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Studien är baserad på lärares erfarenheter av läsförståelseundervisning. 

Utgångspunkten i studien är sviktande resultat i läsförståelse i internationella 

undersökningar för svenska elever. Det är en kvalitativ studie som syftar till att undersöka 

och beskriva lärares erfarenheter av medveten explicit läsförståelseundervisning i 

klassrumsmiljö. Metoden som används är öppna intervjuer. Respondenterna undervisar 

alla i svenska i skilda åldersgrupper, en från varje stadium på grundskolan samt 

gymnasiet. Framträdande i studiens resultat är att lärare är mycket intresserade av att ge 

elever god läsförståelse. Trots det känner majoriteten av respondenterna inte till att det 

finns forskningsbaserade läsförståelsestrategier som bevisligen ger ökad läsförståelse, i 

synnerhet för elever i behov av särskilt stöd. 
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1 INLEDNING 
Under 2000-talet har internationella undersökningar som PIRLS och PISA gjorts 

regelbundet. Syftet med undersökningarna är bland annat att mäta läsförståelsen hos 

elever över tid och med andra länder. I PISA 2009 framgår det att svenska elevers 

läsförståelse har försämrats markant sedan år 2000 (Skolverket 2010). Även PIRLS 

2006 visar en signifikant tillbakagång från år 2001 till 2006 (Skolverket 2007). 

Tillbakagången har fått till följd att Skolverket har gjort läsförståelseundervisning till 

ett prioriterat område gällande fortbildningsinsatser för lärare (Skolverket 2007). En 

förändring har också skett i Lgr 2011, där det anges att undervisning i lässtrategier ska 

vara en del av det centrala innehållet under hela skoltiden (Skolverket 2011b). När 

eleverna kommer till gymnasiet förväntas de av både lärare och läroplan ha förmågan 

att förstå innehållet i en läst text, genom att använda de läsförståelsestrategier de 

förvärvat i grundskolan. I Gy 2011 (Skolverket 2011a) tas nämligen inte 

läsförståelseundervisning upp överhuvudtaget. 

 

Varför är det viktigt att studera hur läsförståelseundervisning bedrivs? Catts och 

Kamhi (2005) konstaterar att även om vissa elever verkar utveckla strategier utan 

explicit undervisning så drar en majoritet av alla elever stor nytta av det. När det gäller 

den direkta undervisningen av läsförståelse menar Westlund (2010) att i stort sett all 

läsforskning visar att lärarens kompetens att vägleda elever för att utveckla deras 

läsförståelse är av avgörande betydelse. Fram till 1970-talet skiljdes inte avkodning 

och förståelse från varandra. När en person avkodade en text förmodades att han/hon 

även förstod betydelsen av den. Sedan dess har det bland läsforskare talats om två 

skilda delar inom läsning nämligen avkodning och förståelse. De flesta läsforskare 

verkar vara överens om att dessa delar inte utvecklas samtidigt automatiskt utan att de 

är åtskilda (Westlund 2010). I resultatet av PIRLS 2006 framgår det dock att det är 

ovanligt att lärare undervisar i lässtrategier och att det sker i signifikant lägre grad i 

Sverige än snittet i övriga deltagande länder. Det framkom också att den vanligaste 

aktiviteten vid undervisning av läsförståelse var enskilt arbete genom att svara på 

frågor i övningsböcker eller att skriva om det de läst (Skolverket 2007). Vi tänker att 

sambanden mellan sviktande läsförståelseresultat internationellt sett och bristen på 

läsförståelseundervisning är värda att beakta. 1978 använde lärare i USA 1 % av 

undervisningstiden till läsförståelsestrategier. År 2010 var motsvarande siffra 25 % 

(Ness 2011). 

 

Nu har det gått fem år sedan läsförståelseundervisning blev ett prioriterat 

fortbildningsområde enligt Skolverkets förslag på åtgärder i PIRLS 2006 (Skolverket 

2007), och vi är nyfikna på om det har fått någon genomslagskraft. Därför ämnar vi 

undersöka lärares erfarenheter gällande medveten explicit (direkt) undervisning i 

läsförståelse i klassrumsmiljö 2012.  
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Syftet med det här arbetet är att undersöka lärares erfarenheter gällande medveten 

explicit undervisning i läsförståelse i en inkluderande klassrumsmiljö. 

 

Frågeställningar 

- Vilka erfarenheter har lärare i svenska av explicit läsförståelseundervisning i 

klassrumsmiljö? 

- Hur anser lärare i svenska att de arbetar med läsförståelseundervisning med 

elever i behov av särskilt stöd? 
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3 BAKGRUND  

För att bli en väl fungerande samhällsmedborgare krävs det idag att man kan ta till sig 

skriftlig information. Även när det gäller skolarbetet är det avgörande för studierna att 

eleverna förstår vad de läser. Redan i 10-11-årsåldern börjar det ställas andra krav när 

det gäller läsförståelse, eftersom de texter eleverna då läser är mer avancerade än 

texterna de hittills har stött på (Lundberg 2006). Ofta har läsningen tidigare gått ut på 

att träna själva avkodningen, men i denna ålder blir texterna informationsrika och 

hädanefter är det just förståelsen som är det primära. Eftersom läsförståelsen har 

betydelse för förmågan att bedriva studier inom alla skolämnen är det oroande att 

undersökningar visar på sämre resultat gällande läsförståelse (Westlund 2010). 

 

I lärarens vardagssituation är tiden ett ständigt gissel och ökad dokumentation tar en 

stor del av den i anspråk (Johansson & Öberg 2008). Vi har båda erfarenhet av att 

forskning inom pedagogik har svårt att nå fram till lärare. Det kan förmodligen bero på 

olika faktorer. Dels kan det vara låga anslag till fortbildning på skolorna, men också 

att konferenstider och studiedagar fylls med annan typ av information. Dessutom finns 

det inte någon forskningstradition inom skolvärlden, vilket står i stark kontrast mot 

exempelvis läkares profession där forskning och nya forskningsrön hör till dagliga 

samtalsämnen. Möjligen kan läkares intresse för nya forskningsrön föranledas av att 

yrket handlar om liv och död och dessutom kan de personligen bli anmälda till 

Socialstyrelsen om fel begås. Eftersom mycket ska hinnas med i en lärartjänst är det 

lätt att prioritera bort fortbildning på grund av att yrket kan bedrivas ändå, dock med 

försämrad kvalitet. Eftersom explicit läsförståelseundervisning är ett förhållandevis 

nytt undervisningsområde, tar det också tid att implementera och kunskapen saknas i 

många lärares grundutbildning.  

 

Vi är nu i slutet av vår vidareutbildning till speciallärare i svenska. Utbildningen har 

varit inriktad på läs- och skrivproblematik. Utifrån vårt arbete som lärare har vi 

erfarenhet av elevers bristande läsförståelse på mellanstadiet, gymnasiesärskolan och 

gymnasiets IV-program. Därför ser vi det som synnerligen intressant att undersöka hur 

läsförståelseundervisning bedrivs. Vi vill med denna studie, utifrån beskrivningen 

ovan, undersöka lärares erfarenheter gällande undervisning i läsförståelse år 2012. 

 

3.1 Avgränsningar 

I denna studie har vi valt att titta på läsförståelse med koncentration på själva 

förståelsen, eftersom den ofta tas för given och utan den blir läsningen utan mening. 

Även om avkodning också är intressant och är ett prioriterat fortbildningsområde, går 

vi inte närmare in på det. Vi går heller inte in på hörförståelse, även om denna har ett 

mycket nära samband med läsförståelse. 
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3.2 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är fortsättningsvis disponerad enligt följande: Till en början förklaras 

centrala begrepp som används i studien. Sedan följer en historisk tillbakablick 

angående synen på läsförståelse över tid. Därefter speglas det aktuella forskningsläget 

när det gäller vilka faktorer som påverkar läsförståelsen. Ytterligare ett ämne som tas 

upp är forskning i explicit läsförståelseundervisning och lärarens explicita 

undervisning när det gäller strategier i läsförståelse.  

  

I metodavsnittet beskrivs tillvägagångssättet för hur intervjuerna genomförts och 

analyserats. I resultatdelen redovisas intervjusvaren och sätten att undervisa i 

läsförståelse som framkommit. Intervjusvaren analyseras sedan med hjälp av 

Vygotskij och de modeller och metoder vi beskriver i litteraturgenomgången. Om 

detta resonerar vi sedan i diskussionskapitlet. Uppsatsen avslutas med avsnitten 

slutord och tänkbara fortsatta studier.  

 

3.3 Begrepp 

I texten använder vi ett antal begrepp som är relevanta när det gäller undervisning i 

läsförståelse. I följande avsnitt definieras vad vi menar med respektive begrepp. 

 
Elever i behov av särskilt stöd: De elever som man befarar inte kommer att nå upp 

till målen utan specialpedagogiska insatser. 

 

Explicit undervisning: Medveten, konkret, direkt undervisning. Läraren förklarar och 

visar hur lässtrategier fungerar (Andreassen 2010).  

 
Inferenser: Att läsa mellan raderna. I en text finns information direkt i texten, men det 

finns även information mellan och bortom raderna, där läsaren själv måste använda sin 

bakgrundskunskap och sitt logiska tänkande för att tolka och förstå innehållet (Franzén 

1993).  

 
Läsförståelse: För att nå läsförståelse krävs att läsaren förstår ord och begrepp. 

Dessutom krävs samspel av kognitiva förmågor och att läsaren är motiverad att läsa 

texten. Det räcker alltså inte med att kunna avkoda texten för att förstå innehållet 

(Guthrie, Wigfield & Perencevich 2004).   

 

Metakognition: Medvetenhet om sin egen förståelse. Metakognition innebär att 

eleven själv är uppmärksam på sin egen förståelse och känner om han/hon förstår här 

och nu eller inte (Lundberg 2010). 

 
Proximala utvecklingszonen: Nästa steg i barns utveckling som det kan nå med hjälp 

av någon annan person (Vygotskij 1978).  

 
Scaffolding: Kan översättas med “byggnadsställning” som läraren utgör för att stötta 

eleven så att den lär sig optimalt (Westlund 2010). 

 
Schema: Ett tankesystem eller en referensram för hur något går till. När en person hör 
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ett ord eller en text den kan relatera sin bakgrundskunskap till skapas en inre bild. 

Dessa associationer varierar från person till person beroende på olika erfarenheter. 

Bilderna bidrar till större förståelse av texten (Reichenberg & Lundberg 2011). 

 
Specialpedagogiskt perspektiv: När pedagogiken möjliggör att samtliga elever kan 

tillägna sig kunskap i klassen blir behovet av enskild specialundervisning mindre. 

Pedagogen har då tagit hänsyn till olikheterna bland eleverna och tillgodosett gruppens 

behov genom ett specialpedagogiskt perspektiv (Persson 2008). 
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4 LITTERATURGENOMGÅNG OCH TEORI  
Det finns forskning som kommit fram till att om läraren har en tydlig medveten 

struktur i sin direkta undervisning av läsförståelse, lär sig elever strategier som är 

användbara i all läsning (Catts & Kamhi 2005, Reichenberg & Lundberg 2011). Detta 

avsnitt inleds med en historisk tillbakablick gällande läsförståelse. Därefter följer hur 

läsning och läsförståelse kan definieras. Detta följs av vilka faktorer som kan påverka 

läsförståelsen genom explicit läsförståelseundervisning enligt aktuell forskning. 

Avsnittet avslutas med studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt.  

 

4.1 Historisk tillbakablick 

På 1800-talet räknades en person som läskunnig när den kunde avkoda en text. Enligt 

Johansson (1983) kan man dock utläsa ur kyrkböckerna att prästerna ibland skiljde 

mellan de som läste innantill och de som läste med förstånd. Dessa noteringar gjordes 

framför allt vid husförhör. Det innebär att läsningens komponenter avkodning och 

förståelse inte är något nytt. Däremot har de inte varit aktualiserade fram till 1970-talet 

då läsforskare började tala om två skilda delar inom läsning (Westlund 2010). 

 

På slutet av 1970-talet gjordes en undersökning om undervisning i läsförståelse i USA 

av Dolores Durkin (1978). Det framkom då att elevernas läsförståelse kontrollerades 

istället för att utvecklas i samband med läsförståelseundervisning. En annan studie 

som gjordes 20 år senare kom fram till ett liknande resultat. När eleverna fick 

undervisning i läsning innebar det undervisning i avkodning. I och med det förutsattes 

att eleverna automatiskt förstod innebörden i den lästa texten (Westlund 2010).  

 

4.2 Utgångspunkter för läsförståelse 

Under 1990-talet började läsning uppfattas som en process där läsaren var tvungen att 

vara aktiv. Då började man inse att hur läsaren förstår en text beror på vilken 

omvärldskunskap läsaren har och vilken svårighetsgrad texten ligger på. Hur mycket 

läsaren förstår beror på samspelet mellan texten och läsaren (Lundberg 2010). Om 

läsaren får hjälp med att aktivera sin omvärldskunskap kan förståelsen utvecklas. Detta 

gäller även om läsaren samtalar med andra om innehållet (Westlund 2010). 

 

Hoover och Gough (1990) har definierat och förklarat vad läsning är. Definitionen de 

har kommit fram till kallas även the simple view of reading och lyder Läsning 

=Avkodning x Förståelse (L= A x F), vilket innebär att både avkodning och förståelse 

är nödvändiga komponenter för att läsning ska uppstå. Denna studie utgår från 

Guthrie, Wigfield och Perencevichs (2004) vidareutveckling av definitionen. De har 

lagt till motivation som en grundpelare. Deras definition lyder: Läsning = Avkodning 

x Förståelse x Motivation. Motivationen blir då själva drivkraften i läsningen.  

 

Läsförståelse kan definieras på följande sätt: “Reading comprehension consists of the 

process of constructing conceptual knowledge from a text through cognitive 
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interaction and motivational involvement with the text” (Guthrie, Wigfield & 

Perencevich 2004, s. 227). Det innebär att läsaren behöver förstå ord och begrepp, och 

att det kognitiva samspelet fungerar samtidigt som eleven behöver vara motiverad att 

läsa texten (Guthrie, Wigfield & Perencevich 2004). När det gäller förutsättningar för 

att kunna förstå en text menar Elbro (2009), att eleven måste kunna avkoda med så bra 

flyt att inte all energi går till avkodningen. Det innebär att eleven måste vara 

fonologiskt medveten och behärska grafem-fonemkopplingen. Eleven måste alltså vara 

säker på de olika ljuden och kunna koppla dem till bokstäverna. 

 

Elwér (2009) skriver att det finns två grupper av läsare som har problem med 

läsförståelsen. Det är personer med ordavkodningsproblem och personer med 

språkförståelseproblem. Det finns även de med både ordavkodnings- och 

språkförståelseproblem. Det är inte ovanligt att likhetstecken sätts mellan god 

avkodning och läsförståelse men detta går inte automatiskt hand i hand. De elever som 

har problem med läsförståelse är svårare att upptäcka än de med 

ordavkodningsproblem, men de har ofta en kämpig skolgång. Elever med 

läsförståelseproblem är en relativt stor grupp och ofta upptäcks inte problematiken i 

skolans dagliga verksamhet. De går dock att finna genom ordavkodningstest och 

läsförståelsetest. På ordavkodningstest är de ofta normalpresterande, men på 

läsförståelsetest får de lågt resultat (Elwér 2009). För oss gör resultatet, att 

läsförståelseproblem är vanligt förekommande, det extra intressant att undersöka hur 

lärare ser på läsförståelseundervisning.  

  

Textens utformning och ordval lyfter Palincsar och Brown (1984) fram som ytterligare 

en betydelsefull faktor för läsförståelse. De menar att läsförståelse är en produkt av hur 

läsbar texten är, och hur eleven kan göra kopplingar mellan textens innehåll och sin 

egen förståelse. Hur texten är skriven spelar alltså roll för hur tillgänglig den är för 

läsaren. Genom att författaren använder bindeord kan läsaren lättare förstå logiska 

samband och även läsa mellan raderna. Detta gör att läsaren kan förstå textens 

innebörd (Reichenberg 2008). Om texten innehåller en berättarröst bidrar det också till 

ökad förståelse. Även för andraspråkselever är det gynnsamt om texten innehåller 

bindeord och berättarröst (Reichenberg 2000). Rubriker och bilder i texten bidrar 

också till förståelsen (Frost 2009). 

 

4.3 Elevens förutsättningar för läsförståelse 

Flera forskare är eniga om att läsförståelsen påverkas av olika faktorer som samspelar 

med varandra (Catts & Kamhi 2005, Elbro 2009, Frost 2009, Taube 2007). Faktorer 

som har visat sig ha betydelse för elevens ordförståelse är omvärldskunskap, schema, 

inferensläsning, metakognition och motivation. I detta stycke behandlas de faktorer 

som har med elevens egna förutsättningar att göra.  
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Ordförståelse och omvärldskunskap 

Det finns enligt studier (Elbro 2009) en stark koppling mellan ordförråd och 

läsförståelse. Ett utvecklat ordförråd ökar textförståelsen, och det i sin tur ökar genom 

läsning. Detta gäller både svaga och starka läsare. Om antalet okända ord överstiger 20 

% blir texten alltför svårläst och motivationen till läsning av texten minskar. Det är 

heller inte bra om läsaren inte utmanas i några nya ord. De nya orden måste däremot 

förklaras (Reichenberg 2008).  

 

I denna studie tar vi upp frågan om hur lärare undervisar just i ordförståelse då det är 

den största enskilda förklaringen till bristfällig förståelse av textens innebörd enligt 

Elbro (2009).  Han skriver: ”omfånget på ordförrådet är den viktigaste enskilda 

faktorn som man hittills har hittat och som påverkar språkförståelsen.” (Elbro 2009, s. 

151). 

 

En studie gjord på elever i USA visade att elevers förkunskaper inom ett område 

påverkade hur eleverna tog till sig och förstod en lättläst respektive svårläst text 

(McNamara, Kintsch & Kintsch 1996). Studien visade att svaga läsare lättare förstod 

den välskrivna texten som innehöll många bindeord, medan duktiga läsare bättre 

förstod den mer svårtillgängliga texten där eleven var tvungen att göra flera inferenser. 

En tolkning av detta resultat kan vara att duktiga läsare var tvungna att utveckla och 

fördjupa sin aktivering av sina förkunskaper. På så sätt utvecklades kunskapen inom 

området, medan de som hade det mer kämpigt med läsningen inte aktiverade sina 

förkunskaper och därmed blev resultatet bättre då de läste texter med mer 

sammanhängande innehåll (McNamara, Kintsch & Kintsch 1996).    

 

Schema 

En annan viktig del för att förstå en text är att aktivera sin omvärldskunskap, sitt 

schema inom området texten handlar om. Vi har scheman inom oss för hur olika saker 

går till och fungerar (Bråten 2010). Det kan till exempel handla om att åka buss. Vi har 

vissa förkunskaper om hur det går till. Bussen avgår en viss tid enligt tidtabellen, vi 

kliver på bussen, betalar med ett busskort och sätter oss på ett säte och åker med. Vårt 

schema för hur det går till att åka buss stämmer. När vi läser och känner igen oss, kan 

vi dra paralleller till vårt inre schema (Catts & Kamhi 2005). Bråten (2010) menar att 

ingen text innehåller alla detaljer. Då skulle texten bli alltför lång. Istället använder vi 

olika schema till att fylla i de luckor som finns i texten. Genom att skapa sammanhang 

i olika schema underlättas minnet och vi kommer bättre ihåg information. Begreppet 

schema är synonymt med tankesystem och referensram menar Reichenberg (2011). 

Det är inre bilder och associationer som skapas när vi hör eller läser ett uttryck eller en 

text.  Beroende på olika erfarenheter och omvärldskunskap bär vi med oss olika 

schema och därmed tolkar vi också texten olika (Reichenberg 2011). Det är tillgången 

till schema som skiljer en god och dålig läsare åt angående läsförståelse skriver Catts 

och Kamhi (2005). Det påverkar enligt dem till exempel förmågan att kunna ta till sig 
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information, se det viktiga i texten, dra slutsatser, lättare sammanfatta och att märka 

vad som är ny information. För denna studie är samtliga av dessa delar intressanta.  

 

Ännu en betydelsefull faktor är kännedom om det sammanhang texten skildrar. I en 

amerikansk studie fick människor från olika kulturer, vita amerikaner och indianer, 

läsa texter om ett typiskt amerikanskt medelklassbröllop och ett indianskt bröllop. 

Medelklassamerikanerna läste texten om medelklassbröllopet fortare och kom ihåg 

mer om texten och fyllde i fler luckor än indianerna.  Likadant var det för indianerna 

som läste en text om ett typiskt indianskt bröllop snabbare, kom ihåg mer och fyllde i 

mer luckor. Detta visade att kulturella scheman är viktiga för minnet och förståelsen, 

något som är viktigt att beakta i undervisning med elever från olika kulturer (Bråten 

2010).  Resultatet kan stärkas av Westlund (2010) där hon menar att beroende på 

livserfarenhet och kulturell bakgrund tolkar eleverna texter på olika sätt. Uttalandet 

stöds även av Hyltenstam (2007) som skriver att det är viktigt att ha begrepp och 

språkliga benämningar för företeelser, särskilt abstrakta företeelser. Det är en 

förutsättning både för att upptäcka dem och att kunna komma ihåg dem. Det är viktigt 

för alla elever, men särskilt tänkvärt när det gäller elever i behov av särskilt stöd och 

ännu mer beträffande andraspråkselever.  

Inferenser, metakognition och motivation 

När det gäller att förstå innebörden i en text handlar det inte bara om att tolka orden 

som står skrivna utan också om att gå ett steg längre och fråga sig vad författaren vill 

ha sagt. Det handlar om att all information inte kan stå med i en text utan att eleven 

även måste kunna inferensläsa. Läsaren måste alltså tolka informationen som står 

skriven och dra egna slutsatser. I dagligt tal kallar vi det att läsa mellan raderna (Catts 

& Kamhi 2005). Förförståelsen betyder mycket för att läsaren ska kunna skapa mening 

i det lästa. Det krävs att personen kan göra inferenser. För elever med svenska som 

andraspråk, som har med sig en annan kulturell bakgrund än författaren, kan innehållet 

i texten bli särskilt svårt att förstå (Gibbons 2006). 

 

Ytterligare en avgörande faktor för god läsförståelse är metakognition (Catts & Kamhi 

2005). Metakognition innebär att kunna övervaka sin egen läsning och medvetenhet 

om förståelse eller inte. Därefter gäller det att veta vilka åtgärder man kan ta till om 

man inte förstår. Lundberg (2010) skriver om tre strategier som visar elevers 

metakognitiva färdigheter. Den första gäller syftet med texten. Frågan är om det räcker 

att skumläsa eller om det behövs en mer noggrann läsning. Nästa strategi gäller att 

kunna urskilja viktiga avsnitt i texten. Det sista handlar om att kunna känna om man 

förstår det man läst eller om det är nödvändigt att läsa texten igen.  

 

En av de viktigaste faktorerna för att uppnå läsförståelse är emellertid motivation. När 

det gäller lärande kan motivationen delas in i inre och yttre. Med inre motivation 

menas attityd till stoffet som ska läras in, synen på sig själv i en inlärningssituation 

och elevens känsla av att kunna lyckas lösa uppgiften. Till de yttre faktorerna hör 

lärares, klasskompisars och föräldrars respons enligt Williams, Burden och Lanvers 
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(2002). Om inte motivation finns har eleven svårt för att aktivera sina tankar och då 

uteblir förståelsen (Guthrie, Wigfield & Perencevich 2004). Catts och Kamhi (2005) 

skriver att eleven behöver vara motiverad att läsa text. Utan en vilja att läsa blir studier 

tråkigt och tröttsamt.  Guthrie, Wigfield och Perencevich (2004) skriver att forskning 

visar att det finns starka samband mellan självbild, motivation och läsförståelse. Detta 

stärks även av Jenner (2004) som skriver att ”motivation inte är en egenskap hos 

individen, utan en följd av de erfarenheter man gjort och det bemötande man får. 

Frågan som hela tiden ligger i botten är om man har skäl att hysa hopp om framgång” 

(Jenner 2004, s. 15). Ett ständigt misslyckande inom ett för personen viktigt område 

gör att det upplevs tråkigt och så småningom uppfattas som mindre viktigt. När det 

gäller läsningen blir det förödande för skolarbetet (Taube 2007). Enligt Jenner (2004) 

råder det en total enighet om att lärarens positiva och negativa förväntningar har stora 

effekter på elevernas beteende och prestationer.  

 

4.4 Explicit läsförståelseundervisning i klassrumsmiljö 

Detta avsnitt handlar om hur läsförståelseundervisning kan ta sig uttryck i 

klassrummet på ett framgångsrikt sätt enligt forskning. Texten går in på 

undervisningsstrategier som visat sig ge ökad läsförståelse, därefter beskrivs tre 

undervisningsmodeller som har en del gemensamma drag. Vi kommer att använda oss 

av begreppen strategi och modell. Med strategi menar vi enstaka tillvägagångssätt i 

undervisningen av läsförståelse. Modell använder vi då det finns en genomtänkt plan 

för hur man använder och kombinerar olika strategier på ett bestämt sätt.  

Sju framgångsrika strategier 

National Reading Panel, NRP, består bland annat av läsforskare och utvalda lärare 

som tillsattes av kongressen i USA 1997 (National Reading Panel 2000). Den har som 

uppgift att presentera en översikt av internationell läsforskning, som lärare kan ta del 

av och ha som grund för sin undervisning för att utveckla elevernas 

läsförståelsestrategier. Utifrån denna översikt har de sammanställt sju strategier som 

har visat sig vara viktiga för effektiv klassrumsundervisning. Dessa är:  

1. Eleverna lär sig övervaka sin förståelse och bli medvetna om hur de förstår - 

metakognition.  

2. Eleverna lär sig strategierna tillsammans, det vill säga de ingår i ett kooperativt 

lärande.  

3. De kan använda tankekartor eller andra grafiska modeller för att underlätta 

förståelsen.  

4. När eleven besvarar frågor får han/hon direkt feedback på svaret av läraren.  

5. Eleverna får lära sig att formulera frågor.  

6. Eleverna får lära sig om strukturer i berättelser och med hjälp av dem kan de 

förklara innehållet.  

7. Eleverna gör textsammanfattningar.  

 

När flera av de sju ovanstående strategierna använts parallellt har det gett mest 

resultat, men varje strategi har gett resultat även var för sig (National Reading Panel 
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2000).  

 

Grund för läsförståelseundervisning 

När det gäller läsförståelseundervisning handlar arbetet mycket om att skapa en 

trygghet i klassrummet så att ett positivt arbetsklimat råder och att elever vågar göra 

fel utan att bli kommenterade. Om det sociala samspelet fungerar och läraren är lyhörd 

kan hon/han stötta varje elev där den just för tillfället befinner sig i 

inlärningsprocessen (Westlund 2010). Begreppet scaffolding betonar just det sociala 

samspelet. Ordet kan översättas med byggnadsställning. Det innebär att 

byggnadsställningen, stödet, som i de flesta fall är läraren, finns med och stöttar eleven 

under tiden eleven befäster ny kunskap till exempel en strategi. När eleven känner sig 

säker på strategin drar sig läraren mer och mer tillbaka och eleven får möjlighet att 

klara strategin på egen hand. Läraren stöttar nu eleven i nästa moment i stället och på 

så sätt utvecklas eleven i sin proximala utvecklingszon (Reichenberg & Lundberg 

2011).  

 

Det har även betydelse för förståelsen om eleverna är bekanta med de olika genrerna.  

Undervisning i hur olika genrer är uppbyggda har inverkan på hur eleven förhåller sig 

till texten och vilken förväntan eleven har på texten. Westlund (2010) tar upp 

genreteorin, vilken i hög grad bygger på att läraren undervisar om olika typer av texter 

så som saga, tidningsartikel, dikt och deckare. Genom detta kan elever lättare förstå 

textens innehåll utifrån att de vet hur just den typen av texter brukar vara uppbyggda. 

Är eleven medveten om textgenren blir förståelsen större enligt Catts och Kamhi 

(2005). De menar också att elever dessutom behöver kunna planera och utvärdera. Om 

en elev inte kan planera sitt eget handlande, kan det vara svårt att tolka planerat 

handlande i berättade historier. 

Grafiskt stöd 

Explicit undervisning i ordkunskap och tillägnande av ordförståelse är den enskilt 

största faktorn för förståelsen av läst text (Taube 2007). Nichols och Rupley (2004) 

visar på ett antal faktorer som är avgörande i direkt undervisning i ordförståelse. De 

menar att det inte räcker att ha en lista med ord som ska läras in med definitioner. Utan 

en förutsättning för att orden ska bli till en persons egendom och aktiva ordförråd är 

att orden används och förankras i personens bakgrund och erfarenhet. Enligt dem är 

detta ett kriterium som behöver uppfyllas i undervisningen av ordkunskap.  

 

Läraren behöver, enligt Nichols och Rupley (2004), ha en explicit instruerande 

undervisning som med hjälp av ett grafiskt komplement ger stöd för strukturen och 

sätter orden i ett visuellt sammanhang. För samtliga elever är detta ett utomordentligt 

stöd. I synnerhet för de elever som inte själva har så mycket erfarenhet och/eller så 

stort ordförråd. Undervisningen bygger på elevernas tidigare spännande erfarenheter 

ihop med en uppmuntrande brainstorming och diskussioner som samtidigt visas 

grafiskt i syfte att knyta samman sambanden mellan tidigare kunskap och det nya 
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ordets innebörd. De menar att under lärarens ledning delar klasskamraterna med sig av 

sina associationer, erfarenheter och kunskaper så att även elever som inte kände till 

ordet alls från början, åtminstone efter genomgången känner till ordet till viss del. 

Efter denna delgivande genomgång får eleverna med hjälp av brainstormingen skriva 

egna definitioner och måla en bild som kan hjälpa dem att komma ihåg ordet och vad 

det betyder. En av de viktiga delarna är att lyckas få eleverna att se relationen mellan 

det aktuella ordet och sin egen erfarenhet, men också till andra ord som de känner till. 

Nichols och Rupley (2004) skriver fortsättningsvis att det har visat sig att för elever i 

behov av särskilt stöd är den grafiska visualiseringen extremt fördelaktigt att ha till 

hands för att åskådligt låta eleven se hur det nya ordet relaterar till ämnesområdet och 

sammanhanget de behandlar. Enligt dem är denna explicita undervisning en mycket 

framgångsrik metod att lära sig ord på och hjälper elever att få ökad läsförståelse. Hur 

lärarna i denna studie undervisar i ordkunskap är därför högst relevant. 

 

Forskningsbaserade modeller för explicit läsförståelseundervisning 

 

I klassrumsundervisningen är lärarens aktiva roll mycket betydelsefull när det gäller 

läsförståelseundervisning (Westlund 2010). Det handlar om att läraren ger eleverna en 

strukturerad, välplanerad direkt undervisning i läsförståelse. Enligt Catts och Kamhi 

(2005) finns det tre viktiga faser i läsandet när det gäller läsförståelse vilka läraren bör 

lära ut enligt följande:  

- Innan läsningen: Läraren förklarar aspekter av texten som kanske kommer att bli 

svåra för eleven. 

- Under läsningen: Läraren assisterar med kunskap om textstruktur. Hur man ställer 

frågor och hur man inferensläser. Läraren går in som en förebild och talar om hur 

han/hon tänker och resonerar.  

- Efter läsningen: Läraren utvecklar kunskapen att reflektera och genom att använda 

sig själv som redskap och förebild lotsar läraren eleverna till egna reflektioner.  

 

Guthrie, Wigfield och Perencevich, (2004) har också delat in aktiv läsundervisning i 

tre steg. Deras steg skiljer sig från Catts och Kamhis (2005) genom olika sätt att se på 

läsundervisningen men är inte motsägelsefulla utan de kompletterar snarare varandra. 

Guthrie Wigfield och Perencevich (2004)  fokuserar på andra steget i Catts och 

Kamhis (2005) modell som handlar om hur man kan arbeta under läsningen. De 

beskriver hur läsförståelse uppnås genom att eleven är aktiv under läsningen och att 

läraren har en ledande roll genom att strukturerat undervisa i hur man når förståelsen 

genom:  

- Direktundervisning i lässtrategier tillsammans med fakta. 

- Eleverna tränar på strategierna under lärarens vägledning. 

- Eleverna arbetar självständigt med strategierna och befäster dem. 

Samtliga av Catts och Kamhis (2005) och Guthrie, Wigfield och Perencevichs (2004) 

steg återkommer i tre forskningsbaserade modeller. Dessa ger dokumenterad effekt på 
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läsförståelse både när det gäller skönlitteratur och faktatexter. De gynnar dessutom 

både elever med god och mindre god läsförståelse (Westlund 2010). Modellerna är: 

a. Reciprocal Teaching – RT (reciprok undervisning) 

b. Transactional Strategies Instruction – TSI (transaktionell strategiundervisning) 

c. Concept-Oriented Reading Instruction – CORI (begreppsorienterad 

läsundervisning) 

 

Modellerna har fyra gemensamma grundstrategier vilka består i att: 

- Klargöra oklarheter 

- Ställa frågor på olika nivåer 

- Förutspå innehållet 

- Sammanfatta 

(Andreassen 2010, Westlund 2010). 

 

Jämförelse av tre forskningsbaserade undervisningsmodeller 

Enligt RT-, TSI- och CORI-modellerna är det mycket viktigt att läraren ger feedback 

på ansträngningen och inte personligheten, vilket då kan påverka elevens motivation 

positivt. Samtliga av de tre modellerna grundar sig enligt Westlund (2010) på 

Vygotskijs tankar om betydelsen av imitation, att läraren är förebild och tänker högt 

för att visa på olika sätt att tänka som eleverna sedan imiterar. Andra gemensamma 

drag är att eleverna görs medvetna om sin egen förståelse och vilka metakognitiva 

strategier som är lämpliga att använda i olika situationer. Eleverna lär sig att ställa 

frågor på olika nivåer. Eleverna blir också medvetna om att läsförståelse kräver aktivt 

engagemang och att man förstår en text genom diskussion och tolkningar av innehållet 

tillsammans med andra. Samarbete uppmuntras under arbetet medan tävlingar är helt 

uteslutet (Westlund 2010, Taube 2007). Alla tre modellerna betonar att läraren inte 

dömer elevsvar utan alltid frågar vidare med till exempel: Hur tänkte du då? 

Skillnaden mellan RT och TSI är framför allt intensiteten och lärarens förhållningssätt. 

CORI skiljer sig mer då motivationsarbetet står främst, men också genom att 

förståelsen bottnar i ämnesknutna begrepp inom speciellt NO-ämnen (Westlund 2010). 

 

En del i de tre läsförståelsemodellerna ovan innebär att man ställer frågor till texten. 

Att det utvecklar läsförståelsen styrks av flera studier. Catts och Kamhi (2005) skriver 

att man kan hjälpa elever att få läsförståelse genom att ställa frågor till texten. Elbro 

(2009), Westlund (2010) och Guthrie, Wigfield och Perencevich (2004) tar också upp 

betydelsen av att ställa frågor till texten som även de menar ökar läsförståelsen. 

Westlund (2010) och Franzén (1997) tar upp tre olika frågenivåer som är viktiga för 

eleverna att kunna ställa frågor på. Dessa är:  

1. Svar som hittas direkt i texten. 

2. Svar som kräver att elevens förkunskap behöver användas tillsammans med textens 

information.  

3. Svar finns enbart hos läsaren själv.  
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De skriver vidare att kunna formulera frågor för att kontrollera sin egen läsförståelse är 

en grundförutsättning för att utveckla sin läsförståelse. När eleverna får formulera om 

faktatextsrubriker till frågor ger det särskilt god effekt enligt Guthrie, Wigfield och 

Perencevich (2004). 

 

Den tredje delen som ingår i de tre strategierna är att förutspå innehållet. Det kan till 

exempel innebära att analysera bilder, studera rubriker, och diskutera 

sammanfattningen på bokens baksida. Detta diskuteras i klassen för att väcka 

förväntningar och intresse kring vad texten kommer att handla om. Elever delar på det 

sättet med sig av sina olika erfarenheter så att även elever med bristande erfarenheter 

kring ämnet kan få något att relatera till. Att förutspå kan äga rum både innan 

läsningen av texten påbörjas, men också mitt i för att fundera över vad som komma 

skall (Catts & Kamhi 2005, Palincsar & Brown 1984). 

 

Den sista delen handlar om att sammanfatta texten. Enligt Catts och Kamhi (2005) ger 

det en ökad läsförståelse om eleven kan göra en sammanfattning av texten då man 

aktivt arbetar med detta i klassrummet.  

 

Två studier med olika läsförståelsestrategier 

När det gäller de forskningsbaserade läsförståelsestrategierna CORI och RT har en 

studie genomförts i Israel med RT, där man arbetade med en grupp lindrigt 

utvecklingsstörda elever i 12 veckor två ggr i veckan. I studien ingick även 

kontrollgrupper som fortsatte sin normala undervisning. I eftertester visade 

experimentgrupperna en signifikant förbättring i läsförståelse vilket uteblev i 

kontrollgrupperna (Alfassi, Weiss & Lifshitz 2009). 

 

RT och CORI har även testats i en studie som genomförts under 12 veckor i 16 klasser 

i åk 3 i USA. Hälften av klasserna använde sig av CORI, hälften av RT. Den stora 

skillnaden i dessa läsförståelsestrategier är att CORI har motivationen som grund. Den 

utgår också från begreppen i framför allt NO-ämnena. Resultatet visade att de klasser 

som hade haft CORI lyckades signifikant bättre än de elever som gick i klasserna där 

RT användes, möjligen beroende på dess fokus just på begrepp och motivation 

(Guthrie, Wigfield & Perencevich 2004).  

 

4.5 Vygotskij och den proximala utvecklingszonen 

Ovanstående modeller grundar sig i Vygotskijs tankar om inlärning och hur den sker. 

Han såg tre betydelsefulla sammanhang för inlärningssituationen vilka är kulturell och 

historisk påverkan samt socialt samspel (Vygotskij 1978). Han uppehöll sig till stor 

del vid inlärningsfrågor och intresserade sig tidigt för elever i behov av särskilt stöd. 

Han menade att inlärning sker i samspel med andra och att den sociala miljön då har 

stor betydelse. Både elev och lärare behöver vara aktiva för att inlärning ska ske enligt 

honom, men också för att den aktuella individens proximala utvecklingszon ska bli 
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tydlig. Den proximala utvecklingszonen är enligt Vygotskij nästa steg i elevens 

lärande och den ligger strax över den nivå som eleven behärskar. “What is in the zone 

of proximal development today will be the actual developmental level tomorrow- that 

is, what a child can do with assistance today she will be able to do by herself 

tomorrow” (Vygotskij 1978 s. 87). Genom explicit undervisning där läraren är 

förebild sker inlärning. När läraren har en medveten direkt undervisning på en nivå 

som ligger strax över det eleven behärskar, lär sig eleven något nytt och utvecklar sin 

kunskap (Vygotskij 1978).  

 

Vår studie syftar till att undersöka lärares erfarenheter gällande medveten explicit 

undervisning i läsförståelse i en inkluderande klassrumsmiljö. Utgångspunkten för 

intervjuerna har varit de beskrivna forskningsbaserade undervisningsstrategierna och 

modellerna. När vi genomfört våra intervjuer har intervjufrågorna handlat om hur 

lärare undervisar medvetet explicit i läsförståelse i klassrumsmiljö. Vi har använt 

Vygotskijs teori för att tolka innebörden i lärarnas utsagor med avseende på elevernas 

lärande.  
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5 METOD 
Avsnittet tar upp hur studien genomförts. Det är indelat i: Vald metod för 

datagenerering, Urval, Genomförande av studien och bearbetning av empirin, 

Analysarbetet och Forskningsetiska frågor.  

 

5.1 Vald metod för datagenerering 

I denna studie har vi en kvalitativ ansats eftersom vi med det här arbetet vill undersöka 

lärares erfarenheter gällande medveten explicit undervisning i läsförståelse i en 

inkluderande klassrumsmiljö. Metoden för studien är öppna intervjuer som genomförts 

som samtal mellan oss och respondenterna (Bryman 2011). Följdfrågor ger ett stöd åt 

samtalet så att fokus behålls på frågeställningarna i studien. 

 

5.2 Urval 

Studien har ett målinriktat urval, vilket innebär att det funnits en önskan om att 

intervjua personer som är relevanta för studiens frågeställningar (Bryman 2011). Vi 

har kontaktat rektor, specialpedagog och lärare som vi känner till sedan tidigare.  De 

har gett förslag på någon lärare som de trott är intresserad av läsförståelse och är villig 

att bli intervjuad angående läsförståelseundervisning. Kriterier för respondenterna har 

varit att de undervisar i svenska och att de har en vilja att samtala kring 

läsförståelseundervisning. Ytterligare en urvalsfaktor har varit vilka stadier lärarna 

undervisar på. Målet var att få en spridning från grundskolans lågstadium till 

gymnasiet. De fyra intervjuerna genomfördes med en urvalsgrupp som ser ut enligt 

följande; en lärare från varje stadium på grundskolan samt gymnasiet. Dessa 

undervisar alla i svenska och arbetar i olika kommuner. Tre av dem arbetar på 

kommunala skolor och en av dem på en friskola. Två av lärarna är 1-7-lärare med 

inriktning svenska/so. En är 4-9-lärare och en är gymnasielärare. Alla har flera års 

erfarenhet av sitt yrke. Samtliga tillfrågade tackade ja till att bli intervjuade. 

 

5.3 Genomförande av studien, bearbetning av empirin 

Innan vi genomförde våra intervjuer gjorde vi två testintervjuer med uttalat syfte att se 

om frågorna var formulerade så att de dels gick att förstå och dels gick att svara på. 

Efter synpunkter från testintervjuerna fick vi anledning att omformulera en del frågor 

men också ändra upplägget. Resultatet blev att respondenterna fick en intervjuguide 

med frågor (bilaga 2), medan vi som intervjuare hade en annan variant med tillhörande 

följdfrågor (bilaga 3). 

  

Tre av respondenterna tillfrågades via telefon medan den fjärde uppsöktes. Några 

dagar innan intervjuerna genomfördes fick respondenterna ta del av ett missivbrev 

(bilaga 1). Informationen innehöll en presentation av studien, en presentation av oss, 

de forskningsetiska principerna samt en förfrågan om deltagande.  
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Två av respondenterna fick intervjufrågorna mailade till sig i förväg, medan två av 

dem fick se dem först vid intervjutillfället. De fyra intervjuerna delades upp så att vi 

genomförde två intervjuer var och dessa har gjorts vid olika tillfällen. Två av 

intervjuerna genomfördes på respektive respondents arbetsplats i lugn miljö. Den 

tredje intervjun ägde rum på ett bibliotek och den fjärde intervjun skedde per telefon. 

Intervjufrågorna ställdes till respondenten vid ett och samma tillfälle. Tack vare öppna 

frågor inbjöds respondenten till en intervju i form av ett samtal. Med hjälp av 

uppföljningsfrågorna kunde vi undvika att relevant fakta uteblev från studien och på så 

sätt förbättrades validiteten (Bryman 2011). Tidsåtgången för intervjuerna varierade 

från en till två och en halv timme och samtliga spelades in.  

 

5.4 Analysarbetet 

När intervjuerna var genomförda lyssnade vi på materialet åtskilliga gånger. Därefter 

transkriberades materialet, vilket följdes av genomläsning av transkriptionerna ett 

flertal gånger. Efter den upprepade genomläsningen kunde ett mönster i utsagorna 

skönjas. Transkriptionerna klipptes då i bitar och deras erfarenheter sorterades i olika 

grupper. Dessa grupper framkom efter att gemensamma nämnare i svaren blev tydliga. 

 

5.5 Forskningsetiska frågor 

Respondenterna upplystes om att de i materialet är avidentifierade och presenteras som 

fyra lärare undervisande i svenska på fyra olika skolor i Sverige. De är även 

avidentifierade i ljudupptagning och transkriptioner. Detta gör att 

konfidentialitetskravet uppfylls. Vi presenterade syftet med studien och hur vi 

hanterade informationen och på så sätt uppfylldes informationskravet. Ljudupptagning 

inklusive transkribering kommer att raderas så snart studien är klar och kommer inte 

att användas i något annat syfte, på så sätt uppfylls nyttjandekravet. Respondenterna 

erbjöds genomläsning av resultatdelen innan den publicerades, för att eventuella 

misstolkningar skulle kunna upptäckas och på så sätt öka validiteten. Samtliga 

respondenter återkom med kommentaren att texten stämde överens med deras 

uppfattning och att inga ändringar behövde göras. För att samtyckeskravet skulle 

uppfyllas informerades de medverkande om att de hade rätt att avböja medverkan i 

studien (Vetenskapsrådet 2002). 
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6 RESULTAT  

Frågeställningarna i denna studie innefattar lärares erfarenheter av 

läsförståelseundervisning. Redovisningen av empirin är indelad i fem områden som 

avslutas med en sammanfattning. 

- Läsförståelseundervisning och läsförståelsetexter.  

- Motivation 

- Elever i behov av särskilt stöd 

- Metakognition 

- Lärares kompetensutveckling 

 

6.1 Läsförståelseundervisning 

Grunden i alla skolämnen är läsförståelse enligt respondenterna, liksom att det inte 

räcker med att träna upp flyt i läsningen utan att det också kräver reflektion. En annan 

åsikt är att eleverna behöver bli medvetna om hur de ska göra för att förstå en text. Det 

är ovanligt med lektioner i läsförståelsestrategier. Däremot är det mer förekommande 

att arbeta med läsförståelse på andra sätt i samband med läsning av skönlitteratur och 

vid arbete med studieteknik. 

 

En av lärarna nämnde att eleverna får läsa en text med tillhörande frågor som är ställda 

på olika nivåer i samband med läsförståelse. Efter lektionen lämnas svaren in till 

läraren som mycket utförligt kommenterar svaren och går igenom dem muntligt med 

personen i fråga vid nästa tillfälle. Alla elever lämnar inte in sina svar varje gång, 

enligt en överenskommelse mellan läraren och eleverna. Vilka som lämnar in berättar 

läraren i slutet av lektionen. De elever som behöver extra stöd får däremot möjlighet 

att lämna in sina svar efter varje lektion i läsförståelse. På så sätt får de kontinuerlig 

respons på sina svar.  

  

En respondent uttrycker att många lärare vet att det är bra för eleverna att arbeta 

tillsammans, men tror att vissa inte arbetar så, för att undvika risken att tappa 

kontrollen över gruppen. Enskilt arbete blir då alternativet, vilket framgår i citatet: 

”Jag tror att många vet det men det är enklare att klara sitt jobb om de sitter själva 

och jobbar. Om jag tittar på min kollega. Hon tappar greppet om hon låter eleverna 

jobba så. Hon är säkert medveten men då tappar hon kontrollen” (lärare gymnasiet). 

 

Lärarna arbetar på flera sätt för att alla elever ska förbättra sin läsförståelse, men 

arbetssätten skiljer sig åt mellan respondenterna. En lärare har arbetat med Reciprocal 

Teaching. I den ingår fyra moment, förutspå, ställa nyfikna frågor, reda ut oklarheter 

och sammanfatta texten. Samma lärare har också för avsikt att börja arbeta med Lena 

Franzéns material om inferensfrågor (Franzén 1997). Läraren anser att det är bra att 

eleverna har speciella lektioner i läsförståelsestrategier då de får praktisera strategierna 

för att förbättra sin läsförståelse.  
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Flera lärare använder vissa delar från till exempel Reciprocal Teaching, som att 

förklara svåra ord. Eleverna får då ofta slå upp ord i ordlista. Det förekommer också 

att eleven får fråga en kompis eller att läraren berättar vad ordet betyder, men inte i 

lika hög grad. Följande citat stöder detta: ”Slå upp i lexikon, i första hand. Uttryck har 

vi speciella böcker för. Vad menas med det? Ibland förklarar jag det spontant. När de 

slår upp ordet är det ju viktigt och titta på vad det betyder i just det sammanhanget” 

(lärare 7-9). 

 

Två sätt som förekommer i arbetet med ordförståelse är att jämföra med släktord i 

andra språk och att studera ordens beståndsdelar som grundord, ändelser och prefix för 

att utröna betydelsen av ordet. Ytterligare en variant av arbetet med ordförståelse är att 

det inte bara är ord som behöver förklaras utan det kan också vara talesätt eller något 

innehållsmässigt svårt som behöver redas ut.  

 

En av lärarna påpekar att om det blir för många stopp i en skönlitterär text blir den 

sönderhackad. Anledningen till det är att eleverna ska få känna njutning av en text, och 

då behöver den läsas i sin helhet. Vilket följande citat visar: ”Ibland förklarar jag inte 

alla ord heller, om jag läser i en högläsningsbok så förklarar jag inte alla ord, ibland 

så tycker jag att det förtar om man ska stoppa upp hela tiden, jag tror att de förstår av 

sammanhanget en del” (lärare 4-6). 

 

Till viss del förekommer det att respondenterna arbetar med att förutspå textens 

innehåll: ”Vi tittar på utseendet på boken och försöker få en uppfattning om vad det 

kommer att handla om. Vad tror ni det kommer att handla om och vad får ni för 

förväntningar. Inte någon kärleksroman i alla fall. Hur vet du det? I så fall borde det 

vara läppar, hjärtan eller blommor. Sedan får de vända och läsa baksidestexten. Vad 

säger den?” (lärare 7-9). 

 

En av respondenterna arbetar inte på det sättet när det gäller att förutspå texten. Hon 

tycker inte att det tillhör läsförståelse. Nedanstående citat visar på detta: ”Nej det tror 

jag nog att jag varit dålig på. Jag tror inte jag har visat upp böcker och bilder vad jag 

kan minnas, inte i det syftet. Det tänker inte jag är läsförståelse på samma sätt” 

(lärare 4-6). 

 

 En annan vanlig läsförståelsestrategi är att sammanfatta texten och tänka efter vad 

som var viktigt. En respondent beskriver det så här: ”Det handlar om att dra en 

slutsats, vad meningen med texten var, inte bara att återberätta den utan vad det var 

menat som”(lärare 7-9). 

 

Förmågan att sammanfatta en text är en process som tar lång tid. Det är inte bara att 

återberätta utan att även förstå vad innehållet betyder. Ett annat arbetssätt är att 

sammanfatta texten i samband med arbetsområdet studieteknik. Eleverna får då i 

uppgift att sammanfatta texten genom att använda färre ord, vilket framkommer i 
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nedanstående citat: ”Vi jobbar inte jättemycket med det. När vi jobbade med 

studieteknik har vi tagit en text och minskat ner och sammanfattat den. Även gjort 

referatövningar som vi gör om till 100 ord i stället för 500 ord. Ibland har vi arbetat 

med tema och då får de återberätta en text. De får inte göra sammanfattningar 

jätteofta, men kanske 5-6 gånger under läsåret. Men inte något vi jobbar hela tiden 

med” (lärare gymnasiet). 

 

Ytterligare ett sätt är att arbeta med studieteknik är att läraren i samband med detta 

skickar hem ett papper till föräldrarna om vad de ska tänka på när det gäller sina barns 

studieteknik. På det står till exempel att de ska dela in texten i mindre bitar, läsa en bit 

i taget och tänka efter vad de läst. 

 

Samtliga lärare är helt överens om läsförståelsens betydelse. De uttrycker att själva 

förståelsen ligger till grund för all läsning och informationsinhämtning i skriven text. 

En respondent uttrycker vikten av läsförståelse på följande sätt: ”Någonstans är 

läsförståelse grunden för det demokratiska samhället. Kan man inte ta till sig 

information och förstå debatter så kan man inte förstå det demokratiska samhället och 

struntar i att rösta, när de inte förstår debatten” (lärare gymnasiet). 

 

Respondenterna hade ambitionen att få eleverna att utveckla sin läsförståelse och de 

var alla mycket intresserade av ämnet. En känsla av otillräcklighet i form av avsaknad 

av kunskapen kring hur lämplig läsförståelseundervisning borde gå till, var 

överhängande hos samtliga. Det som verkar styra läsförståelseundervisningen är 

lärarens kunskap om, fortbildning i och intresse för ämnet. Läraren som fått utbildning 

i Reciprocal Teaching var väl medveten om vikten av att ha explicit undervisning i 

läsförståelse, men också om hur man kan genomföra den. De övriga lärarna ansåg sig 

undervisa i läsförståelse men saknade kunskap om forskningsbaserade framgångsrika 

strategier. De använde sig av sunt förnuft, inköpta läromedel och starkt engagemang. 

Det innebär att flera av dem har använt sig av strategier som att sammanfatta texten 

och arbeta med ordkunskap.  

 

Lärare som är medvetna om hur de framgångsrika strategierna påverkar läsförståelsen, 

utövar läsförståelseundervisning i ett socialt sammanhang och inte som enskilt arbete. 

Det tycks också vara så att de lärare som är medvetna om läsförståelsestrategier 

använder dem kontinuerligt under hela läsåret. 

 

6.2 Läsförståelsetexter 

Texternas rätta nivå i förhållande till eleverna är viktigt för samtliga respondenter. 

Men vad som menas med rätt nivå varierar däremot. Ett arbetssätt som framkom var 

att elever i behov av särskilt stöd får anpassat material. Det kan innebära att de får läsa 

en enklare text med frågor till där svaren kan hittas direkt i texten. Detta gör de på 

egen hand eller i en mindre grupp tillsammans med andra elever i behov av särskilt 

stöd. Detta stärks av följande citat: ”De svagare eleverna har jag förenklade 
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faktatexter till. Ett häfte till exempel med typ läsförståelse, ren fakta och bara plocka 

ut fakta ur texten. De förmår inte mer helt enkelt.  Ibland plockar jag ihop material 

själv eller så hittar jag ett färdigt material med förenklade texter på till exempel 

lektion.se” (lärare 4-6). 

 

Ett annat arbetssätt som också förekom var att ge eleverna samma text som bearbetas 

tillsammans i klassrummet. Vikten av det gemensamma klassrumsarbetet uttrycks så 

här: ”Det är ju det bästa egentligen, att de lär av varandra. Sen är det alltid några 

som vill göra själva och då måste de också få göra det, så det är blandat. Det varierar 

jag för att det ska bli omväxling. Principen är att man gör tillsammans tycker jag. 

Göra det noga och titta på svåra ord och så här, förklara dem” (lärare 1-3). 

 

Det vanligaste sättet att välja text är utifrån respektive arbetsområde och att textens 

svårighetsgrad ligger på lämplig nivå. Men även syftet och målet med undervisningen 

nämns som en faktor som styr textvalet.   

 

En klass arbetar vanligtvis med läroböckernas texter, eftersom de är anpassade till 

eleverna i den åldern. Ett annat sätt är att välja svårare texter utifrån intresseområde till 

exempel från National Geographic. Texten bearbetas i helklass och det ger eleverna 

möjlighet att få textvariation i undervisningen.  

 

Respondenterna har flera olika erfarenheter av hur texter väljs ut. Vi tolkar det som att 

det beror på lärarens bakgrund, yrkeserfarenhet men också kunskap om 

läsförståelsestrategier. Ytterligare faktorer som påverkar textvalet är elevgruppens 

sammansättning och elevernas motivation till att lära sig om ämnet.   

 

 

6.3 Motivation 

En uppfattning är att eleven behöver vara motiverad till att läsa för att förstå innehållet 

i den lästa texten. Genom att variera undervisningen kan motivationen hållas uppe 

menar en lärare. En annan åsikt är att motivationen hos elever skiljer sig mellan olika 

gymnasieprogram, från grupp till grupp och från individ till individ. Vilket visar sig i 

följande citat: ”Man får tänka på variationen när det gäller yrkesprogram. Det krävs 

lite mer än på naturklasser som jag haft tidigare. Då kunde jag lägga fram vad som 

helst bara de kunde få bra betyg på det så var de väldigt okritiska. Nu handlar det om 

att få med sig eleverna” (lärare gymnasiet). 

 

En åsikt är att eleven själv måste inse vad den behöver lära sig. Vilket uttrycktes enligt 

följande citat: ”Ja, om jag ser på mina elever så ser jag att det handlar om mognad. 

Det handlar om att själv komma till insikt om varför jag behöver kunna det här? Och 

det är inte alltid lätt alltså. Det är jättesvårt, man kan sitta och prata med dem. Varför 

tycker du att du ska kunna det här? Nej, det vet jag inte. Det har jag ingen aning om 

och då är det svårt att gå vidare. Man får försöka hjälpa dem på traven. Nej, jag 
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tycker väl så då, men nästa gång är det samma sak igen. Jag tror att det är en 

mognad, en process helt enkelt, och en del kanske aldrig kommer dit” (lärare 4-6).  

 

När det gäller genomgång av mål och betygskriterier hade det framkommit i några 

elevgrupper att de tyckte det var tråkigt och tjatigt att gå igenom dessa vid varje nytt 

arbetsområde. Respondenten hade då ändrat så att genomgången av dessa skedde 

avslutningsvis i samband med utvärdering istället. Respondentens upplevelse av denna 

förändring var att eleverna fick känna medbestämmande som ledde till ökad 

motivation. Följande citat visar på valet av arbetssätt: ”Om jag säger idag ska vi läsa 

den här texten för att ni ska få kunskap om årstiderna till exempel, då kan frågan 

komma. Varför då? Men jag är inte så bra på att säga att det här gör vi för att… utan 

i efterhand pratar vi om varför tror ni vi gjort det här? Andra kan gå igenom målen, 

det ska bedömas så här… men jag har fått respons från elever att det blir tråkigt och 

tjatigt” (lärare 7-9).  

 

Utsagorna visar på vikten av motivation på gruppnivå och hos enskild elev. Lärarna 

har reflekterat över varför motivation kan utebli. Vissa elever har svårt att hitta sin inre 

motivation och se mening med skolarbetet. I andra fall handlar det om hela 

gruppdynamiken och inställningen till att lära sig. I de tre fallen ser våra respondenter 

att lärarens roll är betydelsefull. 

 

6.4 Elever i behov av särskilt stöd 

Det varierar stort mellan hur många elever som är i behov av särskilt stöd i de olika 

klasserna. Även klasstorlekarna skiljer sig. Vem det är som arbetar med elever som är 

i behov av särskilt stöd varierar också. I en klass är det en assistent som arbetar med 

den gruppen, vilket visar sig i citatet nedan: ”Jag har en assistent i klassen till en elev 

och hon kan ibland ta de här fyra fem killarna, och göra det tillsammans. Turas om att 

läsa korta stycken och svara på frågor tillsammans också. Så det brukar hon sköta då, 

för tiden räcker ju inte till alltid. Ibland så får de bara själva ett förenklat häfte som de 

får sitta själva och jobba med. Det är olika” (lärare 4-6). 

 

Det förekommer också att elever i behov av särskilt stöd får det inom klassens ram av 

klassläraren. En del andraspråkselever får individuell stöttning i svenska som 

andraspråk i mindre grupp av lärare i svenska som andraspråk. Dessa lektioner är 

förlagda på läxhjälpstid.  

 

Till mycket liten del nämns att elever i behov av särskilt stöd undervisas utanför 

klassrummet. En synpunkt som framkommer var att specialpedagogisk kompetens 

saknades av olika anledningar trots att flera elever var i behov av särskilt stöd. I de 

övriga intervjuerna framkom inte i vilken utsträckning specialpedagogisk kompetens 

fanns tillgänglig för eleverna. Två av lärarna har elever med assistent.  
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Hur lärare hanterar elever i behov av särskilt stöd kan bero på en mängd faktorer.  

Flera av de tillfrågade lärarna har sett sin klassrumsundervisning som en möjlighet 

även för elever i behov av särskilt stöd att utvecklas. En åsikt var att genom 

helklassundervisning får även elever i behov av särskilt stöd chans att lyssna på 

lärarens genomgång och höra andra elevers tankar och åsikter om texten. Därigenom 

har de möjlighet att lära sig och utveckla sin läsförståelse. När det kommer till 

gruppindelningar för att diskutera texter framkom å ena sidan åsikter att det är viktigt 

med heterogena grupper. De talföra kan då dela med sig av sina tankar och på detta 

sätt utvecklas elever i behov av särskilt stöd som behöver få sina egna tankar 

bekräftade. Å andra sidan framhölls sammansättningen av homogena grupper där 

elever i behov av särskilt stöd fick assistenthjälp utanför klassrummet. Ytterligare en 

åsikt var att det sociala klassrumsklimatet är enormt viktigt. I synnerhet under arbetet i 

gruppkonstellationerna där alla frågor och påståenden måste vara accepterade.  

 

Andra sätt som framkommer i arbetet för att gynna elever i behov av särskilt stöd är att 

läraren mer frekvent stöttar och pratar individuellt med dessa elever under lektionerna.  

Genom att ibland anpassa material får dessa elever sitt behov mer eller mindre 

tillgodosett. Det är för lärare ett sätt att hantera en situation där elevgruppen är spretig 

inlärningsmässigt. En annan aspekt handlar om att det av olika anledningar inte finns 

tillgång till specialpedagogisk kompetens på skolan och då får klassläraren efter bästa 

förmåga hantera elevens situation och inlärning. 

 

6.5 Metakognition 

Begreppet metakognition uppfattades olika av respondenterna. Ett sätt var att eleverna 

är medvetna om sin egen inlärning. Ett annat sätt var att läraren förvissar sig om 

elevens inlärning.   

 

Olika exempel framkom på hur respondenterna gör för att hjälpa eleverna att förvissa 

sig om att de har förstått. Ett sätt är att låta eleverna sitta i par eller i en mindre grupp 

för att resonera och diskutera innehållet i en text. Därefter samtalar de i helklass om 

vad de kommit fram till. Hur gruppen eller paren sätts samman kan bero på olika 

faktorer. Det kan vara lättare för eleverna att först diskutera med någon jämngammal 

som är på samma nivå i stället för med läraren, eftersom risken finns att läraren tar 

över, var en åsikt. Detta visas i följande citat: ”Jag tror att man kan få det bekräftat 

om man har förstått, genom att höra hur andra förstått texten” (lärare 1-3). 

 

En annan tanke är att det behöver vara olika nivåer inom gruppen, vilket visar sig i 

följande uttalande: ”Ibland kan det bli fel om man sätter elever på samma nivå i 

samma grupp. Det kan hjälpa en elev som är mindre talför men begåvad att uttrycka 

sig mer om han sitter tillsammans med andra som pratar och är duktiga. De känner 

att de behöver säga något och det blir oftast bra” (lärare 7-9). 
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När läraren ska förvissa sig om att eleven förstått, är det vanligt förekommande att 

läraren söker upp och ställer kontrollfrågor till eleven, i synnerhet gällande elever i 

behov av särskilt stöd.  Ytterligare ett sätt för läraren att förvissa sig om att eleven 

förstått är att ge läxor i läsförståelse som samlas in för rättning och därefter gås svaren 

igenom i klassen, vilket framgår av citatet: ”Då får de texter i läxa, och så har de fått 

läsförståelsefrågor till, och så har vi gått igenom frågorna sedan när de har lämnat 

in” (lärare 4-6). 

 

Angående metakognition uttrycker respondenterna olika sätt att se på det. Ett sätt som 

förekommer är att lärarna använder sig av muntliga diskussioner i klasserna i olika 

sammanhang för att tydliggöra för eleven själv om han/hon har förstått. Från lärarens 

sida kan det handla om medvetenhet om betydelsen av det sociala samspelet, i 

samband med läsförståelse. Ett annat sätt att se på metakognition, vilket inte 

överensstämmer med den egentliga betydelsen, är att använda sig av återkommande 

skriftliga redovisningar för att kontrollera att eleven svarat rätt på uppgifterna och 

förstått innehållet. Vilket synsätt som läraren har kan bero på lärarens kunskap om 

läsförståelsestrategier, samt kunskap om skillnader mellan att undervisa i 

läsförståelsestrategier och att kontrollera läsförståelsen. De olika svaren kan bero på 

hur bekant respondenten är med begreppet metakognition.  

 

6.6 Lärares kompetensutveckling 

Denna studies resultat visar att fortbildning inom läsförståelse har förekommit om än 

högst sporadiskt. Ett exempel finns på att personalen fått det genom ett antal 

studiedagar under de senaste åren. Men den dominerande uppfattningen är ändå att det 

vore bra med mer fortbildning inom området. Det vanligaste är att respondenterna inte 

har blivit erbjudna någon fortbildning i läsförståelse, vilket visas med nedanstående 

citat: ”Jag tror inte att vi fått någon fortbildning i läsförståelse. Däremot hur vi ska få 

eleverna att förstå texterna men det är något liknande men inte samma sak. Men olika 

strategier för att få eleverna att förstå det har vi inte fått” (lärare 7-9). På lågstadiet 

verkar det som att direkt undervisning i läsförståelse är mer känt än på de övriga 

stadierna. Läsförståelse A, B, C och D (Hydén, Schubert & Svidén 2004) är ett 

undervisningsmaterial i läsförståelse som vissa elever använder i åk 1-6. 

 

När det gäller hur respondenterna känner till hur deras kollegor arbetar med 

läsförståelse, är uppfattningen vanlig att det är svårt att svara på. Sinsemellan kan 

kollegor dela med sig av material, men det förekommer sällan diskussioner om hur 

lektioner genomförs och hur innehållet förmedlas. Följande åsikt framkom: ”Vi pratar 

inte om de pedagogiska detaljerna. Man har ju så olika grupper. Det som fungerar 

hos någon kanske inte fungerar hos en annan. Tidsaspekten och att man inte vill 

utlämna sig själva” (lärare 7-9). 

 

En anledning till att man inte känner till kollegors arbetssätt är bristen på gemensam 

tid. En önskan om ett närmare samarbete finns, men på grund av deltidsarbete är det 
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svårt att hitta gemensam tid till planering, vilket framgår nedan:” Ingen av oss jobbar 

heltid så vi har inte mycket tid gemensamt. Vi har som mål att bygga upp ett 

samarbete med texter om gemensamma teman, men vi är inte där än. Det är en 

nackdel med deltid, man hinner inte göra mer än det man måste” (lärare gymnasiet).  

 

Det framkom att fortbildning varierar mellan skolorna. Spontana pedagogiska 

diskussioner uteblir ofta och grunden till det kan vara att som lärare har man oftast 

bara sin egen empiri att luta sig emot. Därför kan det vara svårt att dela med sig av ett 

arbetssätt och med säkerhet framhäva att det fungerar bra  

 

6.7 Sammanfattning av resultat 

Samtliga lärare är mycket intresserade av att ge sina elever en god läsförståelse. Av de 

fyra intervjuade lärarna var det endast en som kände till några forskningsbaserade 

undervisningsmetoder inom området. Undervisningen skiljer sig mellan lärare som 

känner till undervisningsmetoder eller inte på så sätt att vetskap om metoderna gör att 

läsförståelseundervisningen genomsyrar skolarbetet. Om läraren inte är medveten om 

undervisning i metoderna används enstaka strategier sporadiskt, ofta i samband med 

specifika ämnesområden som exempelvis studieteknik. 
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7 ANALYS  

Avsnittet tar upp ett urval av empirin från resultatdelen som analyseras med hjälp av 

studiens litteraturgenomgång och teori. Det är ett försök att tolka lärares erfarenheter 

med hjälp av Vygotskij. Texten är uppdelad i två sektioner: Erfarenheter av 

läsförståelseundervisning och Hur lärare arbetar med läsförståelse. 

 

7.1 Erfarenheter av läsförståelseundervisning 

För flertalet av våra respondenter är undervisning i läsförståelsestrategier ett okänt 

begrepp. Förutom att det är ett förhållandevis nytt forskningsområde så kan det även 

ha att göra med hur det står utformat i skolans styrdokument. Lgr 2011 har med 

läsförståelse som begrepp (Skolverket 2011b), medan Gy 2011 inte har det 

(Skolverket 2011a). Däremot är läsförståelse med som en ny del i de nationella proven 

för gymnasiet. En av våra respondenter resonerade kring detta och hade en teori om att 

på så sätt skulle följden av de nationella proven liksom andra internationella tester 

kunna påverka undervisningens innehåll. Det faktum att lässtrategier eller 

läsförståelsestrategier inte funnits med som ett begrepp i tidigare kursplaner skulle 

kunna vara en anledning till att få lärare använder sig av strategier i sin undervisning 

idag, menade respondenten. En entydig forskning visar dock på att elever utvecklar sin 

läsförståelse genom undervisning i strategier och det som är intressant är att det blir en 

utveckling hos samtliga elever (Palincsar & Brown 1984). 

 

Utifrån resultatet uttrycker samtliga respondenter att de är intresserade av vad 

forskningen kommit fram till gällande framgångsrik undervisning. En anledning till 

utebliven fortbildning är enligt Johansson och Öberg (2008) den ständiga bristen på tid 

och pengar. De flesta av våra respondenter hade inte tagit del av någon fortbildning 

gällande läsförståelsestrategier. De var dessutom förvånade över att det finns strategier 

att lära ut över huvud taget. Westlund (2010) problematiserar just kring detta fenomen, 

att lärare inte känner till forskningsbaserade läsförståelsestrategier. Utifrån svaren från 

respondenterna är det många gånger upp till varje lärare att förkovra sig i sina ämnen 

och utveckla sig pedagogiskt. På en del av skolorna används delar av konferenstiden 

till pedagogiska diskussioner. Enligt Grosin (2004) behöver skolledningen initiera och 

driva frågan för att pedagogiska diskussioner ska komma till stånd. De pedagogiska 

samtalen uteblir oftast annars, precis som en av respondenterna uttrycker. Många 

pedagoger vill inte framhäva sig själva, men att dela med sig av olika material är 

vanligt. Det rådande sociala arbetsklimatet har stor betydelse när det gäller hur de 

pedagogiska diskussionerna förs (Asp-Onsjö 2006). Kärnan i undervisningen är dock 

att möta eleverna och få dem att anamma undervisningen. Konsten att få eleverna dit 

borde kanske vara det mest naturliga att prata om och också det mest utvecklande. 

Enligt Vygotskij sker utveckling i ett socialt samspel vilket även gäller lärare 

(Vygotskij 1978).  

  

När det kommer till våra respondenter och läsförståelseundervisning visade de alla ett 

stort intresse för ämnet och ville ge sina elever strategier för att förstå innehållet i en 
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text. En av respondenterna uttrycker väldigt tydligt att det är en förutsättning för att 

fungera i ett demokratiskt samhälle. Detta resoneras av Blomqvist och Wood (2006 s. 

46) som skriver: “Att inte kunna läsa och skriva är ett demokratiproblem”. Allt ifrån 

att kunna tillägna sig kunskap i skolmiljö till att fungera i samhället och ta del av 

samhällsinformation kräver god läsförståelse. Å ena sidan kan det handla om vilken 

uppväxtmiljö eleven kommer från (Taube 2007).  Både goda förebilder i form av för 

eleven betydelsefulla läsande personer, men också hur litteratur behandlas. Hem med 

rik tillgång på litteratur där barnen dessutom matas med högläsning och där läsning av 

böcker sker naturligt, gynnar läsförståelse. Sådana miljöer generar en positiv 

inställning till läsning och kunskapsinhämtning (Elbro 2009). Å andra sidan kan 

bristen på läsförståelsestrategier kompenseras genom explicit undervisning som blir 

rent avgörande för elever med en mindre litteraturvana (Westlund 2010). 

 

  

7.2 Hur lärare arbetar med läsförståelse 

Samtliga av de forskningsbaserade undervisningsmodellerna RT, TSI, CORI och Lena 

Franzéns (1997) inferensfrågor har Vygotskijs tankar som utgångspunkt. Trots att 

dessa modeller i stort sett var okända för respondenterna visade det sig i intervjuerna 

att flera av strategierna som ingår i dem användes. Många gånger utifrån lärarens 

sunda förnuft och starka engagemang eller inköpta läromedel. Med utgångspunkt i 

Vygotskijs teori om vikten av att ta stöd i sina förkunskaper så som sociala, historiska 

och kulturella erfarenheter ser vi att detta sker till viss del enligt studiens resultat. Där 

framkom att en del läsförståelseundervisning skedde genom att eleverna diskuterade 

texter i små grupper och delade med sig av sina erfarenheter. På så sätt aktiverade de 

sina inre scheman. Det framgick dock att i de flesta fallen kände inte lärarna till hur de 

kan lära ut strategier så att eleverna kan aktivera sitt eget schema. Konsten att lära sig 

att aktivera sitt schema sker mest framgångsrikt muntligt i ett socialt sammanhang 

(Frost 2009). Tidigare erfarenheter och tidigare kunskap har en mycket stor betydelse 

för om eleven kan göra inferenser och komma ihåg vad den läst (Kintsch & Rawson 

2007). De flesta av respondenterna kände inte till hur man kan undervisa i läsförståelse 

genom frågor på olika nivåer. Det var också okänt för flera av dem att det finns 

strategier att lära ut gällande läsförståelse, trots skolverkets rekommendation att 

läsförståelseundervisning är ett prioriterat fortbildningsområde sedan 2006 (Skolverket 

2007). Detta kan tolkas som att genomslagskraften av en rekommendation som denna 

är låg då det inte finns några ekonomiska anslag. När regeringen däremot fastslår ett 

fortbildningsområde som läsa, skriva, räkna-projektet som nu pågår, blir effekten ute 

på skolorna mycket större eftersom det finns ekonomiska medel kopplade till det.  

 

Gemensamt för respondenterna är att de ser motivationen som en viktig del i 

skolarbetet. På yrkesprogrammet såg läraren det som en betydelsefull del av arbetet att 

ge eleverna uppgifter som var tillräckligt intressanta för att klassen skulle ta sig an 

dem. Williams, Burden och Lanvers (2002) skriver om elevens inre motivation, vilket 

innebär elevens syn på sig själv som lärande individ, liksom attityden till ämnesstoffet 
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och arbetsuppgiften. De skriver också om vikten av att eleven kan känna att de har 

chans att kunna lyckas med uppgiften. Med utgångspunkt i vad de skriver, tolkar vi det 

som att läraren såg att en stor del av eleverna hade en låg inre motivation på 

yrkesprogrammet till skillnad från Naturprogrammet. Även Jenner (2004) stöder 

bakgrundens betydelse när han skriver att motivationen påverkas av tidigare 

erfarenheter av hur de lyckats med skolarbetet, vilket också stöds av Vygotskij (1978) 

som ser elevens tidigare erfarenheter som betydelsefulla inför inlärning.  

 

Mot denna bakgrund lyfts lärarens roll ytterligare. Enligt forskning som vi tidigare 

redovisat gällande betydelsen för lärarens kompetens om explicit undervisning 

(Westlund 2010), tillkommer lärarens bemötande och förväntningar på elever som 

viktiga faktorer för att elever ska lyckas. Jenner (2004, s. 85) skriver “Med 

pedagogens positiva förväntningar blir det inte alltid goda resultat (det är mycket 

annat som också spelar in), men utan pedagogens positiva förväntningar blir det 

nästan aldrig goda resultat”. En av våra respondenter ägnar en hel del tid åt enskilda 

samtal med målet att få eleverna mer motiverade. En faktor som läraren anser är 

avgörande för motivationen är elevens mognad. Under intervjun framkom inte lärarens 

tankar om yttre motivation, det vill säga hur lärarens förväntningar kan påverka.  

 

Klimatet i diskussionsgrupperna och i klassen måste vara tillåtande och inga frågor ska 

vara dumma att ställa enligt en av respondenterna. Hon arbetade mycket med att få 

grupperna att fungera på det sättet eftersom hon ansåg att det var en förutsättning för 

lärande. Frost (2009) resonerar kring relationens betydelse när han skriver att 

relationen mellan lärare och elever liksom elever emellan är en mycket viktig 

grundförutsättning för att kunskap ska frodas. Även Vygotskij (1978) menar att 

inlärning sker i ett socialt samspel där det sociala klimatet är av största betydelse. 

Samma respondent var också noga med att vara lyhörd för elevernas åsikter gällande 

undervisningen och framhöll vikten av att alltid utvärdera kurserna. Hon menade att 

det är ett sätt för henne att utveckla undervisningen så att eleverna kan känna att de 

verkligen kan lära sig. Det hade i utvärderingarna framkommit att klasser hade tröttnat 

på att diskutera målen i början av varje kurs, därför hade de kommit överens om att 

noga i efterhand gå igenom vad de lärt sig istället. Förändringen kan vara ett sätt för 

eleverna att känna att de kan påverka sin situation. Burden och Burdett (2005) skriver 

att för elever med lässvårigheter finns det några avgörande faktorer som underlättar för 

att komma till rätta med problemen. Han menar att attityden till skolarbete och läsning 

behöver vara positiv, att klimatet i klassrummet är en strävan om att lära sig samt att 

eleven har en känsla av att kunna ha kontroll över sina handlingar. Han menar också 

att om inte dessa förutsättningar finns hjälper inte ens omfattande 

undervisningsinsatser. Respondenten här ovan arbetar aktivt med samtliga tre faktorer 

genom den positiva andan i klassrummet och val av litteratur som diskuteras i grupper 

i en förlåtande atmosfär så att alla förstår samt att hon lämnar utrymme för eleverna att 

kunna påverka och kontrollera sin situation. Denna respondent var inte medveten om 

de forskningsbaserade läsförståelsestrategierna men använde sig av många ändå. För 
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varje enskild elevs läsförståelse har det en mycket stor betydelse vilken lärare eleven 

råkar få (Westlund 2010).  

 

De lärare vi pratat med har visat på skillnader i hur de hanterat elever i behov av 

särskilt stöd när det gäller undervisning i läsförståelse. Det kan handla om allt ifrån att 

samtliga elever är med i klassrummet och får ta del av klassundervisningen till att en 

assistent får ta hand om denna grupp elever. Eftersom varje skola är skyldig att ha 

specialpedagogisk kompetens för att tillgodose elevers behov av särskilt stöd enligt 

skollagen, är det upp till varje skola att använda den på lämpligt sätt (Sverige 2010). 

Ett sätt kan vara att specialläraren tar ut några elever och arbetar med dem med annat 

material än klassen en gång i veckan under ett läsår. Ett annat sätt kan vara att de 

specialpedagogiska resurserna används till att göra utredningar i till exempel elevens 

matematik- och läs- och skrivutveckling. Testresultatet kan sedan följas upp med 

åtgärder så att eleven utvecklas och inte bara får konstaterat var problemen ligger. Det 

skulle i sin tur kunna leda till att eleven i stora delar ändå kan vara kvar i klassrummet 

fastän den är i behov av särskilt stöd, genom att den får stöttning inom de områden där 

det behövs. Elevens stigmatisering kan på så sätt minska och samhörigheten med 

klassen och klassrumsverksamheten går på det sättet inte förlorad (Goffman 2010). 

Asp-Onsjö (2006)  lyfter fram en annan aspekt, att beroende på hur 

klassrumsundervisningen är utformad kan antalet elever som blir ändamål för 

specialpedagogiska insatser bli fler eller färre. Det beror på om undervisningen i 

klassrummet har ett specialpedagogiskt förhållningssätt där explicit, strukturerad 

undervisning försiggår med uppgifter anpassade för samtliga elever. Våra 

respondenter redogjorde för hur de i klassrumsmiljön anpassar undervisningen så att 

alla kan vara med och lära tillsammans med de andra. Det gällde både i 

diskussionsgrupper men också anpassning av arbetsmaterial.  För elever i behov av 

särskilt stöd är det synnerligen viktigt att undervisningen är explicit och anpassad just 

till de svårigheter som respektive elev har för att progression i den proximala 

utvecklingszonen ska ske (Vygotskij 1978).  

 

För elever i behov av särskilt stöd är det mycket betydelsefullt att klassrumsklimatet är 

tillåtande (Frost 2009). Alla tankar, frågor och upplevelser kan då delas med andra och 

alla kan ta del av varandras erfarenheter och schema. En av våra respondenter 

berättade att hon lät skolarbetet fokusera mycket på att få eleverna att känna sig trygga 

och vara accepterande i inlärningssituationen under första läsåret som hon undervisade 

en grupp. Hon ansåg att det var en nödvändighet för att eleverna skulle våga ställa 

frågor och dela med sig av sina erfarenheter. Frost (2009) stöder detta tankesätt då han 

skriver att elever som vuxit upp under torftiga förhållanden får chans att vidga sina 

referensramar genom att ta del av klasskamraters erfarenheter. Denna förutsättning är 

en grund för hur läsförståelsen i ett klassrum kan utvecklas under gynnsamma 

förhållanden och få hela klassen att förbättra sina studieresultat, enligt honom. 
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8 DISKUSSION 
Avsnittet innefattar till att börja med en metoddiskussion, följt av en diskussion av 

resultatet i ett internationellt perspektiv. Därefter diskuteras resultat och avsnittet 

avslutas med pedagogiska implikationer, ett slutord samt förslag till fortsatta studier.  

 

8.1 Metoddiskussion  

Inför vår studie planerade vi först att genomföra en enkätundersökning, men vid 

närmare eftertanke insåg vi att många av de begrepp som behöver ingå i en sådan 

enkät kan tolkas på flera sätt. För att säkra validiteten valde vi istället intervjuer, för att 

på det sättet kunna ställa följdfrågor och därmed eliminera missförstånd. Vi har dock 

märkt att risken finns att begreppen i vissa fall ändå har tolkats på annat sätt än vi 

tänkt oss och på så sätt kan validiteten ha minskat. Ett exempel på det är begreppet 

metakognition som har tolkats på olika sätt av våra respondenter. Möjligen hade 

frågan fungerat bättre utan att använda detta uttryck alls. Vi kunde istället ha förklarat 

med andra ord vad vi var ute efter. En nackdel med intervju är färre deltagare i 

undersökningen. Vi ser det ändå som en bättre metod för denna studie, för att få hög 

validitet. 

 

En annan lämplig metod som vi gärna hade använt oss av är observationer under 

respektive lärares klassrumsundervisning i läsförståelse. På grund av arbetets omfång 

och tidsaspekten har vi tyvärr inte haft möjlighet att genomföra detta. Vi hade även 

funderingar på att samla in skriftliga elevarbeten som exemplifierar lärares 

läsförståelseundervisning. Men eftersom kommunikation och socialt samspel är 

centralt i framgångsrik läsförståelseundervisning, har vi konstaterat att eventuella 

elevarbeten inte är relevanta i studien (Reichenberg & Lundberg 2011, Westlund 2010, 

Anmarkrud 2010). 

 

De fyra lärare som vi intervjuade hade ett intresse för läsförståelseundervisning. Man 

kan alltid fundera över hur studien gestaltat sig om intervjupersonerna hade varit några 

helt andra. Samtliga lärare vi intervjuat har alla varit intresserade av, men inte 

specialiserade inom läsförståelseundervisning. Personerna vi tillfrågat om lämpliga 

respondenter har gjort ett val när det gäller vilka personer de förordat. I och med det 

kan vårt resultat ha påverkats vilket vi är medvetna om. 

 

Tidsåtgången för intervjuerna varierade från en timme till två och en halv timme. Vi 

konstaterar att de två längsta intervjuerna utfördes av en av oss medan de två kortare 

intervjuerna utfördes av den andre. Vi funderar på om resultatet blivit annorlunda om 

vi båda två närvarat vi samtliga intervjuer. Även om vi hade intervjuguiden att utgå 

från varierade tidsåtgången för intervjuerna stort. Två av respondenterna fick 

intervjuguiden i förväg, medan två fick den vid intervjun. Tidsåtgången blev större då 

respondenten sett frågorna i förväg och kunnat förbereda sig. Detta kan också ha 

påverkat resultatet. 
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När det gäller vårt resultat, hade vi en förhoppning om att det skulle kunna bli lite 

mera generellt giltigt, genom att vi bad respondenterna även svara för hur de anser att 

deras kollegor arbetar med läsförståelseundervisning. Samtliga respondenter 

konstaterade att de samarbetar med sina kollegor på det sättet att de delar med sig av 

uppgifter och lektionstips, men när det kommer till själva genomförandet så blir det 

inte mycket detaljer. Därmed kände respondenterna att de inte kunde svara för hur 

deras arbetskamrater arbetar explicit. Vårt resultat kommer därför att gälla mer eller 

mindre just för de här fyra fallen, snarare än generellt. 

 

8.2 Läsförståelse i ett internationellt sammanhang  

I vår studie har det framkommit att enskilt tyst arbete med läsförståelse är vanligt 

förekommande. Resultatet bekräftas i PIRLS 2006 där det framgår att enskilt arbete i 

läsförståelseundervisning är mycket vanligt i svensk skola (Skolverket 2007). Enligt 

Reichenberg (2011) är detta arbetssätt inte en framgångsfaktor för att utveckla 

läsförståelse, i synnerhet inte för elever i behov av särskilt stöd. 

 

Enligt PIRLS 2006 och PISA 2009 framgår det att svenska elever har fått en 

försämrad läsförståelse. PIRLS resultat visar på att det är de svaga läsarna som blivit 

sämre (Skolverket 2007) medan PISA kommit fram till att det är de starka och mycket 

starka läsarna som blivit sämre (Skolverket 2010).  

 

De olika medverkande länderna i testerna PIRLS och PISA har ett mycket varierande 

skolsystem med högst varierande tradition gällande hur undervisning sker och vad 

som är kunskap. Dessutom kan kritik riktas mot hur läsförståelsetester är utformade, 

alltså vad som testas och hur frågorna är formulerade, vilket kan påverka vilket 

resultat eleven får på testet (Catts & Kamhi 2005). Även om det nu skulle vara vissa 

fel vid mätningen, så är det ändå som vi förstår det, viktigt att vidga undervisningen i 

läsning till att omfatta både avkodning och förståelse.  

 

Finland, Japan och Kina lyfts ofta fram med exemplariska resultat på internationella 

tester, vilket visar sig i PISA 2009 (Skolverket 2010). Nyligen framfördes ett 

reportage i nyheterna att svenskarnas emigration till Kina har ökat med 80 % under 

2011 jämfört med 2010 (SCB 2011). Enligt Berger, arbetsmarknadsråd vid Sveriges 

ambassad i Peking, uppmanar inte Kinas utbildningssystem till kritiskt kreativt 

tänkande och problemlösning. Därför är svenskar mycket attraktiva på kinesiska 

arbetsmarknaden (Arbetsförmedlingen 2011). Enligt Liljequist (1999) har de svenska 

lärarnas demokratiska förhållningssätt medfört ansvarstagande elever som kan tänka 

fritt. De svenska eleverna blir alltså kreativa, initiativtagande och pålitliga vilket 

medför att de inte bara gör det de blir tillsagda utan också kan tänka själva. Dessa 

egenskaper som är högst värdefulla efter avslutad skolgång mäts alltså inte i test och 

kommer heller inte fram i undersökningarna PIRLS och PISA. Något att fundera över 

är hur mycket dessa test ska få styra den svenska skolan och vår undervisning, även 
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om det framkommer genom intervjuerna att läsförståelseundervisningen kan 

förbättras.  

 

8.3 Diskussion av resultat 

Intresset för frågan som helhet behöver väckas och en satsning på ökad kunskap hos 

lärarna som också behöver införliva den i undervisningen är kanske nödvändigt för 

våra svenska elever. Det framkommer tydligt i studien att vetskapen om att det finns 

läsförståelsestrategier att lära ut som dessutom bevisligen ger effekt, är mycket låg. 

Det är endast en av lärarna som överhuvudtaget känner till att det finns. Fortfarande är 

undervisning i läsning nästan enbart inriktat på avkodning och förståelsen tas för 

given. Resultatet är det samma som framkom i undersökningar gjorda på 1970-talet 

och 1990-talet enligt Durkin (1978) och Westlund (2010). Vi förundras över hur detta 

är möjligt. Skolverkets rekommendation att läsförståelseundervisning skulle vara ett 

prioriterat fortbildningsområde för lärarna sedan fem år har alltså inte gett någon 

vidare effekt. Det verkar dock hoppfullt på lågstadiet där fortbildning har förekommit 

enligt vårt resultat och förhoppningsvis sprids det vidare till mellanstadiet genom att 

de oftast delar lokaler. 

 

Samtliga respondenter verkar hungrande efter kunskapen och de såg alla läsförståelsen 

som en mycket viktig del av undervisningen. Det känns därför som om spridningen av 

denna kunskap skulle kunna gå lätt och få ett välkomnande mottagande bland lärarna. 

Ämnet borde också ligga skolledningarna nära med tanke på att ökad läsförståelse 

skulle kunna utveckla måluppfyllelsen i rätt riktning. Vi ser det därför som högst 

möjligt att använda studiedagar och konferenstider till något mycket meningsfullt som 

fortbildning i läsförståelseundervisning för såväl skolledning, lärare och framför allt 

elever. Varför denna kunskap inte fått större genomslagskraft tidigare ser vi som 

besynnerligt och funderar på vad det kan bero på. Överhuvudtaget ser vi att forskning 

inom pedagogik nästan aldrig presenteras för lärare som borde vara mycket 

intresserade av att förbättra sin undervisning. Om inte annat av ren självbevarelsedrift. 

Läraryrket är komplext med både ämneskunskaper, didaktik och ledarskap som viktiga 

ingredienser. Därför finns det förmodligen också mycket forskning inom respektive 

område som är aktuell. Hur kan forskning spridas och vilka forum finns? Vi kan inte 

se annat än att ansvaret vilar tungt på skolledningen i rollen som pedagogiska ledare 

på respektive skola, då den är decentraliserad. Traditionen inom skolan är som tidigare 

nämnts inte heller forskningsbenägen, vilket säkert har stor betydelse. Studiedagar 

som behöver ha intressant innehåll finns dock en mängd av. Lärare generellt sett ser 

kunskap som intressant och är trötta på studiedagar med torftigt innehåll. Även 

facktidningarna har här ett intressant ämne i läsförståelseundervisning att ta upp och 

informera kring även om huvudansvaret måste ligga på arbetsgivaren.  

 

8.4 Pedagogiska implikationer 

Inom explicit läsförståelseundervisning skulle pedagogiska implikationer kunna 

innebära att lärare utbildas i att kunna utföra explicit läsförståelseundervisning i ett 
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inkluderingsperspektiv. För eleverna skulle det innebära att de kunde lära sig hantera 

läsförståelsestrategier (Westlund 2010). I ett socialt, tillåtande och lärande 

klassrumsklimat (Frost 2009) får eleverna tillfälle att ta del av varandras erfarenheter 

och aktivera sin egen förförståelse (Reichenberg 2008). Under arbetets gång får 

läraren tillfälle att studera varje elev för att få en uppfattning om var eleven befinner 

sig i sin inlärning. Läraren har då möjlighet att stötta eleven i sin proximala 

utvecklingszon (Vygotskij 1978). Denna undervisning kan i sin tur ge eleven viss vana 

vid läsförståelsetest som i sin tur kan vara en förutsättning för att kunna lyckas på 

nationella prov och internationella tester.  

 

Trots allt handlar själva undervisningen om att skapa förutsättningar för inlärning, 

vilket sker bäst i ett positivt arbetsklimat där det sociala samspelet fungerar enligt 

Westlund (2010). Utan det har fortbildning och kunskapen om läsförståelsestrategier 

mycket liten betydelse (Burden & Burdett 2005). 

 

8.5 Slutord 

I Skolverkets nyutgivna rapport (Skolverket 2012) framgick att klyftan mellan 

framgångsrika elever och mindre framgångsrika elever ökar markant. Kan en orsak 

möjligen vara att vår icke centraliserade skola inte ger eleverna samma förutsättningar 

för att utveckla sin läsförståelse. Varje skola kan själv välja vad fortbildning och 

konferenser ska innehålla. Dessutom har den statliga läromedelsgranskningen 

försvunnit sedan 1992 och privata aktörer har startat skolor i relativ hög hastighet 

under de senaste åren. Vi ställer oss frågan hur dessa faktorer påverkar barns och 

ungdomars utbildning. Vad lärs ut, och vad lärs inte ut, i de svenska skolorna gällande 

explicit läsförståelseundervisning, och hur påverkar det i sin tur våra svenska elevers 

studier och resultat i internationella tester?  

 

Den svenska skolan har kanske inte råd med att inte fortbilda lärare i 

läsförståelseundervisning. Det faktum att samtliga av våra respondenter efterfrågar 

fortbildning inom läsförståelseområdet skulle kunna tyda på att skolan kan uppgradera 

sig och därmed finns en enorm potential för utveckling. Det skulle kunna leda till ökad 

läsförståelse hos våra elever och därmed också bättre resultat i framtida internationella 

tester. 

 

8.6 Tänkbara fortsatta studier 

För vidare studier vore det intressant att jämföra hörförståelse med läsförståelse i ett 

specialpedagogiskt perspektiv, det vill säga hur hörförståelse kan stötta läsförståelse. 

Även avkodningens betydelse för läsförståelse vore givande att titta närmare på. 

Lärorikt vore också att jämföra strategiundervisning i läsförståelse i helklass, kontra en 

liten homogen grupp med specialundervisning. Dels vore elevernas upplevelse av 

undervisningen intressant att undersöka och dels vilket resultat undervisningen ger. 

Likaså vore det spännande att undersöka hur respondenternas elever upplever den 

undervisning de får i läsförståelse, eftersom vi inte vet något om den. Ytterligare ett 
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område som vore lärorikt att undersöka är hur regeringens fastslagna projekt Läsa, 

skriva, räkna tagit sig uttryck på skolor. När det gäller läsadelen funderar vi på om det 

möjligen är så att läsförståelsen har varit prioriterad eller om koncentrationen legat på 

avkodningen. En helt annan fråga som slutligen skulle vara intressant att undersöka 

gäller hur internationella tester påverkar vad som undervisas i klassrummen och vad 

som i så fall bortprioriteras.  
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Bilaga 1 

Missivbrev 

 

Information 

Vi är två lärare som läser till speciallärare i svenska vid Linnéuniversitetet i Växjö. Under 

våren kommer vi att skriva vårt examensarbete på avancerad nivå inom ämnet 

“läsförståelseundervisning”. Genom att intervjua lärare på grundskolans olika stadier 

samt gymnasiet hoppas vi kunna få en bild av hur läsförståelseundervisning bedrivs. 

Syftet med studien är att undersöka lärares uppfattningar och erfarenheter gällande 

medveten explicit undervisning i läsförståelse i en inkluderande klassrumsmiljö.   

 

Intervju 

Vi beräknar att intervjun kommer att ta ca 60 minuter. Frågorna kommer att gälla dels 

läsförståelseundervisning generellt på respektive stadie, men också varje respondents 

egen undervisning.  

 

Vi följer forskningsrådets etiska principer vilket bl.a. innebär att respondenten kan välja 

att dra sig ur studien. Samtliga kommer att bli avidentifierade och alla uppgifter kommer 

att behandlas konfidentiellt. Innan publicering kommer respektive respondent att få läsa 

igenom det vi skrivit som intervjusvar, för att säkerställa att vi uppfattat korrekt.  

 

Vänliga hälsningar  

Linda Holgersson och Monika Ljungstrand 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

Hur bedriver lärare i svenska undervisning i läsförståelse? 

 

Före undervisning 

 

 

1. Vad är avgörande för vilken faktatext du låter klassen arbeta med? Hur väljer du text? 

 

2 Hur tror du att dina kollegor väljer text? 

 

3. Hur arbetar ni i klassrummet med texter, innan ni börjar läsa texten? 

 

4. Hur tror du att dina kollegor arbetar med texter innan de börjar läsa? 

 

5. Hur arbetar ni i klassen med att försöka förutsäga innehållet i texten? 

 

6. Hur tror du att dina kollegor arbetar med att försöka förutsäga innehållet i texten? 

 

7. Arbetar du med att medvetandegöra eleverna om att det finns olika genrer? Hur? 

 

 

Under läsningens gång 

 

8. Hur arbetar ni med textläsning i klassen/gruppen? 

 

9. Hur tror du dina kollegor gör? 

 

10. Gör ni pauser i textläsningen och pratar om texten? I så fall vad brukar ni ta upp? 

 

11. Hur tror du dina kollegor gör? 

 

Metakognition innebär att eleven själv är uppmärksam på sin egen inlärning och känner 

om de förstår här och nu eller inte. 

 

12. Hur undervisar du eleverna i metakognition, det vill säga gör eleven medveten om sin 

egen läsförståelse.? 
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13. Hur tror du dina kollegor gör? 

 

Efter texten 

 

14. Om och i så fall hur arbetar du med att låta eleverna förhålla sig kritiska till innehållet 

och/ eller källan? 

 

15. Hur tror du dina kollegor gör? 

 

16. Hur arbetar ni med att sammanfatta texten? 

 

17. Hur tror du dina kollegor gör? 

 

18. Hur gör du för att förvissa dig om att eleverna förstått texten? 

 

19. Pratar ni i ditt klassrum om frågor på olika nivåer till exempel där 

- svaret hittas precis på raden? 

- svaret får man leta efter i texten kanske på flera ställen? 

- svaret inte finns i texten utan eleverna behöver använda sin erfarenhet och 

bakgrundskunskap? 

 

20. Hur tror du dina kollegor gör? 

 

21. Hur arbetar ni med att förklara svåra/nya ord? 

 

22. Hur tror du dina kollegor arbetar med svåra/nya ord? 

 

23. Det finns olika läsförståelsestrategier/läromedel. Känner du till någon av följande? 

Reciprocal Teaching 

TSI Transactional Strategies Instruction 

CORI 

Lena Franzéns inferensfrågor 

Att läsa mellan raderna? Vad står det mellan raderna? 

 

24. Undervisar du i studieteknik? Vad gör ni då? 

 

25. Enligt forskning sker bästa läsförståelsen i samspel med andra. Är detta en kunskap 

som du tror att lärare besitter på ditt stadie? 

 

26. Anser du att lärarna på ditt stadie har fått tillräcklig fortbildning inom läsförståelse så 

att de är bekväma i att undervisa i läsförståelse? 

 

27. Vilka fördelar kan finnas med läsförståelseundervisning generellt sett? 
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28. Vilka förklaringar kan finnas till varför man inte arbetar med 

läsförståelseundervisning? 

 

29. Hur arbetar du och dina kollegor med elever i behov av särskilt stöd, inklusive 

andraspråkselever, när det gäller läsförståelseundervisning? 
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Bilaga 3 

 

Intervjuguide för intervjuaren.  

 

Hur bedriver lärare i svenska undervisning i läsförståelse? 

 

Denna del av intervjuguiden är till för intervjuaren. Längre ner i dokumentet finns en 

annan version som är ämnad för respondenten att titta på - utan alternativ.  

 

Fråga även hur det kommer sig att de inte arbetar med ett sätt!!! 

 

 

Före läsning av text 

 

1. Vad är avgörande för vilken faktatext du låter klassen arbeta med?  Hur väljer 

du text? 

- Den finns med i läroboken. 

- Läraren har aktivt letat efter en text med ett visst innehåll. 

- Innehållet i texten överensstämmer med elevens förkunskaper 

- Utifrån textens språkliga svårighetsgrad till exempel avseende ordval och     

meningsbyggnad. 

- Annat 

 

2 Hur tror du att dina kollegor väljer text?  

 

3. Hur arbetar ni i klassrummet med texter, innan ni börjar läsa texten?  

- Diskuterar målet med läsning av den här texten. 

- Berättar om innehållet för att bli nyfikna 

- Berättar om innehållet för att göra eleverna medvetna om att aktivera sina - 

bakgrundskunskaper/ erfarenheter 

- Annat 

- Inget alls 

 

4. Hur tror du att dina kollegor arbetar med texter innan de börjar läsa? 

 

5. Hur arbetar ni i klassen med att försöka förutsäga innehållet i texten?  

- Bilder som hör till texten 

- Bildtexter 

- Bokens sammanfattning 

- Utifrån bokens eller materialets övriga innehåll (tabeller, diagram och helhet). 

- På annat sätt 

- Vi arbetar inte med att försöka förutsäga textinnehållet innan de läst texten 
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6. Hur tror du att dina kollegor arbetar med att försöka förutsäga innehållet i 

texten? 

 

7. Arbetar du med att medvetandegöra eleverna om att det finns olika genrer ? 

Hur? 

Ex. tidningsartikel, dikt, deckare, saga. 

 

 

Under läsningens gång 

 

8. Hur arbetar ni med textläsning i klassen/gruppen? 

- Eleverna läser texten tyst 

- Jag läser texten högt för eleverna 

- Eleverna och jag turas om att läsa texten 

- Eleverna läser texten högt för varandra? 

- Annat sätt 

 

9. Hur tror du dina kollegor gör? 

 

10. Gör ni pauser i textläsningen och pratar om texten? I så fall vad brukar ni ta 

upp? 

- Diskuterar innehållet i det de läst 

- Förutspår vad som kommer härnäst 

- Diskuterar olika sätt att tolka texten på 

- Diskuterar meningsbyggnad och skiljetecken 

- Diskuterar textens uppbyggnad och struktur 

- Diskuterar olika textgengrer 

 

11. Hur tror du dina kollegor gör? 

 

Metakognition innebär att eleven själv är uppmärksam på sin egen inlärning och 

känner om de förstår här och nu eller inte.  

 

12. Hur undervisar du eleverna i metakognition, det vill säga  göra eleven medveten 

om sin egen läsförståelse.? 

- Läsa om stycket 

- Läsa högt för sig själv 

- Läsa sakta 

- Läsa vidare i texten och förstå av sammanhanget 

- Du som lärare tänker högt för eleverna och visar på ovanstående punkter hur  du gör för 

att förstå en text 
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13. Hur tror du dina kollegor gör? 

 

Efter texten 

 

14. Om och i så fall hur arbetar du med att låta eleverna förhålla sig kritiska till 

innehållet och/ eller källan? 

 

15. Hur tror du dina kollegor gör? 

 

16. Hur arbetar ni med att sammanfatta texten? 

- Kunna skilja på viktig och mindre viktig information genom att till exempel kunna ta ut 

nyckelord. 

- Använda grafiska hjälpmodeller tex mindmapping 

 

17. Hur tror du dina kollegor gör? 

 

18. Hur gör du för att förvissar dig om att eleverna förstått texten? 

- Du ställer frågor på innehållet i texten 

- Eleverna ställer frågor om texten till dig 

- Eleverna ställer frågor om texten till författaren 

- Eleverna ställer frågor till varandra om texten 

 

19. Pratar ni i ditt klassrum om frågor på olika nivåer till exempel där 

- Svaret hittas precis på raden  

- Svaret får man leta efter i texten kanske på flera ställen 

- Svaret inte finns i texten utan eleverna behöver använda sin erfarenhet och - 

bakgrundskunskap 

 

 

20. Hur tror du dina kollegor gör? 

 

21. Hur arbetar ni med att förklara svåra/nya ord? 

Förklarar svåra/nya ord muntligt 

Sätter in det aktuella ordet i ett annat sammanhang 

Förklarar svåra/nya ord muntligt samt skriver upp dem på tavlan eller liknande 

Läraren delar upp ordet i morfem det vill säga prefix, rot (grundord)och ändelse (suffix) 

Genom att låta eleverna försöka lista ut ordets betydelse genom närbesläktade ord till 

morfemen. 

Eleverna jämför med engelska ord till exempel “addar” - addera 

Annat 

 

22. Hur tror du dina kollegor arbetar med svåra/nya ord? 
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23. Det finns olika läsförståelsestrategier/läromedel. Känner du till någon av 

följande?  

Reciprocal teching 

TSI Transactional Strategies Instruction 

CORI 

Lena Franzéns inferensfrågor 

Att läsa mellan raderna? Vad står det mellan raderna? 

 

24. Undervisar du i studieteknik? Vad gör ni då?  

 

25. Enligt forskning sker bästa läsförståelsen i samspel med andra. Är detta en 

kunskap som du tror att lärare besitter på ditt stadie? 

 

26. Anser du att lärarna på ditt stadie har fått tillräcklig fortbildning inom 

läsförståelse så att de är bekväma i att undervisa i läsförståelse? 

 

27. Vilka fördelar kan finnas med läsförståelseundervisning generellt sett?  

 

28. Vilka förklaringar kan finnas till varför man inte arbetar med 

läsförståelseundervisning?  

 

29. Hur arbetar du och dina kollegor med elever i behov av särskilt stöd, inklusive 

SVA-elever, när det gäller läsförståelseundervisning? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


