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Studier har visat att svenska elever uppvisar svårigheter med att bearbeta texter. Det har 
också framkommit att elever i Sverige sällan får undervisning i hur de kan bearbeta och 
tolka olika texter, vilket är en brist enligt läsforskningen. 

Syftet med denna studie var att bidra med kunskaper kring läsförståelse utifrån lärares 
syn på, erfarenhet av och undervisning i läsförståelse. 

Metoden för undersökningen var kvalitativa semistrukturerade intervjuer. I studien blev 
sex lärare som arbetade i årskurs tre intervjuade. Alla lärare hade minst tio års yrke-
serfarenhet. Det fanns en variation i lärarnas ämneskunskaper inom läs- och skriv-
utveckling. 

Teoretisk utgångspunkt för studien var Vygotskijs teori om den proximala utvecklings-
zonen.  

Studien visar att alla lärare inte undervisar i läsförståelse i någon större utsträckning, 
vilket är en brist enligt aktuell forskning. Undersökningen påvisar också eventuella 
samband mellan goda kunskaper inom läs- och skrivutveckling och lärares benägenhet i 
att undervisa i läsförståelse och läsförståelsestrategier. 

Undersökningen visar till viss del att lärares kompetens inom läsförståelse och 
läsförståelseundervisning behöver stärkas och att skolans roll i att utveckla och aktivera 
förkunskaper hos elever behöver poängteras.  

 

 

Nyckelord Läsning, läsprocesser, läsförståelse, läsförståelsestrategier, läsförståelse-
undervisning  
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1 INTRODUKTION 
Det råder ingen tvekan om att ett av skolans viktigaste uppdrag är att lära elever att läsa. 
Att kunna läsa och tillägna sig text är nödvändigt både ur ett individ- och ett 
samhällsperspektiv. Under en lång tid har det stora flertalet svenska skolelever klarat sig 
bra vad det gäller att läsa och förstå texter i jämförelse med elever i andra länder. 
Aktuella rapporter har dock kunnat visa att svenska elevers läsförmåga jämfört med 
andra länder försämrats under den senaste tiden. Resultaten från PIRLS (Progress in 
International Reading Literacy Study), en internationell lässtudie som genomförts åren 
2001 och 2006, visar på en nedgång av svenska elevers förmåga att tillägna sig skriven 
text. I en analys av resultaten från PIRLS 2006 konstateras att det skett en tillbakagång 
hos svenska elever både beträffande läshastigheten, men också och framförallt gällande 
läsförståelsen. Denna nedgång har gällt framförallt starka läsare (Skolverket, 2007a). 

En hel del uppmärksamhet har den senaste tiden ägnats åt vad orsaken kan vara till 
elevers försämrade läsförmåga. Förändrade läsvanor hos elever anses kunna vara ett 
skäl. Delar av resultaten av PIRLS-studien visar på ett minskat antal boklån på 
biblioteken och att elever över huvud taget inte läser för nöjes skull på samma sätt som 
tidigare. Rosén, Längsjö, Nilsson och Gustafsson (2008) anger att en del av förklaringen 
till den sjunkande trenden i svenska elevers förmåga att hantera skriven text går att 
finna i detta. När elever inte längre spontant läser böcker får de inte längre den 
nödvändiga träning i hur texter är uppbyggda vilket i sig är avgörande för att förstå och 
tolka skriven text  

En annan förklaring till att svenska elever tappar mark när det gäller läsförståelse skulle 
kunna bero på att elever får för lite undervisning i att förstå och tolka texter i skolan. 
Skolverket konstaterar att arbetet med att förbättra elevers läsförståelse hitintills blivit 
eftersatt och att det finns behov av att elever får hjälp med att utveckla sin 
läsförståelseförmåga genom att utveckla läsförståelsestrategier. I analysen av resultaten 
av PIRLS poängteras behovet av utveckling och förändring av läsförståelse-
undervisningen ute på skolorna. 

Ett område av stor betydelse är undervisningen i och om läsförståelsestrategier. De 
lyser nästan helt med sin frånvaro i kursplaner och i den pedagogiska praktiken. 
(Skolverket, 2007a, s. 116) 

Att förbättra läsförståelseundervisningen i skolan kan ses som relevant ur ett special-
pedagogiskt perspektiv. Det är angeläget att ett stort antal elever inte ska riskera att få 
lässvårigheter som begränsar deras förmåga att tillägna sig text i skolan såväl som på 
sin fritid eller i ett kommande yrkesliv. 

Specialpedagogisk kunskap behöver i högre grad enligt Persson (2008) i dagens skola 
användas på ett sådant sätt att undervisnings- och lärandemiljöer i de vanliga klasserna 
får hög kvalitet. Detta gynnar det stora flertalet elever. Det betyder att medvetenheten 
om läsförståelsens betydelse och kunskapen om hur elever lär sig att läsa och förstå mer 
avancerade texter är ett kunskapsområde som i högre grad behöver nå ut i den 
pedagogiska verksamheten och levandegöras för skolans pedagoger. Fördjupad kunskap 
och kompetens i hur det stora flertalet elever ska lyckas med att förstå skriven text är på 
så sätt angeläget ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Detta för att inte ett antal elever 
ska riskera att få bestående svårigheter med att förstå och bearbeta skriven text.  
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Intentionen med föreliggande studie är att bidra med kunskaper kring lärares syn på, 
erfarenhet av och undervisning i läsförståelse. Förhoppningsvis kan denna text i viss 
mån öka intresset av och förståelsen för frågor som har med läsförståelseutveckling att 
göra. 



 3 

 

2 BAKGRUND 
I följande avsnitt kommer inledningsvis en presentation av innebörden av skolans 
styrdokument som gäller mål i svenska med avseende på att läsa och förstå texter. 
Därefter introduceras centrala begrepp inom läsning som läsprocessen, avkodning, 
läsflyt, läsförståelse, schemateorin och läsförståelsestrategier. Vidare görs en 
redogörelse för pedagogisk bedömning av läsförståelse. Sedan presenteras vilken roll 
hemmet spelar i sammanhanget. Därefter lyfts vilken betydelse lärarens kompetens och 
undervisningen har för att elever ska utvecklas inom läsförståelsen. Avsnittet avslutas 
med möjliga teoretiska utgångspunkter för studien.  

Studiens fokus är läsförståelse. Beträffande läsförståelse som begrepp så finns det flera 
olika sätt att se på detta. 

Bråten (2008a) sammanfattar läsförståelse på följande sätt: 
Läsförståelse är att utvinna och skapa mening när man genomsöker skriven text och 
samspelar med den. (Bråten, 2008a, s. 14)  

Det är Bråtens definition för läsförståelse som hädanefter kommer att användas som 
utgångspunkt i undersökningen.  

2.1 Skolans styrdokument  
I Skolverkets Allmänna råd (Skolverket, 2008a) beskrivs hur varje elev har rätt att få 
den undervisning som de behöver för att kunna nå så långt som möjligt i sitt lärande. 
Rapporten anger hur de arbetssätt och de arbetsformer som skolan väljer och det sätt på 
vilket undervisningen organiseras får konsekvenser för elevers möjligheter att uppnå 
målen i olika ämnen.  

De mål som eleverna ska uppnå i grundskolan ger uttryck för vad som är lägsta 
godtagbara kunskapsnivån inom ämnet. Det betyder att eleverna helst ska ha kommit 
längre i sin kunskapsutveckling än vad som anges i kursplanen. För närvarande finns 
det mål att uppnå efter årskurserna tre, fem och nio. 

Under sitt tredje skolår ska alla elever i grundskolan uppnå följande mål beträffande 
läsning: 

-kunna läsa bekanta och elevnära texter med flyt, 

-kunna läsa elevnära skönlitterära texter och kunna återberätta handlingen muntligt 
eller skriftligt, och 

-kunna läsa elevnära faktatexter och instruktioner och kunna beskriva och använda sig 
av innehållet muntligt eller skriftligt. (Skolverket 2008b, s. 100) 

Det första målet anger behovet av flyt i läsningen. De två senare målen riktar in sig på 
själva förståelsen av skriven text. Målen skiljer sig på så sätt åt, men kan ändå räknas 
som viktiga komponenter i läsförståelseprocessen. Detta kommer att beskrivas mer 
ingående framöver. 



 4 

2.2 Läsprocessen 
Begreppet läsning kan i dagligt tal användas i många olika former och utnyttjas inom en 
rad olika aktivitetsområden. På följande sätt kan ordet exempelvis användas: Målvakten 
läser av spelet, vännen läser den andres tankar, pianisten läser noter, orienteraren läser 
kartan (Elbro, 2004).  

Själva läsprocessen och tillvägagångssättet för att läsa och förstå skriven text är på 
många sätt en komplicerad process. Ett övergripande sätt att se på fenomenet är att 
beskriva läsning som en meningsskapande aktivitet (Frost, 2003; Smith, 2000; Høien & 
Lundberg 2001; Bråten, 2008a). 

För att kunna skapa mening i en text har läsforskare alltmer kommit att betona att 
läsning består av två delar. Dessa är avkodning och förståelse (Elbro, 2004; Høien & 
Lundberg, 2001). Beskrivningen bygger på the Simple View of Reading, en modell som 
modern läsforskning utgår ifrån för att på ett tydligt sätt definiera och beskriva behovet 
av både avkodning och förståelse vid läsning. Modellen förklarar läsning (L) som en 
produkt av avkodning (A) och förståelse (F): L = A × F. Förståelse kan i det här 
avseendet förklaras som språklig förståelse. Formeln kan sedan utläsas som att 
variationen i läsning bestäms av produkten av avkodning och språkförståelse. Läsning 
är inte framgångsrik om inte de båda delkomponenterna avkodning och språkförståelse 
samspelar med varandra. Saknas den ena av komponenterna så blir produkten noll 
(Hoover & Gough, 1990). 

2.2.1 Motivationens roll 

The Simple View of Reading betonar i första hand elevens kognitiva förmågor vid 
läsning. Modern läsforskning har alltmer kommit att framhålla motivationen som 
ytterligare en väsentlig komponent vid läsning. Lepola, Niemi Kuikka och Hannula, 
(2005) visade i en studie att elever som är uppgiftsorienterade också är de som bäst 
utvecklar läsförståelse. Elever som inte vågade lita på sin egen förmåga och elever som 
undvek att läsa uppvisade större svårigheter med att klara av bearbetningen av 
avancerade texter. Elevers förmåga att vara mål- och uppgiftsorienterade beträffande 
läsning visade sig vara beroende av graden av motivation för läsuppgiften. Det som 
också framkommit är att förmågan att tidigt ta till sig och klara av instruktioner är ett 
led i att så småningom utveckla läsförståelse. 

Motivation kan delas upp på två sätt. Den kan antingen vara styrd inifrån eller också 
kan den styras av yttre faktorer. Elever som drivs av en inre motivation av att läsa har 
en egen vilja att ta sig an en text. De elever däremot vars läsning styrs av yttre 
motivation läser enbart för att få belöningar. För dessa elever behöver läsningen vara 
mödan värd. Båda formerna av motivation kan dock enligt Guthrie, Wigfeld och 
Perencevich (2004) användas i undervisningen och komplettera varandra. Tyngd-
punkten bör dock ligga på att skapa en inre motivation beträffande läsning hos elever. 

Motivationen är nära besläktad med självbilden. Modern läsforskning lägger stor vikt 
vid att elever behöver utveckla sin läsförmåga tidigt. Detta för att inte elevers självbild 
som läsare ska raseras. Det har visat sig att förmågan till koncentration på läsuppgiften 
är beroende av en individs tillit till sig själv som läsare. Taube (2007) skriver hur elever 
som värderar sig själva lågt vid läsprestationer lättare tappar motivationen och 
koncentrationen vid läsuppgifter. 
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Forskning har alltmer kommit att aktualisera hur självbilden och motivationen är 
kopplad till hur elever förstår och övervakar en text. Swalander (2010) skriver att elever 
som är engagerade i sin läsning förstår bättre och presterar bättre än om de inte är 
motiverade.  

Motivationen och dess roll för läsningen tydliggörs i det som Stanovich (1986) 
beskriver som ”Matteus-effekten”. Uttrycket är hämtat från Matteus-evangeliet, kapitel 
13 i Nya Testamentet i Bibeln: 

Ty den som har, han skall få och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall 
tas också det han har. 

En tolkning är att elever som självmant lägger tid på läsning också utvecklas till goda 
läsare. De elever däremot som inte läser frivilligt, får istället allt svårare att få en god 
läsförmåga. Behovet av att det tar tid och kräver övning och motivationens roll i det 
hela aktualiseras alltmer inom forskarvärlden. 

Samtidigt råder också uppfattningen att det inte är tillräckligt att träna enbart 
avkodningsförmågan för att få en god läsförståelseförmåga. Förståelsen kräver både 
uppmärksamhet och kognitiva resurser för att det ska bli ett tillfredsställande resultat. 
Läsförståelsen kan till skillnad från avkodningen inte automatiseras (Høien & 
Lundberg, 2001). Övriga faktorer för förståelsen kommer att beskrivas mer ingående 
framöver. 

2.2.2 Läspedagogiska traditioner 

Under framförallt senare delen av 1900-talet har det pågått livliga diskussioner om 
huruvida avkodningen eller förståelsen är det som bör betonas för nybörjarläsare. Två 
olika perspektiv på läsning har varit föremål för långvariga diskussioner. Det ena 
perspektivet har kommit att kallas för ”whole-language”-traditionen och det andra för 
”phonics”-traditionen. De som framförde ”whole-language”-traditionens viktigaste 
uppfattningar har främst varit Kenneth Goodman och Frank Smith.  

En av huvudteserna inom ”whole-language” är att elever lär sig läsa lika lätt som att 
tala. Läsfärdighet uppstår automatiskt genom att elever får läsa meningsfulla texter. 

Läsinlärningen inbegriper ingen inlärningsförmåga som barnen inte redan tidigare 
använt sig av för att förstå det språk som talas hemma eller för att begripa den visuella 
värld som omger dem. (Smith, 1997, s. 15) 

En annan synpunkt som framförts är att elevers medvetenhet om fonem spelar en under-
ordnad  roll vid läsning. 

Do you have to have control of sounds before you speak, of phonics before you read, of 
spelling before you write, of vocabulary before you use language? Not really. Children 
talk comprehensibly before they control many of the adult dialect. (Goodman, 1986, s. 
19)  

Den kritik som framförallt riktats mot denna lästradition har främst gällt att hänsyn inte 
i tillräckligt hög grad tas till elever som har svårt att lära sig att läsa. En av kritikerna, 
Perfetti (1985), poängterar tydligt att varje barn som lär sig avkoda också lägger 
grunden till förståelsen av en text. 

Den syn på läsning som ”phonics”-traditionen i sin tur utgår ifrån är att läsning sker 
genom tolkning av ett alfabetiskt system som inte är naturligt utan konstruerat av 
människor. Grunden för läsning anses ligga i att elever får träning och undervisning i att 
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avkoda. Betoningen ligger på elevernas medvetenhet om fonem för att kunna lära sig 
läsa. God avkodning anses vara en förutsättning för god läsförmåga och det krävs en 
anpassning av texter efter elevernas läsförmåga. 

Knowledge of letters and phonemic awareness were found to bear a strong and direct 
relationship to success and ease of reading acquisition. (Adams, 1990, s. 82)  

Phonics-företrädare betonar behovet av att eleverna tidigt får undervisning om språkljud 
för att lyckas i sin läsinlärning. Stanovich (2000) anger hur elevers medvetenhet om 
fonemen är avgörande för den tidiga läsinlärningen. 

Most importantly, they are the best predictors of the ease of early reading acquisition. 
(Stanovich, 2000, s. 397) 

Den primära kritiken som riktats mot denna lästradition har främst varit att barn inte 
behöver undervisas i hur läsning går till. Lärarens uppgift menar kritikerna handlar 
istället om att tillhandahålla meningsfulla texter (Frost, 2002). 

Enligt modellen The Simple View of Reading (Hoover & Gough, 1990) består läsning 
av delarna avkodning och förståelse. I avsnittet nedan kommer först en beskrivning av 
innebörden av avkodning och dess betydelse för läsförmågan. Därefter presenteras 
övriga faktorer som är av betydelse för att god förståelse av en text ska kunna utvinnas.  

2.3 Avkodning  
Den del av läsningen som handlar om ordavkodning är den så kallade tekniska sidan av 
läsningen.  

Avkodningen består i att kunna nyttja skriftspråkets princip eller kod för att komma 
fram till vilket ord som står skrivet. Processen omfattar enligt Høien & Lundberg (2001) 
både de mödosamma omkodningsprocesserna ljudning, bokstavering och stavelse-
läsning, men även det automatiserade igenkännandet av ord som karaktäriserar den 
gode läsaren. För att kunna avkoda ord behöver läsaren ha tillägnat sig den fonematiska 
principen som handlar om att ha förstått att ljud i talet motsvarar av bokstavstecken. 
Denna fonologiska uppmärksamhet där eleven har kännedom om förhållandet mellan 
bokstäver och ljud brukar beskrivas som att elever har tillgång till den alfabetiska 
principen. 

Inom modern läsforskning är det stora flertalet forskare överens om att individers 
förmåga att avkoda bokstäver och ord på många sätt är avgörande för om de ska lyckas 
utveckla en god läsförmåga (Elbro, 2004; Høien & Lundberg 2001). 

Elever som från början har problem med avkodningen läser mindre och deras ordförråd 
och läsförståelse utvecklas sämre än hos elever som inte uppvisar dessa svårigheter. De 
säkra avkodarna kan lägga allt mindre energi på avkodning, vilket gör att de läser mer 
och därmed ökas ordförrådet (Stanovich, 1986). Detta får också konsekvenser för 
elevens självbild och fortsatta förmåga att inhämta kunskap (Taube, 2007).  

Hos en van läsare är avkodningen automatiserad och kräver knappast någon aktiv 
tankeverksamhet enligt Adams (1990). När erfarna läsare kommer fram till ett obekant 
eller felstavat ord, övergår han/hon från att läsa hela ord till att avkoda bokstav för 
bokstav (Høien & Lundberg 2001). 

Somliga barn uppvisar stora svårigheter med att kombinera ljud och bokstavstecken. 
Förmågan att bearbeta språklig information kan vara dåligt utvecklad vilket gör det 
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svårt att arbeta med språkets ljud och sätta samman dem till ord. Bristande 
ordavkodning är kännetecknande för personer med dyslexi som är en störning i 
kodningen av skriftspråket, förorsakat av en svaghet i det fonologiska systemet (Høien 
& Lundberg, 2001; Snowling, 2000; Vellutino & Fletcher, 2005; Wolff, 2005). 

Utvecklandet av en säker ordavkodning är av betydelse för elevers läsförståelseförmåga. 
Det finns en risk att elever som tvingas använda stora resurser till att avkoda undviker 
läsaktiviteter. Svårigheter med ordavkodningen kan då leda till att elever chansar och 
gissar sig till betydelsen av texten. Ett passivt förhållningssätt till texter kan bli 
konsekvensen av detta. (Høien & Lundberg, 2001) 

Genom att läsaren skaffar sig erfarenheter av att tillämpa en fonologisk (ljudande) 
lässtrategi så börjar han/hon successivt att känna igen en del ord. Det snabba 
igenkännandet som brukar kallas som flyt i läsningen börjar nu ta form (Frost, 2002). 

2.4 Läsflyt 
Läsare som kommit en bit på väg i sin läsutveckling tar steget från att sätta samman 
bokstäver till att känna igen ord. När den fonologiska bearbetningen kommit igång 
automatiseras bokstaveringen och barnet börjar bilda representationer av ord. Det 
betyder att de känner igen orden direkt. Vissa elever behöver enligt Frost (2002) mycket 
övning för att nå detta stadium medan det för andra går fort att komma hit. När elever 
omedelbart känner igen ord håller de på att bygga upp ny kunskap om orden som brukar 
kallas för ortografisk kunskap. Denna kunskap innehåller erfarenheter av morfem 
(språkets minsta betydelsebärande enhet).  

Betydelsen av att en läsare får en säker ordavkodning har kommit att betonas mycket 
inom forskarvärlden. Att elever utvecklar en automatisk ordigenkänning och får ett flyt i 
sin läsning framhålls som grunden för att läsningen ska kunna fungera effektivt. 

Word recognition is the foundation of reading; all other processes are dependent on it. 
If word recognition processes do not operate fluently and efficiently, reading will be at 
best highly inefficient. (Snowling & Hulme, 2005, s. 3) 

Förmågan att läsa effektivt och på så sätt avlasta hjärnan och lämna mentala resurser till 
att samspela med texter är något som forskare alltmer kommit att framhäva som 
relevant för att utveckla god läsförståelse. Vad som är typiskt för läsare som inte 
kommit så långt i själva automatiseringen i läsandet är att mycket mental energi går åt 
till själva avkodningen istället för att inriktningen ska kunna hamna på tolkning av 
textinnehåll (Høien & Lundberg, 2001; Bråten, 2008b). Det finns därför anledning att 
stödja elevers ordavkodningsförmåga. Att elever får träna sig i ords uppbyggnad, 
orddelar (morfem) och lär sig känna igen vanligt förekommande bokstavskombina-
tioner, kan enligt Bråten (2008b) vara ett sätt att öka elevers medvetenhet och 
effektivisering av ordavkodningen, vilket i en förlängning kan leda till flyt i läsningen. 
Det finns starka samband mellan elevers förmåga att kunna urskilja morfem och 
läsförståelseförmågan. Kunskapen om morfemen avlastar arbetsminnet hos goda läsare 
och koncentrationen kan på så sätt ägnas åt att komma åt betydelsen i texten (Høien & 
Lundberg 2001). För att elever ska kunna uppnå ett tillräckligt läsflyt behöver de enligt 
Bråten, (2008b) kunna känna igen högfrekventa ord nästan automatiskt, behärska 
fonologisk avkodning och ljuda när de stöter på okända ord i texten. 
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Elever som inte kommit så långt i sin läsutveckling är istället ofta beroende av att 
använda sig av kontexten för att understödja avkodningen av ord. Att utnyttja denna 
”top-down” strategi är ett sätt att kompensera för svårigheterna med att utnyttja ordens 
fonologiska ledtrådar, anger Snowling (2000).  

Undervisningen i ordavkodning behöver dock ske parallellt med uppmärksamhet på 
textinnehåll anger Strømsø (2008). Ibland tenderar undervisningen att lägga alltför 
ensidig betoning på utvecklandet av en hög läshastighet. 

Snabbläsning ökar inte nödvändigtvis läsarens förståelse, men kan ge viss översikt. 
Emellertid kommer man inte förbi den grundligare läsningen om man vill förstå 
innehållet. (Strømsø, 2008, s. 27) 

Att elever redan tidigt får rikta sin uppmärksamhet på att aktivera bakgrundskunskap 
och rikta sin uppmärksamhet på viktig information i texten uppmärksammas numera 
alltmer inom forskarvärlden. Dessa för läsförståelsen väsentliga faktorer kommer att 
behandlas i följande stycken. 

2.5 Läsförståelse 
I avsnitt 2.2 konstaterades att forskningen alltmer betonar betydelsen av att 
komponenterna avkodning och förståelse samverkar. Reynolds (2002) anger att teorier 
om läsförståelse på ett tydligt sätt behöver kopplas ihop med avkodning och 
ordigenkänning för att förklara vad läsprocessen handlar om. Det råder fortfarande en 
viss oklarhet över hur begreppen ska användas. Avkodning och förståelse är tätt 
sammanvävda i en gemensam process (ibid.). 

För att nå god läsförståelse skriver Westlund (2009) att läsningen behöver fungera som 
en dynamisk process som inkluderar färdigheter, strategier, tidigare kunskap och 
motivation där läsaren och texten interagerar för att skapa mening. Ordavkodningen 
spelar enligt Bråten (2008b) en viktig roll, men lika relevant för läsförståelsen är 
läsarens kunskap om textinnehåll. Nedan kommer exempel ges på olika faktorer som är 
av betydelse för själva tolkningen av texter och dess innehåll.  

2.5.1 Metakognition 

En viktig aspekt vid läsförståelse är enligt Høien & Lundberg (2001) att elever får träna 
sin insikt och medvetenhet i det de läser. Läsare som får utveckla strategier och kan 
göra medvetna val mellan olika tankeoperationer under läsningen visar prov på 
förmågor som är kännetecknande för goda läsare. En sådan hållning förutsätter att 
läsaren blir klar över sina egna tankeprocesser, kan övervaka sin egen inlärning och 
förståelse och välja utvägar när det uppstår problem. Samlingsnamnet för processerna är 
metakognition. En sådan aktiv hållning präglar elever som uppvisar god läsförmåga. 

Strømsø (2008) anger att elever genom att ställa frågor till texten får ett redskap i att 
träna sig om de förstått, vad de har förstått och vad som återstår att förstå. Det är också 
ett effektivt sätt att aktivera sina förkunskaper inom ett område. 

Elever kan tidigt öva upp sin metakognitiva förmåga genom att läraren muntligt låter 
eleverna få många tillfällen att reflektera över felaktigheter. Denna träning i kritiskt 
tänkande har de nytta av när de ska bearbeta och tolka olika slags texter (Westby, 2005). 
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2.5.2 Ordförrådets betydelse 

För att kunna läsa med god förståelse betonas alltmer behovet av ett rikt ordförråd. 
Bristande språklig förmåga kan vara ett hinder för att läsförståelsen ska kunna fungera 
tillfredsställande. Det finns stora individuella skillnader i omfånget på barns vokabulär 
redan i tidig förskoleålder. Skillnaderna i storlek på barnens ordförråd kan i vissa fall 
bero på att somliga barn får höra många ord i samtalskontexter där de får mycket 
tolkningsstöd. Andra barn i sin tur som fått lyssna till färre ord och hört orden användas 
i kontexter som gett ringa tolkningsstöd har inte alls kunnat utveckla sitt ordförråd i 
samma utsträckning. I undervisningssituationen kan det därför vara väsentligt att på 
olika sätt förbättra ordförståelsen hos eleverna. Det kan vara ett arbete som pågår från 
förskoleåldern och framåt där barnen exponeras för ett rikt ordförråd med mycket 
tolkningsstöd (Grøver Aukrust, 2008). 

Pressley (2006) anger att lärare som lyckas väl i att stärka elevers tillägnande av nya ord 
konsekvent använder sig av många olika situationer till att lära eleverna betydelser av 
nya ord. De gör det utan att ordförståelseundervisningen är huvudändamålet i själva 
undervisningssituationen. Vad som är signifikant för dessa lärare är att de inte använder 
ett språk som är förenklat för att eleverna lättare ska förstå, utan de använder 
konsekvent ett moget språk när de vänder sig till klassen.  

2.5.3 Förkunskaper 

Det har visat sig i studier att vissa elever trots bristande ordavkodningsförmåga ändå 
kan förstå och tolka text på ett tillfredsställande sätt. Detta kan de göra tack vare goda 
förkunskaper och att de dessutom använder sig av en eller flera läsförståelsestrategier på 
ett effektivt sätt (Bråten 2008b). Förkunskapernas betydelse för läsförståelsen ligger i 
att de ger läsarna möjlighet att dra slutsatser och tolka information som presenteras i 
texten i ljuset av de kunskaper som redan tillägnat sig om innehållet. Skolan kan på 
olika sätt utveckla elevers förkunskaper inom olika områden på djupet och på bredden. 
Samtal, diskussioner, musei- och teaterbesök är exempel på sätt att stärka elevers 
kunskaper inom många olika ämnesområden som de kan vara hjälpta av när de ska 
samspela med olika typer av texter. Det handlar dock inte bara om att eleverna saknar 
förkunskaper, utan det kan också vara så att eleverna inte kopplar sina förkunskaper till 
texter som de läser. De behöver kunna aktivera sina förkunskaper i själva 
textbearbetningen. Det har också visat sig att förkunskaper om vad som karakteriserar 
skriftspråk och olika former av skriftspråk (genrer) har betydelse i sammanhanget 
(Høien & Lundberg, 2001).  

När läsaren möter texter som den har en begränsad kunskap kring, så måste han/hon 
särskilt utnyttja effektiva strategier för att kompensera för sin bristande ämneserfarenhet 
anger Bråten (2008b). Då behöver läsaren använda och integrera information från sitt 
minne med ny information i texten för att fördjupa förståelsen av textens innehåll 
(Westlund, 2009). 

2.5.4 Schemateorin 

Behovet av mening vid läsning har alltmer kommit att aktualiseras under de senaste 
årtiondenas läsforskning. Fokus har därmed också riktats mot vilken roll 
förkunskaperna spelar vid läsning. Från 1970-talet och framåt pågick forskning kring 
hur erfarenheter knyts till innehållet i texter. Inom läsforskning betecknades detta som 
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schemateorier (Strømsø, 2008). Schemateorin innebär att kunskapen är inordnad i olika 
scheman. De hänger samman med varandra och kunskap struktureras i olika nätverk. 
Schemateoretiker förklarade att detta kan hjälpa läsaren att känna igen innehållet i 
texten, rikta uppmärksamheten mot viktig information, fylla i det som fattas, dra slut-
satser och skapa förväntningar inför vad som ska komma i texter.  

Lundberg och Reichenberg (2008) ger följande exempel för att beskriva detta: 
Polisen höjde handen och stoppade bilen. 

En sådan mening kan tolkas på olika sätt. Polisen skulle kunna stoppa bilen med sin 
fysiska styrka. Det troliga är dock att meningen framkallar ett inre scenario där det är en 
förare som trampar på bromspedalen och gör detta som en reaktion av polisens höjda 
hand. I detta fall utnyttjar läsaren sin kunskap och erfarenhet om världen för att tolka 
texten. 

Aktuell läsforskning betonar hur läsare genom att utnyttja erfarenheter och lingvistisk 
information grundlägger sin förståelse vid läsningen. Westby (2005) beskriver hur 
elever som aktiverar schemat för förkunskaper av texten samtidigt också möjliggör att 
nya scheman kan konstrueras. Både visuell och språklig information är delar i processen 
och ger tillgång till olika scheman till hjälp vid läsningen. 

I enlighet med Anderson och Pearson (1984) har studier visat att läsare som är 
målstyrda i sin läsning blir skickligare i att fokusera på det som är viktigt i texten än 
andra elever. Elever som vid läsningen fått svara på frågor kring texten ägnade mer tid 
och uppmärksamhet åt relevant innehåll i texten visade det sig. 

2.5.5 Visuell föreställningsförmåga 

Goda läsare reagerar ofta på texten genom att skapa inre bilder av textens innehåll. 
Bilder representerar personliga tolkningar av texten de läst och det kan ha betydelse för 
en djupare förståelse av det lästa (Bråten 2008b). Detta används särskilt när texten 
beskriver konkreta handlingar, ting och personer. I vissa fall använder sig läsaren inte 
aktivt av sin visuella förmåga. När förmågan inte är problemet kan eleven behöva få 
lära sig hur de kan konstruera bilder som representerar idéer i texten. Genom att elever 
lär sig använda denna strategi kan läsförståelsen förbättras. 

2.6 Direktundervisning i läsförståelsestrategier 
Behovet av att elever får undervisning i olika läsförståelsestrategier har alltmer kommit 
att betonas inom läsforskningen under den senaste tiden (Bråten, 2008b; Westby, 2005; 
Pardo, 2004; Reichenberg, 2008; Perfetti, Landi & Oakhill, 2005; Duke & Pearson, 
2002; Reynolds, 2002). 

Reynolds (2002) anger att många klasslärare har god kännedom i att undervisa i 
avkodning, men saknar kunskaper i att undervisa i läsförståelsestrategier på ett sätt som 
är forskningsbaserat. Det råder fortfarande en okunskap bland lärare om hur 
läsförståelseundervisning behöver praktiseras även hos de elever som läser med bra flyt.  

Det handlar enligt Westby (2005) om att eleverna behöver få lära sig hur de ska 
använda sitt språk, sina kognitiva förmågor och sina bakgrundskunskaper för att få ut ny 
kunskap från texten och bygga mentala textmodeller.  
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Dessa textmodeller uppstår genom processer på tre olika språkliga nivåer. Dessa är på 
ordnivå, meningsnivå och textnivå. De interagerar och ger läsaren förutsättningar att 
skapa mening i det han/hon läser. Det gör det också möjligt för läsaren att göra 
inferenser (”läsa mellan raderna”) och att dra självständiga slutsatser (Perfetti et al., 
2005).  

2.6.1 Strategier för läsförståelse 

Bråten (2008b) definierar läsförståelsestrategier som mentala aktiviteter som läsaren 
använder för att tillägna sig, ordna och fördjupa information från text. Det handlar också 
om att läsaren övervakar och styr sin egen förståelse av texter. En strategi som är av det 
ytligare slaget är den så kallade minnesstrategin. Den används genom att läsaren 
exempelvis skriver av nyckelord och upprepar information i texten. Lässtrategier av det 
djupare slaget handlar istället om att läsaren exempelvis binder samman information, 
bearbetar ny information och bedömer sin egen förståelse under läsningen. Det är 
genom att använda dessa djupa läsförståelsetrategier som i första hand läsförståelsen 
kan fördjupas. 

Aktiv läsförståelse 

Enligt Palinscar och Brown (1984) kan elever tränas i att utnyttja och få ut mer av 
läsningen om de får undervisning i olika lässtrategier. I en aktiv läsfunktion kan fyra 
olika läsförståelsestrategier gripa in i varandra, som läsaren har nytta av att behärska. 
Dessa är att sammanfatta, ställa frågor, reda ut oklarheter och förutsäga vad som ska 
hända i texten. Metoden har kommit att kallas reciprok undervisning och har visat sig 
vara en god hjälp för lässvaga elever (Høien & Lundberg, 2001). 

Efter textläsningen kan läsaren få sammanfatta det han/hon läst. Det blir då en träning i 
att kunna välja ut och återge de viktigaste händelserna i texten. På så sätt får läsaren 
övning i att få syn på sin egen inlärning och vad de lärt sig från texten (Frost, 2003). 

En central aktivitet inom reciprok undervisning är att elever får tränas i att ställa frågor 
till texten både före och under textläsningen skriver Frost (2003). Detta har till syfte att 
upprätthålla hög aktivitet bland eleverna under läsningen. Under gemensam högläsning 
kan exempelvis läraren använda sig av denna strategi genom att avbryta läsningen och 
låta eleverna föreställa sig vad som ska hända. 

Duke och Pearson (2002) skriver att antagligen den mest väldokumenterade 
läsförståelsestrategin är att ställa frågor till texten före, under och efter läsningen. Ett 
sätt att träna på detta är eleverna får träna sig i att skilja på olika frågor som går att ställa 
till texten. Det handlar om: (1) Frågor där svaret går att finna direkt i texten. (2) Frågan 
och svaret finns i texten, men man måste leta, läsa mellan raderna och kombinera olika 
delar av texten. (3) Frågan motiveras av något som står i texten, men svaret finns att 
hitta i elevers tidigare erfarenheter och kunskaper. 

Bråten (2008b) anger ytterligare en läsförståelsestrategi, som elever har nytta av i sin 
läsförståelse. Denna är att kunna göra sig visuella föreställningar om innehållet. 
Undervisning i att konstruera bilder som representerar idéer i texten har visat sig vara en 
effektiv åtgärd för att förbättra elevers läsförståelse.  
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2.6.2 Textrörlighet 

På senare tid har begreppet textrörlighet kommit att användas för att beskriva hur läsare 
kan koppla samman en text med läsarens olika typer av bakgrundskunskap. Folkeryd, 
Geijerstam och Edling (2007) anger att en elev genom att tänka bakåt och framåt i 
texten och göra förbindelser med sitt eget liv ökar sin förmåga att förstå avancerade 
texter. 

Keene och Zimmermann (2003) skriver att elever kan använda sina förkunskaper inom 
ett ämne och göra kopplingar till en text på tre olika nivåer. Dessa är (1)”text-till-själv-
koppling”, (2) ”text-till-text-koppling” och (3) ”text till världen-koppling”. Detta kan 
vara ett sätt att tidigt träna elever att dra paralleller från olika texter och integrera sin 
bakgrundskunskap med ny kunskap i texter de läser. 

Bråten och Strømsø (2008) skriver att elever får en djupare och mer sammanhängande 
förståelse av ett ämne genom att använda olika sorters texter. Elever som exempelvis 
har fått studera texter med motstridig information utvecklar sin förmåga att skapa 
sammanhang och ge komplexa förklaringar visar studier.  

2.6.3 Genrekunskap 

Inom läsforskning har det alltmer kommit att uppmärksammas att elever behöver få 
undervisning i hur olika texter är uppbyggda. Persson (2007) anger att lärare genom att 
diskutera texters struktur och berättelsegrammatik kan hjälpa elever att bättre förstå 
olika typer av texter. När elever får hjälp att diskutera texters uppbyggnad och struktur 
så har de enligt Bråten och Strømsø (2008) lättare att ta till sig vad texten också handlar 
om. Ibland kan elevers problem med läsförståelse vara förknippade med en bestämd typ 
av text. Om elever får undervisning i olika texters strukturer, kan de bli bättre rustade i 
att ta till sig innehållet i olika texttyper har studier visat.  

2.7 Bedömning av läsförståelseförmågan 
Avsikten med denna studie är att bidra med kunskaper kring lärares syn på och 
erfarenhet av undervisning i läsförståelse. Beträffande undervisningens utformning så 
har under den senaste tiden den pedagogiska bedömningens roll alltmer kommit att 
aktualiseras. Åsikter om hur kartläggningen är en del av själva undervisningen framförs 
av flera forskare. Lindberg (2009) anger att lärare i sin planering av undervisningen bör 
fundera över hur de ska kunna bedöma elevernas lärande. När undervisningen med 
eleverna genomförs bör därför varje ämnesområde innehålla en kartläggande del, där 
elevernas kunskapsinlärning undersöks och bedöms (ibid.). 

 

2.7.1 Formativ bedömning och metakognition 

Björklund Boistrup (2009) skriver att det inom pedagogisk bedömning går att skilja 
mellan två olika typer av bedömningar. Dessa är den summativa bedömningen och den 
formativa bedömningen. I en summativ bedömning görs en summering av vad en elev 
kan vid en viss tidpunkt och denna bildar ofta underlag till ett betyg. I en formativ 
bedömning handlar det istället om att förbättra en pågående kunskapsinlärning. Den kan 
vara ett stöd i att utveckla elevens lärandeprocess. Den äger rum löpande genom 
feedback och återkoppling mellan lärare och elev, där dessa tillsammans bedömer var 
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eleven befinner sig och hur han/hon kan gå vidare. Formativ bedömning kan dessutom 
stödja elevers metakognitiva medvetenhet eftersom de får reflektera över vad de kan 
och hur de lär sig. 

2.7.2 Komplexiteten i att kartlägga och bedöma läsförståelseförmågan 

Flera läsforskare anger att det är särskilt komplext att bedöma läsförståelseförmågan hos 
elever. Detta för att läsförståelsen består av många olika faktorer. (Bråten, 2008b; 
Myrberg, 2006; Høien & Lundberg, 2001).  

För att lärare ska kunna bedöma läsförståelsen hos elever behövs kunskap inom vilka 
komponenter som ingår i läsförståelseprocessen anger Bråten (2008b). Detta för att 
lärare ska kunna anpassa undervisningen efter varje elevs behov och utvecklingsnivå 
Om detta vittnar även Halaas Lyster och Frost (2009) som skriver att bedömningen av 
elevers förmåga att förstå texter är betydligt mer komplicerat än att enbart utvärdera och 
bedöma elevers förmåga att avkoda ord.  

Alltfler läsforskare intresserar sig för hur kartläggningsmaterial för att diagnosticera 
elevers läsförståelseförmåga bör utformas. Rosén et al. (2008) anger hur dessa läs-
förståelsetest behöver kunna ge svar på om eleverna klarar av fyra olika delar i 
läsförståelseprocessen. Dessa är att hitta och återge direkt uttryckt information, att dra 
enkla slutsatser, att tolka och integrera tankar, idéer och information samt att kunna 
granska och bedöma textens innehåll och språkliga form. 

Huruvida kartläggningen av eleven ska ske muntligt eller skriftligt anger Rosén et al. 
(2008) att det är lämpligast att kombinera muntliga och skriftliga kartläggningar. Detta 
för att läraren ska få en så nyanserad bild av elevens färdigheter som möjligt. Høien och 
Lundberg (2001) i sin tur skriver att en hel del av diagnosticeringsarbetet kan ske 
informellt i samband med det dagliga arbetet där elevens förmågor kan visa sig tydligt. I 
sammanhanget lyfts även kommunikationen mellan lärare och elev fram. Halaas Lyster 
och Frost (2009) framhäver dialogens betydelse vid kartläggningen av elevers 
läsförståelseförmåga. I denna dialog, där både eleven och läraren är aktiv, ska 
nödvändig information ges till eleven om dess nuvarande förmåga och även ges 
exempel på utvecklingsområden. 

2.8 Hemmets betydelse för läsförståelsen  
Forskning har under den senaste tiden alltmer börjat uppmärksamma att elevers 
hembakgrund i vissa avseenden påverkar elevers förutsättningar för att utveckla en god 
läsförståelse (Bråten, 2008b; Grøver Aukrust, 2008). 

När elever ska lära sig läsa behöver de identifiera bokstäver och sätta samman dem till 
ord, men de behöver dessutom förstå vad orden betyder och sätta in dem i ett 
textsammanhang skriver Grøver Aukrust (2008). Grunden till detta läggs till stor del i 
den tidiga barndomen. 

Den muntliga språkkompetens som elever utvecklat tidigt har därför enligt Bråten 
(2008b) stor betydelse för hur de senare läser och förstår skriven text. Ibland kan brister 
i den muntliga språkförmågan bli till hinder för läsförståelsen. 

Studier har enligt Grøver Aukrust (2008) kunnat påvisa samband utifrån barns talspråk i 
förskoleåldern och deras senare läsfärdigheter. Det har visat sig att barns tidiga omfång 
i ordförråd och förmåga att samtala med andra har särskild betydelse för hur de senare 
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kan läsa texter med god förståelse. I avsnitt 2.5.2 behandlades ordförrådets betydelse för 
läsförståelsen. Det konstaterades att skillnaden i storlek på barns ordförråd i vissa fall 
beror på att somliga barn får höra många ord i samtalskontexter där de får mycket 
tolkningsstöd. Andra barn i sin tur som fått lyssna till färre ord och hört orden användas 
i kontexter som gett ringa tolkningsstöd, har inte alls kunnat utveckla sitt ordförråd i 
samma utsträckning. I detta har hemmet en angelägen uppgift. 

Elevers olika erfarenhets- och kunskapsbakgrund har också betydelse för i vilken 
utsträckning de förstår och tolkar skriven text anger Rosén et al. (2008). Elever 
använder sig i sin läsning av de erfarenheter och kunskaper som de har med sig delvis 
från sin uppväxtmiljö. Detta får till följd att de har olika förutsättningar för att tolka och 
förstå texter. 

En annan sida som också hör ihop med elevens hembakgrund och som påverkar elevens 
läsutveckling är vilken inställning eleven har till att läsa hävdar Rosén et al. (2008). De 
elever som har en positiv inställning till läsning har en god förutsättning för att utveckla 
sin läsförmåga. Här har föräldrars inställning till läsning och i vilken utsträckning det 
finns litteratur hemma stor betydelse för elevers utvecklande av en positiv attityd till 
läsning.  

Hemmet har som ovan konstaterats en väsentlig roll i elevers språkutveckling vilket så 
småningom får betydelse för elevers läsförståelse. Nedan kommer lärarens och 
undervisningens roll i sammanhanget att lyftas fram. 

2.9 Lärarkompetens och undervisningens roll 
Lärares kompetens och hur undervisningen utformas har alltmer kommit att belysas 
under den senaste tiden beträffande elevers läsförståelseutveckling. Kritik har riktats 
mot att den svenska skolan inte stödjer elevers vidare utveckling av mer avancerade 
förmågor att läsa skönlitterära texter och faktatexter i tillräckligt hög grad (Skolverket, 
2010). 

Det som internationella studier framhåller (McKinsey & Company, 2007) är att lärares 
kompetens är avgörande för om elever lyckas nå långt i sin inlärning. Myrberg (2007) i 
sin tur hävdar att lärarskicklighet enskilt är den viktigaste faktorn för att elever ska nå 
långt i sin läsförståelseutveckling. I lärarskickligheten ingår att läraren kan utnyttja och 
behärska olika läsmetoder och material för att möta olika elevers behov.  

Denna kompetens utnyttjas inte alltid fullt ut och på rätt sätt i dagens skola enligt 
Skolverkets kunskapsöversikt ”Vad händer med läsningen” (Skolverket, 2007a). I 
rapporten anges att föräldrar under de senast tiotalen år haft stort ansvar för elevernas 
läsutveckling under de tidiga årskurserna. Föräldrars utbildning och kulturella kapital 
har på så sätt fått stort genomslag i hur barnen utvecklats som läsare. Det påtalas även 
hur vissa av skolans arbetsformer istället hämmat elevers läsutveckling. I den peda-
gogiska verksamheten anges att det skapats en särskild kunskapstradition kring 
individualisering. På många skolor dominerar arbetsformen ”Eget arbete” och arbets-
böcker och arbetsmaterial har utformats för att elever ska kunna arbeta självständigt och 
i egen takt. Alltför stort ansvar har vilat på eleverna själva i sitt lärande (ibid.).  

I Skolverkets rapport (Skolverket, 2007b), fastslås hur lärare för att utveckla elever i att 
läsa istället skulle behöva inta en aktiv roll i undervisningen och ge eleverna modeller 
och strategier i att lära. Reichenberg (2008) skriver att det kan finnas en risk att elevers 
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läsförmåga sätts på höga prov och att de fastnar i alltför avancerade texter och utvecklar 
ett passivt förhållningssätt till läsning om de ständigt arbetar för sig själva och inte får 
rätt undervisning. 

I Skolverkets kunskapsrapport ”Vad påverkar resultaten i svensk grundskola” 
(Skolverket, 2009b) framstår lärarfaktorn i undervisnings- och lärandeprocesserna som 
betydelsefull. Det handlar dels om lärarens förmåga att skapa en pedagogisk miljö som 
främjar stöd till eleverna. Det handlar också om lärarens förmåga att organisera 
undervisningen på ett sätt som aktivt involverar eleverna och om en varierad under-
visningsrepertoar som underlättar elevers lärande och utveckling. 

Studier pekar på att så inte alltid är fallet när det gäller skolornas läsundervisning. 
Jämfört med andra länder visade det sig i PIRLS 2006 att svenska elever får mindre tid 
till läsundervisning i skolan (Skolverket 2007a). Undervisning i läsning baseras ofta på 
tyst läsning och svenska elever deltar sällan i uppföljande samtal kring böcker och 
texter som de läser. Skolan idag står därför inför en utmaning att utveckla en bred 
läsrepertoar hos alla elever. Oavsett kön, socioekonomisk eller språklig bakgrund så ska 
eleverna ges möjlighet att utveckla en läsförmåga som kan hantera såväl korta som 
längre och mer komplexa texter (ibid.)  

2.9.1 Satsningar inom läs- och skrivundervisning 

På nationell nivå har den vikande trenden i svenska elevers läsförmåga 
uppmärksammats och vissa satsningar har genomförts. 2005 inrättades ett nationellt 
centrum för språk-, läs- och skrivutveckling. Målet med detta var att främja intresset för 
och forskning kring läs- och skrivfrågor bland lärare (Skolverket, 2006). 

Lärarlyftet, regeringens satsning på fortbildning för yrkesverksamma och behöriga 
lärare, har varit en annan del i att satsa på elevers språkutveckling. Kompetens-
utvecklingen påbörjades 2007 och kommer enligt planerna att pågå fram till och med 
2011. Skolverket fick på uppdrag av regeringen genomföra denna fortbildning med 
syfte att höja lärares kompetens och därigenom öka elevers måluppfyllelse inom olika 
ämnen. Fokus har varit att stärka lärarens kompetens i både ämnesteori och ämnes-
didaktik. Läs-, skriv- och språkutveckling tillhör ämnesområden som i första hand 
skulle prioriteras (Skolverket, 2009a). Rektor och skolhuvudman fick utifrån sitt 
verksamhetsansvar till uppdrag att låta personalen ta del av utbildningen för att nå ökad 
måluppfyllelse bland skolans elever. Huvudskälet till denna statsfinansierade satsning 
förklaras med att resultaten i svensk skola måste förbättras, samt att lärares kompetens 
beskrivs som en viktig faktor för elevers lärande och resultat (Utbildnings-
departementet, 2007). 

Regeringen har även sedan 2008 riktat statsbidrag till åtgärder som syftar till att stärka 
arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna för att öka elevernas måluppfyllelse, 
särskilt för de elever som riskerar att inte nå målen (Skolverket 2008c). Insatserna har i 
första hand varit avsedda för årskurserna 1-3 och har exempelvis kunnat handla om 
personalförstärkning eller inrättandet av språkstödjare, med ansvar för bland annat 
fortbildning av övrig personal inom läs- och skrivutveckling. 

Ytterligare en satsning har varit Skolverkets diagnosmaterial ”Nya språket lyfter!” för 
årskurs 1-5 och ”Språket på väg” för årskurs 6-9. Materialet har till avsikt att stödja 
lärare i sina bedömningar av elevers måluppfyllelse i svenska och svenska som 
andraspråk (Skolverket, 2008d).  
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2.10 Teoretisk ram 
Som teoretisk ram i föreliggande studie används Lev Vygotskijs teorier om hur barn 
utvecklar sina färdigheter. Utgångspunkten är att elever lär sig och utvecklas i ett nära 
samarbete med andra, inom en så kallad proximal utvecklingszon. Den proximala zonen 
är utrymmet mellan barnets egen utvecklingsnivå och den nivå han eller hon kan uppnå 
med assistans. Vygotskij (1978) hävdar att eleven utvecklar kognitiva förmågor genom 
att få träna sig inom olika områden lite över vad han/hon redan klarar av på egen hand. I 
den proximala utvecklingszonen utmanas eleverna och kan med hjälp av andra lösa en 
uppgift lite över deras nuvarande kognitiva förmåga. Lärare och kamrater kan fungera 
som redskap i denna process. De kan ge eleven det stöd som krävs för att denne sedan 
ska kunna klara av uppgiften själv.  

It is the distance between the actual developmental level as determined by 
independence problem solving and the level of potential development as determined 
through problem solving under adult guidance or in collaboration with more capable 
peers. (Vygotskij, 1978, s. 86) 

När elever möter nya okända begrepp så spelar läraren en viktig roll. Vygotskij (1999) 
skriver att läraren kan utveckla elevens tänkande genom att använda vetenskapliga 
begrepp som ligger ovanför den begreppsnivå som barnet redan behärskar. 
Förutsättningen för att mötet med nya begrepp ska bli lyckat är att elevens egna begrepp 
har nått en tillräckligt hög nivå och att eleven dessutom får undervisning. 

Om inte miljön skapar sådana uppgifter åt barnet i den åldern, om den inte framställer 
några nya krav, och inte med hjälp av nya mål väcker och stimulerar intellektets 
utveckling, då kommer inte alla de möjligheter som i själva verket finns nedlagda i 
tonåringens tänkande att utvecklas. (Vygotskij, 1999, s 187)  

Att eleven får utmaningar i språket men samtidigt stöd i att befästa språket ses som 
relevant ur detta perspektiv. En annan angelägen del är att samspelet mellan barnet och 
den vuxne fungerar och att läraren knyter an till elevens intressen och tidigare 
erfarenheter. Den vuxne behöver hela tiden kunna överföra sina kunskaper till barnet så 
att dessa blir anpassade efter barnets utvecklingsnivå. 

2.10.1 Stödstrukturer 

Jerome Bruner, byggde vidare på Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen. 
Begreppet ”scaffolding” kom att användas som en beskrivning över hur lärarens 
modeller fungerar som stödstrukturer vid inlärningen. Den vuxne ansågs vara med och 
bygga stödstrukturer för att barnet ska kunna utvecklas vidare. Genom att använda 
imitation som ett instrument i undervisningen anger Bruner (2002) att elevens 
färdigheter och förmågor kan utvecklas. Till stor del handlar det om hur läraren förser 
eleven med redskap för att utvecklas. 

Hur bra den enskilde eleven bemästrar och använder sina färdigheter, kunskaper och 
sätt att tänka är beroende av hur fruktbar eller utvecklande den kulturella ”vektygslåda” 
är som läraren förser eleven med. (Bruner, 2002, s. 89)  
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3 SYFTE OCH PROBLEMFORMULERINGAR 
Läsförståelsens betydelse för elevers utvecklande av läsförmågan kan inte nog betonas. 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskaper kring lärares syn på, erfarenhet av 
och undervisning i läsförståelse. 

Utifrån syftet har följande frågor formulerats: 

 
• Hur ser lärare på begreppet läsförståelse? 

 
• Vilka faktorer anger lärare som relevanta för att elever ska kunna utveckla 

en god läsförståelse? 
 

• Vilka undervisningsmoment anger lärare att de använder i sin undervisning 
för att utveckla elevers läsförståelse under de tidiga årskurserna i skolan? 

 
• På vilka sätt anger lärare att elevers läsförståelseförmåga kan bedömas? 
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4 METOD 
Kommande avsnitt inleds med en beskrivning och motivering av vald undersöknings-
metod. Därefter görs en presentation av undersökningsinstrumentet. Vidare introduceras 
den undersökningsgrupp som deltagit i studien. Därefter redogörs för datainsamlingen 
och databearbetning. 

Etiska dilemman som varit aktuella vid undersökningen beaktas därefter. Avslut-
ningsvis kommer giltighets- och tillförlitlighetsproblematiken att tas upp.  

4.1 Undersökningsmetod 
Rienecker och Jörgensen (2008) skriver hur forskare behöver klargöra om poängen med 
uppsatsen är empiri, eller om det är en teori eller begrepp som är det som är syftet med 
uppsatsen och som då empirin ska förklara. I denna studie är det teorin som är 
utgångspunkten för studien. Empirin, det vill säga respondenternas erfarenheter, 
förklaras med hjälp av teorin.  

I studien är den vetenskapliga forskningsansatsen delvis påverkad av fenomenografiska 
strömningar. Fenomenografi är enligt Kihlström (2007a) en kvalitativ forskningsansats 
som har för avsikt att ta reda på olika människors uppfattningar om sin omvärld. Syftet 
med en fenomenografisk studie är att hitta variationen i och systematisera människors 
erfarenheter av olika fenomen. Erfarenheter kan vara grundade på såväl teoretisk 
kunskap som praktiskt handlande. Ansatsens utgångspunkt är att företeelser upplevs och 
har olika innebörd för olika individer och därför framträder på olika sätt för individerna. 
Avsikten med denna typ av studie är inte att forskaren ska värdera individernas 
uppfattningar som sanna eller falska. Det är istället ett sätt att hitta gemensamma 
mönster i individers uppfattningar av ett fenomen. Enligt ett fenomenografiskt 
förhållningssätt kan forskaren använda sig av kvalitativa intervjuer i undersökningen. 
Det är i intervjun som intervjupersonen får beskriva hur han/hon ser på ett fenomen med 
egna ord. 

4.1.1 Intervju 

Det finns olika slag av intervjuformer som kan användas vid intervjuer. Stukát, (2005) 
beskriver hur intervjusituationerna vid exempelvis strukturerade intervjuer ska vara så 
lika varandra som möjligt, gällande miljö och frågor, för att undvika att intervjuaren 
påverkar respondenten. 

Vid kvalitativa intervjuer handlar det istället enligt Bryman (2002) om att forskaren 
använder sig av en ostrukturerad eller en semi-strukturerad intervju. Vid en 
ostrukturerad intervju har intervjuaren bara en lista eller uppsättning teman eller 
allmänna frågeställningar (intervjuguide) över det som intervjun ska täcka. Vid en semi-
strukturerad intervju har forskaren en intervjuguide, men frågornas ordningsföljd 
varierar och frågorna är mer allmänt formulerade än vid en strukturerad intervju. 
Intervjuaren har också ett visst utrymme för att ställa uppföljningsfrågor till det som kan 
uppfattas vara viktiga svar.  
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I denna studie har undersökningsinstrumentet varit kvalitativa intervjuer av det semi-
strukturerade slaget. I enlighet med Kvale (2009) kan den kvalitativa intervjun ses som 
en form av social produktion av kunskap. Det kan vara en läroprocess både för 
forskaren och för intervjupersonen. I den kvalitativa intervjun är det forskaren själv som 
är det viktigaste redskapet i att försöka få fram intervjupersonens uppgifter och skapa en 
förståelse av ett område. Det är därför viktigt att forskaren är påläst inom ämnesområdet 
för att kunna genomföra en intervju som leder till att ny kunskap kan produceras. Själva 
utformningen av intervjufrågor i den kvalitativa intervjun är att de består av öppna 
frågor eller teman som ska stämma överens med undersökningens syfte och 
frågeställningar.  

En intervjuguide (bilaga 1) har använts som utgångspunkt för de frågeställningar som 
ställts till respondenterna. Patel och Davidson (2003) skriver att en intervju kan inledas 
och avslutas med neutrala frågor som ger utrymme för att få betydelsefull bakgrunds-
information och ge tillägg om det saknats svar efter att själva huvudfrågorna ställts. 
Intervjuguiden innehåller därför frågor som handlar om bland annat lärarens 
utbildningsbakgrund och antal verksamma år inom yrket. 

Frågeställningarna har formulerats för att ge svar på studiens problemformuleringar. De 
utgörs i huvudsak av öppna frågor. Fördelen med dess är enligt Bryman (2002) att 
respondenten svarar med egna ord och att det lämnar utrymme för oförutsedda svar. 
Ibland har frågorna inte följt samma turordning som den i intervjuguiden och ofta har 
följdfrågor lagts till för att belysa intressanta aspekter som kommit fram vid 
intervjuerna. Följdfrågorna har sett olika ut och varit beroende av de svar som 
respondenten gett. Även om intervjuerna kommit att se olika ut så har intervjuernas 
fokus varit frågeställningarna i intervjuguiden.  

Samtliga intervjuer har spelats in digitalt och transkriberats så snart som möjligt efter 
själva intervjutillfället. Bryman (2002) anger att det finns en vinst i att spela in 
intervjuerna för att forskaren på så sätt kan gå igenom materialet flera gånger. En fördel 
med att transkribera direkt är att mängden data i en kvalitativ intervju ofta tenderar att 
bli väldigt omfångsrik och det underlättar själva analysarbetet av data om det bearbetas 
successivt. Nackdelar som finns med att spela in intervjuer kan vara att respondenten 
blir hämmad av att bli inspelad och att det tar lång tid att transkribera materialet. 

4.1.2 Mindre pilotstudie 

En förstudie, eller mindre pilotundersökning har genomförts. Detta för att ta reda på om 
intervjufrågorna behövde omarbetas och för att se om de gav svar på studiens 
problemformuleringar. 

En lärare, verksam på en årskurs 1-6 skola, intervjuades. Läraren undervisar i årskurs 1 
och har minst tio års lärarerfarenhet. 

Efter intervjun togs ett antal frågor bort från intervjuguiden i första hand för att dessa 
inte gav svar på studiens problemformuleringar i tillräckligt hög grad. Några frågor som 
plockades bort handlade om hur tillgången på skönlitteratur och faktaböcker såg ut på 
skolan och huruvida läraren brukade låna böcker på biblioteket med sina elever. Dessa 
frågor besvarade inte problemformuleringarna och var därför irrelevanta.  



 20 

4.2 Undersökningsgrupp 
Utifrån studiens problemformuleringar så avgränsades intervjuerna till att gälla lärare 
som undervisar i årskurs tre. Detta för att eleverna under årskurs tre har mål att uppnå i 
svenska med avseende på att läsa och förstå texter. 

Kvale (2009) skriver att antalet respondenter som krävs i en kvalitativ studie kan 
variera. Om antalet är för stort går det inte att göra några ingående tolkningar av svaren 
och om antalet är för litet så är det svårt att generalisera svaren. 

I undersökningen har sex lärare som undervisar på olika skolor i en mellanstor kommun 
i Sverige intervjuats. Det är lärare som undervisar elever i årskurs tre inom svenskämnet 
och som även ansvarar för de nationella proven i svenska i sina klasser.  

För att få bredd på urvalet så är de tillfrågade och intervjuade lärarna verksamma vid 
olika skolor inom kommunen. Det finns även en variation av antal år i yrket och vilken 
utbildningsbakgrund de har.  

Några har inriktning mot svenska och samhällsorienterade ämnen, medan andra har 
matematik och naturorienterade ämnen. Alla lärare har behörighet i att undervisa inom 
ämnet svenska för årskurserna 1-3.  

Kontakt togs bland annat med lärare som på olika sätt fanns tillgängliga. Detta sätt att 
välja ut respondenter benämner Bryman (2002) som ett bekvämlighetsurval. Resultaten 
av studien kan på grund av detta vara svåra att generalisera, men kan ändå leda till att 
det går att göra kopplingar till redan existerande resultat. Det kan även gå att ange vissa 
tendenser inom det undersökta ämnesområdet. Kontakt togs även med några lärare via 
skolors hemsidor eller genom telefonsamtal. 

4.3 Genomförande 
Efter att en intervjuguide sammanställts så togs kontakt med lärarna genom utskickade 
mejl där syftet med studien presenterades. I mejlet ingick även en förfrågan om lärarna 
ville ingå i studien.  

Patel och Davidssons (2003) rekommendationer att klargöra för respondenterna att 
deras bidrag till undersökningen skulle användas konfidentiellt följdes. Mejlen till de 
tillfrågade lärarna utformades på lite olika sätt, men innehöll samma information.  

Samtliga respondenter fick sparsamt med uppgifter om intervjuämnets tema på förhand. 
De fick enbart information om att ämnesområdet var svenska och att det handlade om 
att belysa erfarenheter och arbetssätt. Avsikten med denna återhållsamma information 
var att intervjuerna skulle bli så spontana som möjligt. I enlighet med Kvale (2009), 
styrs intervjupersoner inte lika lätt till att ge karakteristiska svar utan åsikterna blir mer 
spontana och oförberedda om de undanhålls det specifika syftet med undersökningen. 

Intervjuerna genomfördes i någon lugn och ostörd lokal. De genomfördes oftast i slutet 
av dagen efter det att lärarnas undervisning var över. Intervjuerna spelas in digitalt och 
transkriberades. Tidsåtgång för intervjuerna varierade mellan trettio och fyrtio minuter 
per intervju. 
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4.4 Databearbetning och analys 
Efter att intervjuerna hade transkriberats så påbörjades en analys av respondenternas 
svar för att hitta mönster och svar på undersökningens olika problemformuleringar. 

Analysen av data inleddes med att få ett helhetsintryck av intervjusvaren. Därefter 
uppmärksammades likheter och skillnader i utsagorna i intervjuerna. Respondenternas 
svar på samma problemformulering markerades med samma färgpenna. På så sätt 
sammanfattades undersökningens olika teman. Sedan skedde en kategorisering av olika 
uppfattningar i olika underkategorier. Respondenternas svar analyserades på nytt för att 
kunna sammanföras till olika kategorier. Teorin användes som utgångspunkt i analysen 
av empirin och vägledde i att upptäcka relevanta delar i respondenternas svar som 
stämde överens med teorin. Avslutningsvis analyserades materialet till en 
sammanfattning där det mest väsentliga fanns kvar. Det handlade om att få fram likheter 
och olikheter i lärarnas uppfattningar och erfarenheter.  

4.5 Etiska aspekter 
För arbeten gjorda inom olika utbildningar på universitet och högskola gäller Veten-
skapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). Det ställs krav på 
forskaren att dessa följs för att skydda individen som ingår i studien. Individskydds-
kravet kan delas upp i fyra områden som är: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

För att uppnå informationskravet i studien så informerades respondenterna före 
intervjun om vad den skulle användas till. De fick veta att undersökningen skulle 
användas i ett examensarbete inom Speciallärarprogrammet.  

Samtyckeskravet uppnåddes på så sätt att informanterna fick information om att 
intervjun var frivillig. De fick även tid på sig att fundera flera dagar innan de svarade 
om de ville delta i studien. 

För att konfidentialitetskravet skulle klargöras så informerades respondenterna om att 
de skulle ges största möjliga konfidentialitet om de deltog i studien. Inga detaljer om 
namn och vilka skolor de arbetar på nämns i studien vilket infriar detta skydd. 

Nyttjandekravet stärktes genom att respondenterna fick klarhet i att det insamlade 
materialet enbart kommer att användas i denna studie och inte spridas vidare till någon 
annan forskningsundersökning.  

4.6 Validitet och reliabilitet 
För att en undersökning ska ha så hög validitet som möjligt så är det enligt Thurén 
(2007) relevant att vara noga med att själva syftet med undersökningen uppfylls. Det är 
dessutom angeläget att det som skulle undersökas verkligen blir undersökt. Hög 
reliabilitet innebär att intervjupersonerna behöver vara slumpmässigt utvalda och att 
intervjuerna är korrekt utförda. Både reliabilitet och validitet fokuseras särskilt i 
kvantitativa studier. Bryman (2002) påpekar att studier av kvalitativ art kan behöva 
andra trovärdighetskriterier än kvantitativ forskning. Dessa gäller tillförlitlighet, 
överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Eftersom urvalet är begränsat i denna studie 
så går det inte att dra några allmänna slutsatser av denna studie, utan den kan bara visa 
möjliga tendenser. 
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Patel och Davidson (2003) anger hur förutsättningarna för god reliabilitet förbättras av 
att forskaren är tränad på sin uppgift. Genom att inledningsvis genomföra en 
pilotintervju ökades på så sätt studiens reliabilitet. 

En annan fråga som har med god reliabilitet att göra är enligt Kihlström (2007b) om 
frågorna är ställda så att de kan uppfattas på liknande sätt av olika människor. Genom 
att pilotundersökningen genomfördes så gav det en uppfattning om hur frågorna 
tolkades och på så sätt bidrog det också till studiens reliabilitet.  

Studiens validitet gäller om frågorna är ställda så att de behandlar det problemområde 
som undersökningen berör. Genom att omarbeta och ta bort vissa frågor efter 
pilotstudien så säkrades undersökningens validitet.  



 23 

 

5 RESULTAT 
Syftet med studien har varit att bidra med kunskaper kring lärares syn på, erfarenhet av 
och undervisning i läsförståelse. 

Nedan kommer studiens resultat att presenteras. Inledningsvis ges en översiktlig 
beskrivning av respondenternas utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet. Därefter 
presenteras de svar som framkommit efter att sex intervjuer genomförts. I beskrivningen 
av resultatet används teorin som utgångspunkt och följs av respondenternas svar.  

5.1 Beskrivning av lärarna i studien  
Lärarna i studien är verksamma på olika skolor i en kommun i Sverige. Gemensamt för 
dem är att de undervisar elever i årskurs tre. 

Tabell 1: Presentation av respondenterna i studien. 

 

Lärare Utbildning Yrkes-
erfarenhet 

Kommentar 

A 1-7 ma-no >10 år 

B 1-7 ma-no >10 år 

Utbildningen gav behörighet att undervisa inom 
ämnet svenska för årskurserna 1-3. 

C 1-7 sv-so >10 år  

D 1-7 sv-so >10 år Har fortbildats inom läs- och skrivfrågor och har 
ansvar för kompetensutvecklingsfrågor inom läs- 
och skrivutveckling i sitt arbete. 

E Lågstadie-
lärare 

>20 år Har fortbildats inom språkutveckling och har 
ansvar för kompetensutvecklingsfrågor inom läs- 
och skrivutveckling i sitt arbete. 

F Lågstadie-
lärare 

>20 år  

 

Lärarna i studien ansåg sig efter avslutad grundutbildning ha fått kompetensutveckling 
inom svenska i varierad utsträckning på de skolor där de är verksamma. Ett par lärare i 
studien uttryckte att det inte satsats tillräckligt på fortbildning inom läs- och 
skrivundervisning på deras skolor.  

Nej, egentligen inte kan jag faktiskt känna. Det är mest sådär att man hör hur kollegor 
gör. (Lärare A) 
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5.2 Hur lärare ser på läsförståelsen  
Resultaten för hur lärarna ser på läsförståelse presenteras utifrån temat ”Att förstå” Till 
detta tema har underkategorier definierats, se figur 1.  

Figur 1: Temat ”Att förstå” med underkategorier. 
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Bilder och
upplevelser
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Temat ”Att förstå” handlar om att lärarna i studien ser på läsförståelse som ett resultat 
av att eleven förstår det han/hon läser. Underkategorier är olika faktorer som lärarna 
beskrivit hör ihop med själva förståelsen av texten. 

5.2.1 Att förstå 

Forskning betonar att en viktig komponent vid läsning är förståelse.  

Alla lärare i studien var överens om att läsförståelse handlar om att eleven kan förstå 
själva innehållet i texten.  

Att man förstår vad man läser. (Lärare F) 

Bilder och upplevelser 

När eleven läser på ett aktivt sätt kan de reagera genom att skapa inre bilder av det de 
läser. God visuell föreställningsförmåga kan stödja eleven läsförståelse och ge en 
djupare förståelse av det han/hon läser i vissa situationer. Majoriteten av lärarna anger 
att eleven genom att skapa bilder under läsningen så visar de prov på god läsförståelse. 

Att förstå texten och skapa sig en egen bild. (Lärare C) 

Elevers motivation och engagemang i läsningen talade också flera lärare om som 
väsentligt för en god läsförståelse. 

Läsning ska vara en upplevelse att man tar till sig något av det man läser, då blir det 
liksom självklart att man måste förstå det man läser. (Lärare C)  
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Ställer frågor och får svar  

Elever som tar sig an texter på ett aktivt sätt ställer frågor till det de läser före, under 
och efter det att de läst en text.  

Betydelsen av att läsaren kan ställa frågor till texten betonades av ett antal lärare. 
Genom att ha läst texten och kan ställa frågor och följdfrågor om den och varför skriver 
dom så? … ja, då har ju ett barn läsförståelse. (Lärare E)  

Samtidigt påpekade en lärare att läsaren knappast är medveten om varje del av det som 
han/hon inte har förstått. Eleven ställer kanske inte frågor till texten om sådant som 
han/hon inte själv känner till: 

Varje barn ställer frågor utifrån sin begränsade horisont och får det rimliga svar, så 
känner det att det har förstått … men det är ju inte alltid så att dom vet vad dom inte 
har förstått. (Lärare B) 

5.3 Faktorer av betydelse för elevers 
läsförståelseutveckling 

För att presentera de faktorer som lärarna ansåg som relevanta för läsförståelse-
utvecklingen har empirin grupperats utifrån temana ”Inre faktorer ” och ”Färdigheter”, 
se figur 2.  

Figur 2: Temana ”Inre faktorer” och ”Färdigheter” och deras underkategorier. 
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Temat ”Inre faktorer” koncentrerar sig på faktorer hos eleven som är av betydelse för att 
utveckla en god läsförståelse. Underkategorier är ”läsintresse”, ”ordförråd”, 
”språkförmåga”, ”erfarenheter” och ”scheman”. Det andra temat ”Färdigheter” 
beskriver olika färdigheter som eleven behöver tillägna sig för att nå en god 
läsförståelse. Dessa är ”flyt i läsningen”, ”läser mellan raderna”, ”drar slutsatser”, 
”förutsäger och förutspår”, ”reder ut oklarheter” samt ”angriper olika texter”. 

5.3.1 Inre faktorer 

Läsintresse 

Elevers motivation för att läsa och den tid de lägger på läsning gynnar deras utveckling 
av läsförståelsen. 

De flesta lärarna i studien framhöll läsintresset som en grundläggande faktor för att god 
läsförståelseutveckling. 

För har man inget intresse för böcker då är de ju inte heller intresserade av vad det står. 
(Lärare C) 

En lärare framhöll att lusten för att läsa ofta grundläggs i hemmet. 
Det är mycket vad dom har med sig redan när dom börjar faktiskt. (Lärare A) 

Ordförråd 

Elevers ordförråd har betydelse för förmågan att förstå och tolka skriven text. I 
undersökningen talade några lärare om att ordförrådet har betydelse för förståelsen av 
texter. 

Det är nog dels att man har ett ganska stort ordförråd. (Lärare F) 

En lärare uppmärksammade att elever möts av många nya ord och begrepp i skolan som 
de behöver få hjälp att bearbeta. 

Det kan vara faktaord som de kanske inte förstår … och då upptäckte ju jag hur många 
ord som ju bara haglar över dom. (Lärare E)  

Språkförmågan 
Det finns stora individuella skillnader i omfånget på barns vokabulär redan i tidig 
förskoleålder. Hälften av lärarna beskriver språkförmågan och hemmets roll i att 
utveckla språket som relevant. 

Jag tror mycket kommer hemifrån, vad man pratar om. (Lärare F) 

Erfarenheter 

Det en elev får ut av att läsa en text påverkas till stor del av vad han/hon redan vet om 
textens innehåll sedan tidigare. Ett par lärare i studien framhävde elevers tidigare 
erfarenheter av olika ämnesområden och vikten av att det förts mycket samtal hemma 
som en grund för att ta till sig innehållet i texter.  

Ja, man behöver ju ha erfarenheter. Man kan ju få bättre läsförståelse om vi ska läsa om 
segling här, då får man ju bättre läsförståelse om man har provat på det och varit på 
Västkusten på sommaren. (Lärare B) 

En läsare kan använda information från olika slags texter för att fördjupa sin 
läsförståelse. Genom att integrera information från olika texter med sin egen kunskap, 
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så skapar läsaren en komplex läsförståelse. Denna förmåga beskrev en av lärarna i 
studien som angelägen för god läsförståelse. 

Koppla till sig själv, till andra texter. (Lärare D) 

Scheman 

När elever kopplar ihop sina tidigare erfarenheter med handlingen i en text så aktiveras 
olika scheman hos personen. De egna upplevelserna skapar förväntningar på vad som 
ska hända i texten utifrån det självupplevda. En lärare i studien beskrev att elever 
behöver utveckla olika scheman. 

Man förstår utifrån sitt schema hur mycket har jag upplevt hur mycket har jag samtalat 
med mina föräldrar. (Lärare B) 

En lärare uttryckte att elever i vissa fall saknar grundläggande scheman och bak-
grundskunskaper vilket gör att han/hon helt går miste om betydelsen i texten. Detta kan 
dock inte skolan göra så mycket åt framhöll läraren. 

De som har svårt med läsförståelse dom har det, för att schema finns inte där och 
bakgrundsförståelse saknas. (Lärare B) 

5.3.2 Färdigheter 

Flyt i läsningen 

Elevers säkerhet i att avkoda spelar roll för utvecklingen av läsförståelse. Att 
avkodningen fungerar problemfritt uppmärksammades som en viktig faktor av flera 
lärare för att eleverna ska kunna få en god läsförståelse. 

Ja, de behöver ju få ett flyt i läsningen för att förstå. (Lärare E) 

En lärare påpekade dock att avkodningen inte är huvudändamålet i läsningen utan att 
förståelsen är det viktiga. 

så handlar det ju inte bara om avkodning, utan det handlar ju väldigt mycket om att 
förstå det man läser. (Lärare D) 

Läser mellan raderna 

Vissa elever utgår från att all information måste stå klart uttryckt i texten. Det kan vara 
elever som har förkunskaper men som inte är medvetna om att de ska plocka fram dem 
och fylla i om det uppstår gap i texten. När aktiva läsare griper an en text är de med-
vetna om att all information inte står tydligt uttryckt i texten. De fyller då själva i 
utelämnade tankeled. 

Hälften av lärarna tog upp betydelsen av att eleven kan ”läsa mellan raderna” och förstå 
det som inte står uttryckt i klartext. 

Det är ju också det här att kunna läsa mellan raderna om ett barn har kommit så långt 
att de kan berätta om sånt som kanske inte stod uttryckt men som man förstått genom 
att ha läst texten. (Lärare E) 

Drar slutsatser 

När läsaren gör inferenser innebär det att han/hon utnyttjar ledtrådar från en text eller 
textavsnitt och använder dem för att fylla ut tomrum i texten. Då kan läsaren dra slut-
satser av det som författaren menar men inte skrivit ut explicit i texten.  
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Detta aktiva förhållningssätt till läsningen där förmågan att dra slutsatser är en 
återkommande aktivitet omnämnde en av lärarna i studien som relevant för 
läsförståelsen.  

Att dra slutsatser av det man läser. (Lärare E) 

En annan lärare tog upp att barn kan ha olika intresse av att fundera över innehållet i 
texter. Somliga elever ansåg läraren verkar bekymra sig mindre om att förstå vad de 
läser och är mer passiva i sin läsning. 

Sedan är det ju väldigt olika för det är ju några barn som fast dom lär sig läsa ganska 
fort så bryr dom sig inte så mycket om att förstå. (Lärare C)  

Förutsäger och förutspår 

Före läsningen kan den aktive läsaren använda olika ledtrådar för att skapa sig en bild 
av vad texten kommer att handla om.   

Ett par lärare talade om att elever före läsningen av en ny text kan bilda sig en 
uppfattning om handlingen i förväg. 

Som på nåt sätt skapat sig en bild av vad boken kanske ska handla om, förutspå på 
något sätt. (Lärare D)  

Reder ut oklarheter 

Ytterligare en aktiv lässtrategi som kännetecknar en aktiv läsare är att denne stannar upp 
och försöker klargöra för sig själv när det är något i innehållet som är oklart. Det 
innebär att läsaren värderar om något i texten är speciellt svårt att förstå och vad man 
kan göra för att skapa mening. Denna aktiva läsförståelsestrategi omnämndes av en av 
lärarna i studien. 

En person som stannar till och funderar när man inte förstår och tar reda på när man 
inte förstår. (Lärare D) 

Angriper olika texter 

Kunskap om olika textgenrer ger läsaren en beredskap för olika texters strukturer såväl 
som dess innehåll. Erfarenheter av det här slaget beskrev ett par lärare som relevanta för 
läsförståelsen. 

Kunna angripa många olika slags texter. (Lärare F) 

5.4 Undervisning för att utveckla läsförståelsen 
Lärarna i studien talade om olika undervisningsmoment som de använder sig av för att 
utveckla elevers läsförståelse. De talade även om olika slags material till hjälp för att 
gynna en god läsutveckling hos sina elever. Temat ”Undervisningsmoment” med 
underkategorier och temat ”Material” och underkategorier visas i figur 3. 
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Figur 3: Temana ”Undervisningsmoment” och ”Material” och deras underkategorier. 
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Temat ”Undervisningsmoment” med underkategorier anger olika moment som lärarna 
utnyttjar för att utveckla elevers läsförståelse. Temat ”Material” med underkategorier 
beskriver de undervisningsmaterial som lärarna tar till hjälp i sin läsförståelse-
undervisning. 

5.4.1 Undervisningsmoment  

Läsförståelseundervisning 

Behovet av att elever får undervisning i läsförståelse poängteras inom forskningen. I 
Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen utmanas eleverna och kan med 
hjälp av andra lösa en uppgift lite över deras nuvarande kognitiva förmåga. Lärare och 
kamrater kan fungera som redskap i denna process. De kan ge eleven det stöd som krävs 
för att denne sedan ska kunna klara av uppgiften själv.  

I studien uppgav nästan samtliga lärare att eleverna behöver få någon form av 
undervisning för att utveckla läsförståelsen. Samtal och diskussioner kring texter 
beskrev många som sätt att träna detta.  

Att det finns en medveten strategi bland lärare att undervisa i läsförståelse. (Lärare D) 

Flera olika undervisningsformer där eleverna får öva sig i olika lässtrategier nämndes av 
lärarna. Ett par lärare betonade att samtal före textläsningen om bokens innehåll kan 
underlätta tolkningen av texten.  

En del av läsförståelsen är, ”Vad kan det handla om, vad är det för en bok”? (Lärare E) 
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Mer än hälften av lärarna beskrev undervisningsformer där eleverna får öva på att 
återberätta handlingen och textinnehållet.  

Då kan det handla om att efter att de läst texten ska de kunna skriva om djuret med 
egna ord. (Lärare C)  

Ett par lärare gav prov på hur tankekartor kan användas i undervisningen för att aktivt 
bearbeta texter. 

Ja, först kan man göra det tillsammans, att man ger dem ett mönster hur man kan göra 
med tankekartor. (Lärare C) 

En lärare framhöll dock att själva läsförståelseundervisningen inte skulle ta för stort 
utrymme i skolan. 

Men sparsamt skulle jag nog vilja säga för jag tror inte att det är stor idé att ha för 
mycket formella prylar. (Lärare B)  

En annan lärare ansåg sig inte undervisa särskilt mycket inom läsförståelse i sin klass. 
Jag har nog inte jobbat tillräckligt mycket med det kan jag nog känna, eftersom jag 
gick matte-no-inriktningen så kan jag känna att jag inte hade så jättemycket med mig 
vad gällde det. (Lärare A) 

Avkodningsträning 

Flertalet läsforskare är överens om att individers förmåga att avkoda bokstäver och ord 
på många sätt är avgörande för om de ska lyckas utveckla en god läsförmåga. 

I studien angav hälften av lärarna att de ger eleverna mycket tid och tillfällen till att 
träna sig i att läsa. 

Att man skapar tillfällen för dom att läsa. (Lärare E)  

Vygotskij betonar att elever i samspel med andra utvecklar sitt lärande.  

Ett sätt att träna läsning som en lärare beskrev, var att eleverna så ofta som möjligt får 
tillfälle att sitta med en eller två kamrater och läsa upp texten. Detta menade läraren var 
effektivt för själva läsförståelsen. 

Så fort dom är klara med en text, hitta nån, läs för nån, man måste formulera så att nån 
annan hör och att andra lyssnar förhoppningsvis mer än med ett halvt öra. (Lärare B)  

Några lärare i studien framhöll att hemmet har en särskilt viktig roll i träna och utveckla 
elevens läsning. 

För dom små barnen är det ju jätteviktigt att föräldrarna läser med sina barn hemma. 
(Lärare C) 

Flera lärare betonade särskilt att skolan och hemmet tillsammans behöver stödja 
elevernas läsutveckling 

Ja, att både hemmet och skolan och eleven själv tycker att det är viktigt och bra att 
hålla på med läsning. (Lärare A) 

Språkträning 

När elever möter nya okända begrepp så spelar läraren en viktig roll. Vygotskij skriver 
att läraren kan utveckla elevens tänkande genom att använda vetenskapliga begrepp som 
ligger ovanför den begreppsnivå som barnet redan behärskar. Förutsättningen för att 
mötet med nya begrepp ska bli lyckat är att elevens egna begrepp har nått en tillräckligt 
hög nivå och att eleven dessutom får undervisning. 
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Detta speglade ett par lärare i studien att eleverna behöver få träna i skolan. 
Det handlar ju om språket, att få mycket input i språket på många olika sätt. Att 
använda språket och diskutera. (Lärare F) 

Arbete med förförståelse 

Förkunskapernas betydelse för läsförståelsen ligger i att de ger läsarna möjlighet att dra 
slutsatser och tolka information i ljuset av de kunskaper som de redan har. 

Hälften av lärarna i studien gav olika exempel på hur de undervisar sina elever genom 
att aktiverar elevernas förkunskaper och arbetar med ordförståelsen för att eleverna ska 
kunna bearbeta texter. 

Att förbereda dom och gå igenom viss ord, nyckelord som kan feltolkas. (Lärare F) 

Genrekunskap 

Elever kan genom att diskutera texters struktur och berättelsegrammatik bättre förstå 
olika typer av texter vilket underlättar för förståelsen av olika texter. 

Behovet av att eleverna får träning och erfarenhet av olika texter och textgenrer 
uppmärksammades av ett par lärare.  

Man kan jämföra om det är en spännande text eller en rolig text vad det är som är 
roligt, att man letar efter olika saker. (Lärare C) 

5.4.2 Material 

Anpassade texter 

Vygotskijs teori om den proximala zonen beskriver utrymmet mellan barnets egen 
utvecklingsnivå och den nivå han eller hon kan uppnå med assistans. Eleven utvecklar 
kognitiva förmågor genom att få träna sig inom olika områden lite över vad han/hon 
redan klarar av på egen hand. 

Hälften av lärarna berättade att de anpassar texterna efter elevernas läsnivå som ett led i 
läsförståelseundervisningen. 

Att man har två olika texter och då har jag låtit dom välja vilken dom vill och vilken 
dom tycker känns lagom för dom. (Lärare A) 

Vygotskij skriver också att den vuxne behöver kunna överföra sina kunskaper till barnet 
så att dessa blir anpassade efter barnets utvecklingsnivå. 

Ja, och att se till att det finns mycket böcker på rätt nivå. (Lärare E)  

Fråga-svar 

Frågor kring textens innehåll kan enligt forskning öka uppmärksamheten kring relevant 
innehåll i texten. Över hälften av lärarna uppgav att de använde sig av såväl muntliga 
som skriftliga frågor till elevernas texter och till den gemensamma textläsningen.  

De läser några sidor först, sedan är det ju frågor att svara på. (Lärare C) 

Genrevariation 

I teorin om den proximala utvecklingszonen kan kamrater och lärare hjälpa eleven att 
komma ett steg längre i utvecklingen genom att de får assistans.  
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Två lärare i studien uppmärksammade att eleverna behöver stöttas att inte läsa samma 
typ av böcker hela tiden under litteraturläsningen. De påpekade att läraren och andra 
kamrater kan motivera eleverna att läsa olika slags böcker och även lite svårare texter. 

Och så fastnar dom gärna i Lasse-Maja, vi behöver hjälpa dom att gå vidare. (Lärare D) 

5.5 Kartläggning och bedömning av 
läsförståelseförmågan 

Empirin gällande kartläggning och bedömning av läsförståelseförmågan har grupperats 
utifrån två olika teman. Dessa är ”Formell bedömning” och ”Informell bedömning”, 
med tillhörande underkategorier, se figur 4. 

Figur 4:  Temana ”Formell bedömning” och ”Informell bedömning” och deras 
underkategorier. 
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Temat ”Formell bedömning” med underkategorier anger olika typer av kart-
läggningsmaterial för att bedöma läsförståelseförmågan hos elever. Temat ”Informell 
bedömning” med underkategorier beskriver olika sätt som används informellt för att 
bedöma elevers läsförståelseförmåga. 

5.5.1 Formell bedömning 

Aktuell forskning framhåller att lärare i sin planering av undervisningen bör fundera 
över hur de ska kunna bedöma elevernas lärande. När undervisningen med eleverna 
genomförs bör därför varje ämnesområde innehålla en kartläggande del, där elevernas 
kunskapsinlärning undersöks och bedöms. Lärarnas exempel på hur läsförståelse-
förmågan kan undersökas med hjälp av några olika kartläggningsmaterial presenteras 
nedan.  

Nationella provet 

Hälften av lärarna hävdade att den del i det nationella provet som kartlägger elevers 
läsförståelse stödjer deras bedömning av elevernas läsförståelse. 

Det kommer ju lite mera svart på vitt när man gör ett test. (Lärare A) 
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En av lärarna ställde sig dock tveksam till om det nationella proven verkligen tog reda 
på elevernas förmåga att bearbeta texter på ett rättvist sätt.  

Det är ganska låg nivå på dom tycker jag. De flesta klarar dom ju. (Lärare D) 

Nya språket lyfter 

En lärare gav exempel på hur Skolverkets diagnosmaterial ”Nya språket lyfter!” 
används för att bedöma läsförståelseförmågan hos eleverna.  

Ja, det som vi använder och som vi är ålagda att använda oss av nu är ju Nya språket 
lyfter. (Lärare C) 

Observationsmaterial för årskurs två 

Samma lärare beskrev också ett observationsmaterial i svenska för årskurs två som 
kartlägger läsförståelsen.  

Sedan använder vi också ett observationsmaterial inom svenska för årskurs två där det 
också handlar om att bedöma om eleverna förstår det de läser. (Lärare C)  

5.5.2 Informell bedömning 

Samtal 

Modern läsforskning framhäver dialogens betydelse vid kartläggningen av elevers 
läsförståelseförmåga. I denna dialog, där både eleven och läraren är aktiv, ska 
nödvändig information ges till eleven om dess nuvarande förmåga och även ges 
exempel på utvecklingsområden. 

Hälften av lärarna gav olika exempel på hur eleven i samtal på olika sätt visar sin 
läsförståelseförmåga. 

Ja, det är ju dels i samtal så visar de ju det. (Lärare E) 

Flera lärare tyckte att det bästa sättet att ta reda på elevernas läsförståelseförmåga var att 
ta sig tid och sitta med varje enskild elev och genom samtal, frågor och återberättande 
få en samlad bild av elevens kunskapsnivå. 

Det bästa är ju också att kunna sitta och fråga hur de tänker. Att be dem berätta. (Lärare 
F) 

Flera påpekade dock att denna form av kartläggning tog mycket tid att genomföra med 
varje elev.  

Ett väldigt tidskrävande arbetssätt. Fast där känner man att man skulle vilja lägga mera 
tid på det, för nog famlar jag lite ibland. (Lärare F) 

Lärarens erfarenhet 

Inom forskningen framhålls att en hel del av diagnosticeringsarbetet kan ske informellt i 
samband med det dagliga arbetet där elevens förmågor kan visa sig tydligt 

Ett par lärare beskrev att de ansåg sig ha en ganska samlad bild av gruppens 
läsförståelseförmåga. Elever som uppvisade svårigheter med läsförståelsen beskrevs 
som mer i behov av hjälp vid arbetet med olika frågor om texten, vilket också gav 
lärarna insikter om deras kunskapsnivå. 

Efter att de har läst så ropar de: “Jag kan inte, jag kan inte”, då inser man ju att de inte 
har förstått. (Lärare C) 
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En lärare beskrev att det ändå ibland kan vara svårt att veta ifall en elev med god 
avkodningsförmåga också har en god läsförståelseförmåga. 

Sen kan man ju bli lite lurad därför att några kan vara väldigt duktiga läsare och inte ha 
förståelsen riktigt. (Lärare C) 

En lärare framhöll att elevens positiva uppfattning om boken också ger vägledning om 
elevens läsförståelseförmåga. Samma lärare uppgav att eleven genom att dra paralleller 
till egna erfarenheter utifrån det lästa, ger läraren kunskap om dennes 
läsförståelseförmåga. 

Ja, om man kan koppla ihop elektricitet med “en gång var det strömavbrott”. (Lärare 
B) 

Elevens förmåga att återberätta 

Elevens förmåga att sammanfatta texter kan enligt forskning vara ett sätt för läraren att 
få insikter i elevens läsförståelseförmåga. Hälften av lärarna beskrev hur återberättandet 
kan vägleda läraren i om en elev har god läsförståelse eller inte. 

Att låta dem återberätta och visa att de har förstått vad det handlar om. (Lärare E) 

Om man frågar dom vad det handlade om, så kan dom ofta ge en bra handling. (Lärare 
A) 

5.6 Sammanfattning av resultat 
I studien speglas hur lärarna ser på läsförståelse först och främst med betoning på att 
eleverna förstår det de läser. Några lärare talade om att ordförråd, erfarenheter, schema, 
bilder och upplevelser påverkar om eleverna kan förstå det de läser.  

De faktorer som lärarna uppgav hade betydelse för att elever ska utveckla god 
läsförståelse handlade dels om inre faktorer och dels om färdigheter. Till de inre 
faktorerna räknades läsintresse, ordförråd, språkförmåga, erfarenheter och scheman. Till 
färdigheter räknades läsflyt, läser mellan raderna, drar slutsatser, reder ut oklarheter, 
angriper olika texter samt förutsäger och förutspår. 

Lärarnas undervisning i läsförståelse handlade dels om undervisningsmoment och dels 
om material. De olika undervisningsmoment som lärarna beskrev var 
läsförståelseundervisning, avkodningsträning, språkträning arbete med förförståelse 
samt genrekunskap. Hälften av lärarna beskrev att eleverna behöver få träning i att öva 
sig i läsning och att hemmet och skolan har ett gemensamt ansvar för detta. Material 
som lärarna beskrev att de använde i läsförståelseundervisningen var anpassat 
textmaterial efter elevernas läsförmåga, frågor och svar samt varierade textgenrer. Två 
lärare, A och B, beskrev att de inte lade någon tonvikt på att undervisa i läsförståelse. 
Lärare B tyckte att det inte var någon större idé med läsförståelseundervisning över 
huvud taget. Lärare A ansåg sig inte undervisa särskilt mycket i läsförståelse på grund 
av lärarens egen brist på ämneskunskaper i området. Båda lärarna hade inriktning mot 
matematik och naturorienterade ämnen i sin grundutbildning till lärare. 

För att bedöma elevernas läsförmåga använde sig lärarna både av formella och 
informella verktyg. Till den formella bedömningen använde sig lärarna av det nationella 
provet för årskurs tre, diagnosmaterialet ”Nya språket lyfter” samt ett 
observationsmaterial i svenska för årskurs två. Till den informella bedömningen 
användes samtal, lärarens egen erfarenhet och elevens förmåga att återberätta. 
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6 DISKUSSION 
I följande avsnitt kommer inledningsvis metodens förtjänster och fallgropar att 
diskuteras och problematiseras. Därefter analyseras och diskuteras de resultat som fram-
kommit i studien utifrån tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. Vidare 
sammanfattas och summeras undersökningens slutsatser. Avslutningsvis ges förslag till 
vidare forskning. 

6.1 Metoddiskussion  
Lärarna som deltog i studien arbetade i årskurs tre. De var samtliga vid tidpunkten för 
intervjuerna fullt upptagna med att sätta sig in i och genomföra nationella prov i sina 
klasser. Det innebar att deras arbetsbelastning för tillfället var extra hög. Med tanke på 
detta så var det angeläget att försöka motivera respondenterna till att delta i studien. 
Kanske hade det varit lättare att engagera lärare ur en annan årskurs och på så sätt få ett 
större underlag, bredare variation och därmed möjlighet att urskilja tydligare mönster i 
resultaten. Trots ett ganska litet underlag, sex personer, så kan ändå studien påvisa olika 
infallsvinklar men också tendenser till lärares olika erfarenhet inom ämnesområdet.  

En annan aspekt av urvalet har också att göra med genomförandet av de nationella 
proven. Ett av delmomenten inom svenska prövar elevernas läsförståelseförmåga. Detta 
kan göra att lärarnas kunskaper inom läsförståelse för tillfället aktualiserats och stärkts 
och kanske gett erfarenheter och begreppsuppfattningar som de tillfrågade lärarna inte 
hade några månader tidigare. Detta är givetvis bara spekulationer, men kanske hade mer 
generella erfarenheter om läsförståelse kunnat spåras om istället lärare i årskurs två eller 
årskurs fyra intervjuats.  

En svårighet i intervjusituationen visade sig vara att förhålla sig helt neutral och ställa 
öppna följdfrågor. Eftersom en kvalitativ intervju till formen påminner om ett vanligt 
samtal, så kan det vara lätt att inta en ganska aktiv roll i samtalet för att inte verka 
ointresserad. Som forskare kan det finnas anledning att påminna sig om att fokusera på 
intervjupersonens svar och hur han/hon uppfattar dem och inte lägga till egna tolkningar 
eller leda bort diskussionen från dess fokus. Exempel på detta i denna studie var att 
forskaren vid några tillfällen fogade in begrepp från teorin i följdfrågor istället för att 
ställa helt neutrala följdfrågor. För att få en så neutral och öppen intervju som möjligt 
krävs både träning och erfarenhet. En lite större pilotundersökning hade kunnat ge fler 
övningstillfällen och främjat detta.  

Respondenterna i studien fick inte frågorna i förväg vilket också kan vara en brist i 
metoden. Avsikten med detta har varit att intervjun inte skulle bli alltför tillrättalagd 
utan utgå från lärarnas spontana tankar kring ämnesområdet. Detta kan också ha fått till 
följd att lärarna inte nämner alla sina erfarenheter som hör ihop med ämnet. Lärarna 
kanske exempelvis arbetar med vissa delar av förkunskaper, som har betydelse för 
läsförståelsen, fastän de inte nämner det under intervjun. Ett sätt att stärka validiteten i 
studien skulle därför kunna vara att ge lärare möjlighet att komplettera sina intervjusvar 
vid ett annat tillfälle. Detta till trots är det min uppfattning att lärarnas tankar och 
erfarenheter ger viss kunskap eftersom ämnesområdet undersöks utifrån ett flertal olika 
frågeställningar  
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En av studiens problemformuleringar var att undersöka vilka undervisningsmodeller 
lärare anger att de använder för att utveckla läsförståelse hos elever. För att ta reda på 
denna fråga så kan en kvalitativ intervju som enda undersökningsinstrument visa sig 
vara bristfällig. Eftersom det är omöjligt att veta om de tillfrågade lärarna arbetar på det 
sätt som de beskriver, så hade därför klassrumsobservationer kunnat vara lämpliga 
komplement till intervjuerna. Hur samtal och diskussioner i klassen ser ut kring 
exempelvis en ny gemensam text är svårt, för att inte säga orimligt att ge en helt rättvis 
bild av enbart genom lärares personliga berättelser. På så sätt hade observationer kunnat 
ge värdefull information om hur lärarna omsätter tankar och teorier om 
läsförståelseundervisning i den konkreta undervisningssituationen.  

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Hur lärare ser på läsförståelsen 

Läsning har de senaste tiotalen åren beskrivits som en process bestående av 
komponenterna avkoda och förstå (Hoover & Gough, 1990). Forskning har på senare år 
lagt till ytterligare en komponent, nämligen motivation. Dessa komponenter samspelar 
för att en god läsförmåga ska uppnås. Läsförståelse konstateras vara en komplex process 
som består av många olika delar. För att nå god läsförståelse skriver Westlund (2009) 
att läsningen behöver fungera som en dynamisk process som inkluderar färdigheter, 
strategier, tidigare kunskap och motivation där läsaren och texten interagerar för att 
skapa mening. 

De flesta lärarna i studien beskrev att läsförståelse framförallt handlar om att eleven 
förstår det han/hon läser. Utifrån temat ”Att förstå”, så beskrev lärarna 
underkategorierna ”bilder och upplevelser” och ”att ställa frågor och få svar”. De 
komponenter inom läsning som lärarna sammanfattningsvis lyfter fram i hur de ser på 
läsförståelse är delarna förståelse och motivation. Den del inom läsning som också är 
relevant för en god läsförmåga är avkodningsförmågan. Denna komponent som 
uppmärksammades inte särskilt mycket bland lärarna i sin beskrivning av hur de ser på 
läsförståelse. Detta kan synas något anmärkningsvärt eftersom avkodningens roll för 
läsförståelsen enligt forskningen är väsentlig.  

6.2.2 Faktorer av betydelse för elevers läsförståelseutveckling 

Studien visar att lärarna talar om en rad inre faktorer och ett antal färdigheter hos elever 
som särskilt relevanta för att god läsförståelse ska kunna utvecklas. Bland de inre 
faktorerna omnämns läsintresse, ordförråd, språkförmågan, erfarenheter och scheman. 
Färdigheter som lärarna antyder som relevanta för läsförståelseutvecklingen är flyt i 
läsningen, läser mellan raderna, drar slutsatser, förutsäger och förutspår, reder ut 
oklarheter samt angriper olika texter.  

I undersökningen framkommer att lärarna lägger stor betoning på motivationens roll i 
sammanhanget. Detta överensstämmer med vad forskning betonar som relevant. 
Lärarna ger exempel på såväl lärarens, kamraters och hemmets roll i att inspirera och 
skapa läslust hos elever. Det råder en samsyn bland lärarna i att intresset för att läsa 
böcker och texter är grundläggande för hur elever också tar till sig och förstår det de 
läser.  
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Beträffande språkförmågan så framhåller hälften av lärarna att språket spelar en 
väsentlig roll för utvecklandet av en god läsförståelse. Vad som särskilt betonas är 
hemmets betydelse i sammanhanget. Hembakgrund beskrivs av flera lärare som det som 
lägger grunden för både språkförståelse och läsintresse. Enligt forskning har 
hembakgrunden betydelse för detta och skapar olika utgångslägen för hur elever kan ta 
till sig texter. Forskning visar ett klart samband mellan barns talspråk och 
samtalsfärdigheter och uppvisande av läsförståelsefärdigheter senare under skoltiden 
(Grøver Aukrust, 2008).  

Det som forskning samtidigt poängterar är att skolan har en angelägen roll i att utveckla 
ungas språkförmåga. Detta uppmärksammades inte särskilt tydligt i denna studie. De 
flesta lärarna beskriver hur språkförmågan är väsentlig för elevers förmåga att kunna 
läsa olika texter med god förståelse. Samtidigt betonar flera av de tillfrågade lärarna att 
detta i första hand är hemmets uppgift. Endast ett par lärare anger skolans roll i att 
språkutveckla eleverna som en viktig faktor i sammanhanget. Det tydliga samband som 
forskning pekar på finns mellan elever språkförmåga och dess läsförståelseförmåga 
ställer krav på skolans språkutvecklande ansvar. Elever som inte fått stora möjligheter 
till språkstimulans i hemmet behöver särskilt uppmärksammas för att dennes 
läsförståelseförmåga ska kunna utvecklas i rätt riktning. I förskolan och senare i skolan 
kan barn i lärande samtal med andra utveckla dessa förmågor. I synnerhet ordförrådet 
kan elever få utveckla med lärarens stöd (Pressley, 2006). Rimligt är därför att lärare 
genom att använda ett rikt ordförråd i undervisningssituationen med mycket 
tolkningsstöd kan förbättra ordförståelsen och skapa förutsättningar för god läsförståelse 
hos eleverna.  

Förkunskapernas betydelse (ordförråd, erfarenheter, förförståelse och schema) för 
läsförståelsen nämns endast av ett fåtal lärare som relevant för 
läsförståelseutvecklingen. Vikten av förkunskaper består i att de ger läsaren möjlighet 
att dra slutsatser och tolka information som presenteras i texten, i ljuset av de kunskaper 
som de redan tillägnat sig om innehållet (Bråten 2008b). Dess roll för läsförståelsen har 
visat sig vara central. Av faktorerna ordavkodning, förkunskaper och förståelsestrategier 
har det visat sig att förkunskaper är den allra viktigaste biten för att ta till sig ett 
textinnehåll. Möjligen går det att i denna studie se tendenser att det finns ett behov av 
att poängtera och förtydliga förkunskapernas roll i läsförståelseutvecklingen  

6.2.3 Undervisning för att utveckla läsförståelsen 

Jämfört med andra länder visade det sig i PIRLS 2006 (Skolverket 2007a) att svenska 
elever får mindre tid till att delta i uppföljande samtal kring böcker och texter som de 
läser. Studien resultat visar dock att flera lärare är uppmärksamma på att elever behöver 
tid att diskutera kring texter. Mer än hälften av lärarna i studien uppger att det var av 
vikt att elever får bearbeta texter genom samtal och diskussioner i olika former. De ger 
även olika exempel på hur detta kan utformas. Detta ligger i linje med Vygotskijs 
(1999) tankar om att eleven behöver få utmaningar i språket men samtidigt stöd i att 
befästa nya språkkunskaper. Frågan är dock hur mycket detta tillämpas inom 
undervisningen? För att få kunskap om detta hade uppföljande frågor och observationer 
eventuellt kunnat ge förutsättningar för att få reda på i vilken utsträckning lärarna 
arbetar med detta i sina klasser. Frågor kring hur ofta elever diskuterar och samtalar 
kring texter i klassrummet hade kunnat ge mer information kring detta.   
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Beträffande moment för att undervisa i läsförståelse så visar studien att mer än hälften 
av lärarna anser sig använda olika moment för att undervisa i läsförståelse. Samtidigt 
bör dock framhållas att inte samtliga lärare lägger någon betoning vid själva 
läsförståelseundervisningen. Det går heller inte att spåra huruvida undervisning i 
läsförståelse är ett vanligt förekommande inslag i undervisningen. Det stora flertalet 
lärare anger att de undervisar inom läsförståelse och vissa undervisar i olika 
lässtrategier, men inte alla. Detta resultat ligger i linje med vad som framkommit i 
Skolverkets rapport (Skolverket, 2007b), där det fastslås att lärare inte i tillräckligt hög 
grad undervisar i läsförståelsestrategier. 

Eventuellt kan det faktum att flera lärare visar kunskap om och ger exempel på 
undervisning i vissa läsförståelsestrategier bero på att ett par av de tillfrågade lärarna 
nyligen fortbildats inom läs- och skrivutveckling. Det kan därför vara svårt att ange 
tydliga och generella tendenser av detta resultat. Avsikten med studien har dock inte 
varit att ge en bild av vilka konsekvenser den senaste tiden språksatsningar fått för att 
höja kompetensen inom läsförståelsefrågor hos lärare i allmänhet.  

Beträffande undervisningsmomentet ”avkodningsträning”, avsnitt 5.4.1, så visar studien 
att endast hälften av lärarna anger att eleverna behöver träning i avkodningsförmågan 
som ett led i att utveckla läsförståelsen. Det kan förefalla anmärkningsvärt att inte fler 
av de tillfrågade lärarna lyfte fram denna aspekt av läsförmågan som forskning visar är 
väsentlig för läsförståelsen (Elbro, 2004; Snowling & Hulme, 2005; Høien & Lundberg, 
2001; Bråten, 2008a). Forskning visar att elever som inte har nått en automatisering i 
avkodningen har stora svårigheter med att förstå och tolka textinnehåll. När stor mental 
energi läggs ned på att avkoda saknas tillräckligt med resurser till själva 
förståelsearbetet. Eventuellt kan det bland lärarna i studien handla om en oklarhet över 
hur avkodning hänger samman med förståelsen av texter. Det syns som om kunskap om 
vilka delar som ingår i läsning och som är väsentliga för god läsförståelseförmåga 
behöver nå ut till flertalet lärare. 

Studien speglar att de flesta lärarna uppfattar det som att elever med god läsförståelse 
skapar sig en egen bild och upplevelse, så kallad visuell föreställningsförmåga (Se figur 
1). Detta följer endast ett par lärare upp genom att ge prov på tankekartor som exempel 
på undervisningsmoment som tränar detta. Bråten (2008b) skriver att elever kan få träna 
upp sin visuella föreställningsförmåga genom undervisning. Detta har visat sig vara ett 
sätt att hjälpa elever att effektivt bearbeta texter. Kunskap om denna lässtrategi och hur 
den iscensätts borde därför komma fler lärare till del. 

En tendens som går att spåra i studien är att det synes finnas kopplingar mellan lärares 
förtrogenhet i läs- och skrivutveckling och deras benägenhet i att undervisa i 
läsförståelse och träna läsförståelsestrategier med eleverna. En lärare (Lärare B) anser 
sig knappast undervisa inom läsförståelse och anger brist på behov och mening med att 
göra detta. En annan lärare (Lärare A) påpekar att grundutbildningen inte gett 
tillräckliga baskunskaper inom läs- och skrivfrågor och anger att den egna 
klassundervisningen i läsförståelse därför är bristfällig. Lärare A och B har båda 
inriktning mot matematik och naturorienterade ämnen i sin grundutbildning. De är 
behöriga i att undervisa i svenska, men koncentrationen i deras grundutbildning har inte 
gällt läs- och skrivutveckling, vilket kan förklara brist på kunskap inom ämnet 
läsförståelse. Denna brist kan behöva uppmärksammas mer inom både lärarutbildning 
och i den kompetensutveckling som planeras ute på skolorna.  
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6.2.4 Kartläggning och bedömning av läsförståelseförmåga 

Formativ bedömning är enligt Björklund Boistrup (2009) ett sätt för läraren att 
tillsammans med eleven komma vidare i dennes kunskapsutvecklig. Läsförståelse består 
av många olika faktorer. Detta medför att den pedagogiska bedömningen av elevers 
läsförståelseförmåga på många sätt är komplex. För att lärare ska kunna stödja elevers 
läsförståelseutveckling är det angeläget att lärare har kunskap om läsförståelsens olika 
beståndsdelar. Detta för att undervisningen ska kunna anpassas efter varje elevs behov 
och utvecklingsnivå (Bråten, 2008; Myrberg, 2006; Høien & Lundberg 2001).  

Lärarna ger exempel på formella såväl som informella sätt att kartlägga och bedöma 
elevers läsförståelseförmåga. Underlag till bedömningar som lärarna använder sig av är 
både muntliga och skriftliga. Detta stämmer överens med vad Rosén et al. (2008) anger 
om att lärare kan få kunskap om elevens läsförståelseförmåga både genom muntliga och 
skriftliga kartläggningar.  

En lärare i studien ställde sig tveksam till att det nationella provet inte undersökte 
läsförståelseförmågan på ett helt rättvist sätt. I denna åsikt går att spåra en uppfattning 
om att bedömning av läsförståelseförmågan är komplext, vilket flera forskare hävdar 
(Bråten, 2008b; Myrberg, 2006; Høien & Lundberg, 2001).  

Inte någon av lärarna anger något test för att bedöma avkodningsförmågan som en hjälp 
i bedömningen av läsförståelsen. Avkodningstester ger visserligen inte tillräcklig 
vägledning för att kunna bedöma elevers textförståelse. Däremot kan denna typ av test 
ge läraren värdefull upplysning om att eleven har ordavkodningssvårigheter, vilket tar 
mycket resurs från förståelsebearbetningen av texter (Høien & Lundberg, 2001). 

Rosén et al. (2008) anger hur läsförståelsetest kan ge svar på om eleverna klarar av fyra 
olika delar i läsförståelseprocessen. Dessa är att hitta och återge direkt uttryckt 
information, att dra enkla slutsatser, att tolka och integrera tankar, idéer och information 
samt att kunna granska och bedöma textens innehåll, språkliga form och olika 
textelement. Ett par lärare anger att läraren genom samtal kan ställa frågor på texten och 
även be eleverna berätta och sammanfatta texten som sätt att bedöma läsförståelsen. 
Dessa exempel visar prov på hur elevers förmåga att hitta och återge direkt uttryckt 
information tränas. När eleven får återberätta texten tränar han/hon enligt Frost (2003) 
sin metakognitiva förmåga. Genom att sammanfatta relevant innehåll tränas eleven i sin 
egen kunskapsinlärning. En lärare nämner hur elever som drar paralleller till egna 
erfarenheter uppvisar god läsförståelseförmåga. Det stämmer överens med förmågan att 
kunna tolka och integrera tankar, idéer och information. Ingen av lärarna gav dock 
exempel på att de kartlägger elevers förmågor att dra slutsatser eller att kunna granska 
och bedöma textens innehåll och språkliga form. 

6.3 Slutsatser  
Läsförståelse är en komplex process. Utgångspunkten för begreppet läsförståelse har i 
denna studie varit att läsförståelse är att utvinna och skapa mening när man genomsöker 
skriven text och samspelar med den (Bråten, 2008a). Det som framförallt påverkar 
läsförståelsen hör ihop med avkodning, förståelse och motivation. Vad som särskilt 
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uppmärksammats den senaste tiden är hur läsningen behöver fungera som en dynamisk 
process som inkluderar färdigheter, strategier, tidigare kunskap och motivation där 
läsaren och texten interagerar för att skapa mening (Westlund 2009).  

Studiens fokus har varit lärares syn på läsförståelse och deras undervisning i 
läsförståelse. Det har visat sig att de tillfrågade lärarna har god kännedom om 
motivationens roll för tillägnandet av god läsförståelse. De uppmärksammar också 
behovet av att skola och hem samverkar för att stimulera elevers läsförståelseförmåga.  

Flera lärare anger att deras undervisning innehåller olika former av 
läsförståelsestrategier. Det går dock inte att spåra i vilken omfattning de använder sig av 
dessa olika strategier, men studien pekar ändå på en viss medvetenhet bland lärarna om 
betydelsen av strategiundervisning.  

Forskning betonar förkunskapernas avgörande roll för hur elever kan läsa och bearbeta 
textinnehåll. Förkunskapernas och språkförmågans roll för elevers förmåga att utveckla 
läsförståelse uppmärksammades som relevant av ett flertal lärare. Flera av de tillfrågade 
lärarna ansåg dock att detta i första hand vilade på hemmet. Endast ett par av lärarna 
anger skolans roll i att språkutveckla eleverna. Det tydliga samband som forskning 
pekar på finns mellan elevers språkförmåga och dess läsförståelseförmåga ställer dock 
krav på skolans språkutvecklande ansvar. Lärarens och undervisningens roll i 
sammanhanget bör därför tydliggöras ännu mer. 

Undersökningens resultat visar ett möjligt samband mellan lärarnas grundutbildning och 
deras undervisning inom läsförståelse och läsförståelsestrategier. De lärare som fått 
goda grunder inom läs- och skrivutveckling i sin utbildning till lärare och som dessutom 
fortbildats inom ämnet visade störst benägenhet i att undervisa inom läsförståelse och 
läsförståelsestrategier. Vad som kan behöva uppmärksammas utifrån detta är både hur 
den kompetens och erfarenhet som finns i den pedagogiska verksamheten inom 
läsförståelsefrågor tas tillvara och sprids bland alla lärare på arbetsplatsen. Med andra 
ord så kan den kompetens som finns behöva utnyttjas på ett mer effektivt sätt. Det finns 
också anledning att belysa behov av fortbildning inom läs- och skrivutvecklingsfrågor 
för vissa grupper av lärare. Lärare som undervisar och ansvarar för elevers läs- och 
skrivutveckling och som inte fått så mycket utbildning inom detta i sin grundutbildning, 
kan ha behov av att fördjupa sin kompetens inom området. Här har rektor som 
pedagogisk ledare en angelägen roll. Detta stämmer också väl överens med resultatet 
från en nyligen släppt rapport från Skolinspektionen (Skolinspektionen, 2010). I 
rapporten anges att rektor behöver kartlägga det kompetensbehov som finns ute på 
skolorna när det gäller läsprocessen, för att elevers läsning ska kunna utvecklas 
framförallt gällande förståelsen av texter. Dessutom behöver den kompetens som redan 
finns på skolorna bättre tas tillvara för att alla elever ska få en utbildning med hög 
kvalitet. 

Goda ämneskunskaper inom läs- och skrivutvecklingens alla delar är också relevant när 
det handlar om att kartlägga och bedöma elevers läsförståelseförmåga. Själva 
bedömningen av läsförståelseförmågan beskriver ett flertal forskare som komplext 
(Bråten, 2008; Myrberg, 2006; Høien & Lundberg 2001). Resultaten i studien visar att 
lärare till viss del uppmärksammar områdets komplexitet. De visar också prov på att 
bedömning av elevers läsförståelseförmåga kan ske på både muntligt och skriftligt sätt. 
Lärarna ger exempel på hur de bedömer elevernas förmåga att hitta svar på frågor som 
finns direkt i boken och deras förmåga att kunna dra paralleller till sina egna 
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erfarenheter samt att sammanfatta relevant information i texten. Ingen av lärarna gav 
däremot något exempel på kartläggning och bedömning av elevens förmåga att dra 
slutsatser eller att kunna granska och bedöma textens innehåll och språkliga form. 
Hälften av lärarna tycker att det nationella provets läsförståelsetest är en hjälp i att 
bedöma läsförståelseförmågan hos elever.  

6.4 Vidare forskning 
Under arbetet med denna studie har det dykt upp vissa frågor som hör ihop med hur 
denna studie skulle kunna utvecklas och förbättras. Det är framförallt frågor som ger 
svar på i vilken utsträckning lärarna i studien arbetar med olika former av 
läsförståelseundervisning i sina klasser. Dessa frågor hade möjligtvis kunnat bli 
besvarade genom att kompletterande intervjuer med lärarna genomförs där lärarna får 
beskriva mer i detalj hur de i klassen arbetar med olika delar av läsförståelsen. 
Dessutom skulle klassrumsobservationer hos lärarna när de undervisar i läsförståelse 
och olika lässtrategier kunna tillföra information om hur den konkreta 
undervisningssituationen ser ut. Det vore dessutom intressant att ta del av elevers tankar 
och reflektioner kring hur de läser och angriper olika slags texter i lärarnas klasser. 

En mer övergripande fråga som vore av värde att följa upp är hur rektorer ser på lärares 
kompetens inom läsförståelse och läsförståelsestrategier och hur de dessutom tar tillvara 
på denna kunskap. 

Det vore även givande att studera hur lärares arbete med läsförståelse och läs-
förståelsestrategier ser ut bland lite äldre elever. 
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8 BILAGA 1 

8.1 Intervjuguide  
 

Utbildningsbakgrund 

• Hur ser din grundutbildning till lärare ut? 
• Hur länge har du arbetat som lärare? 
• Har du gått någon påbyggnadsutbildning inom läraryrket? Vilken? 
• Hur har fortbildning inom läs- och skrivundervisning sett ut på din skola under de 

senaste åren? Vad har fortbildningen handlat om? 

 

Läsförståelse 

• Vad lägger du in i begreppet läsförståelse? 
• Vad kännetecknar en läsare med god läsförståelse tycker du? 

 

Läsförståelseundervisning 

• Hur kan din planering av undervisning i läsförståelse se ut? 
Vilka saker tar du hänsyn till? 

• Hur kan arbetet i klassen se ut när eleverna tränar läsförståelse? 
• Vilka särskilda läromedel använder du dig av vid läsförståelseundervisningen?  

Varför har du valt just de läromedlen? 
• Vilka textgenrer arbetar klassen med vid träning av läsförståelse? 
• Berätta. Hur har du kommit fram till sättet du planerar och genomför undervisningen i 

läsförståelse? 
• Hur gör du för att bedöma elevers läsförståelseförmåga? 
 

Läsförståelseutveckling 

• Vilka faktorer är särskilt viktiga när elever ska utveckla sin läsförståelse? 
• Vilka faktorer hos eleven tycker du kan främja god läsförståelseutveckling? 
• Vilka faktorer hos läraren och på det sätt undervisningen bedrivs anser du kan främja 

att elever utvecklar god läsförståelse? 
• Finns det andra faktorer kan främja att god läsförståelse utvecklas hos elever tycker du 

och isåfall vilka? 

 

 

 


