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ABSTRAKT 
 
Studiens syfte är att genom intervjuer få en uppfattning om hur sex lärare tolkar, arbetar, 
dokumenterar och bedömer läsförståelse i skolan. Utifrån studiens syfte har följande 
frågeställningar använts:  
- Hur tolkar och arbetar verksamma lärare med begreppet läsförståelse? 
- Hur bedömer verksamma lärare elevernas förmåga till läsförståelse? 
- Hur ser dokumentationen av elevernas läsförståelse ut? 
För att svara på studiens frågeställningar har kvalitativa intervjuer genomförts med sex 
verksamma lärare på låg- och mellanstadiet på två olika skolor.  
 
Studiens resultat bygger på hur lärarna tolkar, arbetar, dokumenterar och bedömer 
läsförståelse i skolan. I resultatet framkom det att samtliga lärare beskrev främst att 
läsförståelse handlar om att eleverna ska klara av att kunna läsa en text för att sedan med 
egna ord återberätta handlingen i texten. Lärarna nämnde även avkodning och läsflyt 
som viktiga faktorer för att kunna nå en god läsförståelse. Fem av de intervjuande 
lärarna beskrev att de använde sig av olika läsförståelseböcker eller läsförståelsekort i 
sin undervisning i läsförståelse. En av lärarna använde sig inte utav några specifika 
läsförståelseböcker utan valde istället att använda skönlitterära böcker eller andra texter 
för att sedan tillsammans med eleverna diskutera det de läst. Alla lärarna hade lektioner 
en eller flera gånger i veckan då de specifikt arbetade med läsförståelse, dock framkom 
det att lärarna undervisade i läsförståelse under svenskalektionerna. En viktig faktor för 
att eleverna skulle utveckla sin läsförståelse var främst intresse och lust enligt de 
intervjuade lärarna.  
 
Samtliga lärare var överens om att bedömning av läsförståelse är svårt. Flera av de 
intervjuade lärarna menade att de använde sig utav tidigare nationella prov som 
riktlinjer. Flera av lärarna nämnde också att genom att låta eleverna göra bokrecensioner 
eller svara på frågor till en text kunde de upptäcka om eleverna hade en god 
läsförståelse. Alla lärarna beskrev de skriftliga omdömena som en del av 
dokumentationen av elevernas kunskaper, även inom läsförståelse. Flera lärare använde 
sig dessutom av olika kartläggningsscheman för att kunna kartlägga elevernas kunskaper 
inom läsning och läsförståelse.   
 
Nyckelord: Läsförståelse, dokumentation, kartläggningsscheman, bedömning 
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1 INTRODUKTION 
 
Dagens samhälle fordrar att varje enskild individ har kunskaper i såväl tal som skrift (Elbro, 
2004) Samhället står i ständig progression och för att klara av att följa med framåt krävs det 
kunskaper och beredskap för utveckling (Liberg, 2006). Längsjö och Nilsson (2005) menar att 
svenska är ett ämne i skolan som det ligger stort fokus på, då mycket bygger på att eleverna 
ska utveckla sitt tal- och skriftspråk. Att klara av att läsa och skriva är en oerhört viktig 
byggsten som genomsyrar hela skolans verksamhet, allt bygger på att kunna läsa och skriva. 
Dock räcker det inte att bara kunna läsa flytande med ett bra tempo (a.a.) Reichenberg (2008) 
hävdar att det även krävs en förståelse, läsaren måste ha en förståelse över det han eller hon 
läser om. Förstår inte läsaren texten blir läsningen ett tillsynes överflödigt moment som inte 
leder till någonting utan en ren avkodning (a.a.).  
 
PIRLS, Progress in International Reading Litteracy, är ett internationellt projekt med syftet att 
ge kunskap om läsutvecklingen hos elever i årskurs 4 (Skolverket, 305:2007). Studien ger 
information om elevers kunskaper i olika länder och gör det möjligt att göra jämförelser 
mellan länderna. Resultaten i studien ger också information om hur kunskaperna förändras 
över tid. I Skolverkets rapport (305:2007) som redogör för PIRLS 2006 står det att de svenska 
eleverna i årskurs 4 ligger bra till i ett internationellt perspektiv. Bland de svenska eleverna är 
skillnaden heller inte så stor mellan de starkare och svagare eleverna. Mellan 
undersökningarna 2001 och 2006 har det dock skett en tillbakagång i läsprovsresultatet. 
Liberg (2010) har gjort en fördjupad analys av PIRLS 2006 och hon skriver att 
läsundersökningen i PIRLS är den sort som rör förmågan att hitta det som står i texten för att 
koppla samman det med olika textled. Även PISA, Programme for International Student 
Assessment (Skolverket, 352:2010) presenterar resultat som visar att de svenska elevernas 
resultat i läsförståelse har försämrats sedan undersökningen år 2000. I rapporten delas 
läsförståelsen in i olika nivåer och där visas att antalet elever som ligger på en låg nivå har 
ökat samtidigt som antalet starka läsare har minskat (a.a.). 
 
Anledningen till att vi har valt att undersöka fenomenet läsförståelse beror på att vi tidigare 
läst en kurs om läs- och skrivinlärning och där fått kunskap om hur viktigt det är med en god  
läsförståelse.  Dessutom har vi under vår verksamhetsförlagda utbildning uppmärksammat att 
många elever har svårt att förstå det de läser samt att lärarna verkar tycka det är svårt med 
bedömning av läsförståelse. Utifrån resultaten från PIRLS och PISA samt det faktum att 
läsförståelse är en oumbärlig byggsten inom skolans verksamhet kommer denna studie att 
undersöka läsförståelsens innebörd samt bedömning av ämnet.  
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2 BAKGRUND   

2.1 Teoretiskt perspektiv 
Under detta kapitel kommer två teoretiska perspektiv beskrivas utifrån barns utveckling och 
lärande.  

2.1.1 Vygotskij och den sociokulturella teorin 
 
Lev Vygotskij är en betydelsefull rysk teoretiker som till en början studerade konst och 
litteratur för att senare genom forskning inom psykologi lägga grunden till den sociokulturella 
teorin (Smidt, 2010). Enligt Vygotskij (2001) är barns utveckling bunden till de kulturella och 
sociala situationer som de växer upp i. Han menar att barn aktivt bygger upp kunskap i de 
kulturella och sociala sammanhang som de befinner sig i. Utvecklingen hos ett barn kan enligt 
Vygotskij ses som ett resultat av barnets sociala sampel med andra närstående individer (a.a.). 
 
Vygotskij (2001) ser lärandet som en del av barns utveckling och utvecklingen som en del av 
lärandet. Han menar att dessa två moment är sammanflätande med varandra och beskriver det 
som att om inget lärande sker kommer barnets utveckling att stanna av och vice versa, om 
ingen utveckling sker blir lärandet lidande (a.a.). Hwang och Nilsson (2005) beskriver hur 
Vygotskij delar in barns utveckling i olika zoner. Ett barns utveckling sker periodvis i 
interaktion med andra människor. Genom att samspela med andra individer som befinner sig 
på en högre nivå än barnet kan nästa utvecklingsnivå nås (a.a.). Vygotskij (2001) beskriver 
denna utveckling som den proximala utvecklingszonen.   
  
I skolans värld gynnas barns lärande och vidareutveckling genom handledning av läraren 
(Vygotskij, 2001). Enligt Hwang och Nilsson (2005) menar Vygotskij att läraren ska vara ett 
stöd för barns lärande och att det är lärarens uppgift att väcka intresse, ställa frågor samt ge 
återkoppling till barnen. Läraren ska stödja och främja barnens lärande genom att utforma nya 
mål som barnet kan nå utifrån sin individuella kunskap. Vuxna i barns närhet, exempelvis en 
lärare måste låta barnen möta nya utmaningar i sitt lärande som de själva kan nå upp till eller 
med stöd från en annan individ dvs. att genom proximal utveckling nå nästa nivå (a.a.).  
Vygotskij (2001) hävdar att det krävs ett aktivt deltagande i samspel med andra individer för 
att ett barn ska kunna tillskriva sig en ny uppfattning inom ett ämne. Vygotskij (1978) menar 
att det fordras ett engagerat samspel mellan barnet och den vuxna och det sker först när 
kontakten dem emellan är etablerad.   
 
Enligt Vygotskij (2001) är det språket och den kultur som en människa växer upp i som 
påverkar den kognitiva utvecklingen hos en individ. Han ser språket som ett av de viktigaste 
verktyg som människan har och han menar att språket gör det möjligt för människan att delta i 
såväl sociala sammanhang med andra men också i inre dialoger med sig själv (Vygotskij, 
1978). Hwang och Nilsson (2005) beskriver utifrån Vygotskijs teori att skickligheten att 
resonera med sig själv utvecklar tänkandet och menar att den kognitiva utvecklingen sker 
såväl inifrån och ut som utifrån och in. Vygotskij (2001) beskriver denna utveckling som en 
process som går från det yttre (sociala) till det inre (individuella). Upplevelser och kunskaper 
som barnet bygger upp tillsammans med en annan kunnigare person kan barnet senare med 
hjälp av kollektiva erfarenheter lösa i sina tankar på egen hand (Vygotskij, 1978). Med det 
menar Vygotskij (2001) att utvecklingen sker stegvis och går från sociala handlingsformer till 
individuella. Vygotskij (1978) hävdar att samspelet mellan lärare och elev är oerhört 
betydelsefull och att det är lärarens uppgift att veta på vilken nivå eleven befinner sig i samt 
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vad som krävs för att eleven ska kunna nå en ny nivå. Dysthe (2003) beskriver bedömning 
utifrån det sociokulturella perspektivet som en integrerad del av lärandet, bedömning av 
elevernas kunskaper ska rikta till att främja lärandet istället för att vara en bedömning av 
lärandet (a.a.). Dysthe (2003) menar att denna bedömningsprocess ligger till grund för 
Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen. Lärarens uppgift är att bedöma vilka 
förmågor eleverna har för att kunna nå ny kunskap och erfarenhet istället för att bedöma den 
reella kunskapsnivån en elev nyttjar (a.a). 

2.1.2 Piaget  
 
Schweizaren Jean Piaget levde mellan 1896-1980 och är en stor teoretiker inom det kognitiva 
perspektivet (Hwang & Nilsson, 2005).  Enligt Piaget och Inhelder (1969) består den 
kognitiva utvecklingen hos människan av fyra åldersrelaterade huvudstadier. De menar att 
tänkandet hos en människa som befinner sig  i en fas inte är detsamma som tänkandet hos en 
annan människa som befinner sig  i en annan fas. Piaget beskriver dessa stadier med hjälp av  
formen av en trappa och där de senare stegen hela tiden bygger på de tidigare stadierna 
(Hwang och Nilsson, 2005). 
 
Enligt Piaget och Inhelder (1969) försöker alla individer att få en så kallad jämvikt i det 
mentala. Hwang och Nilsson (2005) beskriver utifrån Piagets teori begreppet mental jämvikt 
som “en balans mellan olika motverkade krafter i medvetandet” (s. 47). Piaget (1971) menar 
att människan anpassar sitt tänkande och använder  tidigare erfarenheter och kunskaper för att 
bilda sig nya. Alla enskilda individer strävar mot att skapa en förståelse för den värld de lever 
i (a.a.).  Piaget menar att människan kan nå jämvikt genom att anpassa sitt gamla tänkande till 
nya kunskaper på två olika sätt,  genom assimilation eller ackommodation (Hwang & Nilsson, 
2005). Assimilation bygger på att ny kunskap nås genom att människan utgår från tidigare 
erfarenheter, från gamla “scheman”. Ackommodation däremot kräver att människan kan för 
att nå nyare kunskap strukturera om sina tidigare erfarenheter efter den nya informationen 
(Piaget & Inhelder 1969). Piaget (1971) beskriver människans utveckling med hjälp av 
scheman. Han menar att människan använder scheman som innehåller tidigare erfarenheter 
och kunskaper för att begripa eller samspela med omvärlden (a.a.). För att ny information ska 
kunna inhämtas använder människan sitt individuella schema med tidigare erfarenheter och 
bygger ut eller omvandlar den nya informationen till en ny kunskap. (Pigaet & Inhelder, 
1969). 
 
Enligt Piaget (1970) bör undervisningen bygga på människans individuella intresse. Han 
menar att barnet då kommer inhämta kunskapen bättre eftersom att det då sker utifrån barnets 
bestämmelser. “ Barnets intressen kommer till uttryck när det kan identifiera sig med en idé 
eller ett objekt i sin omvärld, eftersom att det där kan finna ett uttrycksmedel för sina behov, 
som därmed blir nödvändiga för den fortsatta aktiviteten “ (Jerlang, 2008 s. 344). Piaget 
(1970) hävdar att kunskapsutvecklingen hos ett barn är dynamiskt. Han beskriver att 
utvecklingen sker genom barnets egen handling och initiativ genom att de själva skapar 
kunskaper i den miljön de befinner sig i. Lärandet sker individuellt och barnet utvecklas 
genom att på egen hand konstruera och bygga upp ny kunskap. Barnets utveckling går från 
det inre (individuella) till det yttre (sociala) med hjälp av individuella erfarenheter och 
kunskaper (a.a.). 
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2.1.3 Sammanfattning 
 
Både Vygotskij och Piaget menar att barnet aktivt bygger upp kunskap (Hwang & Nilsson, 
2005). Vygostkij (2001) menar att barnet når kunskap och en kognitiv utveckling genom att 
aktivt delta i sociala och kulturella sammanhang. Han menar att via samspel med andra 
individer kan ny information inhämtas och nya kunskaper bildas. Piaget däremot ser inte det 
sociala och kulturella som de viktigaste byggstenar utan menar att människan på egen hand 
konstruerar ny kunskap genom sina tidigare tankar och erfarenheter (Piaget & Inhelder, 
1969).  Enligt Piaget (1970) sker utvecklingen på egen hand och den går från det individuella 
där ny informationen behandlas för att sedan kunna användas i sociala sammanhang. 
Vygotskij (2001) anser däremot att barns utveckling går från det sociala där barnet lär sig 
genom att samspela med andra för att sedan nå det inre individuella där informationen 
ytterligare kan bearbetas med hjälp av de sociala erfarenheterna.  
 
Piaget och Inhelder (1969) beskriver att utveckling sker när ett barn når jämvikt vilket kan 
göras på två olika sätt. Genom assimilation utvecklas barnets kunskaper genom att ny 
information bearbetas tillsammans med tidigare erfarenheter. Ackommodation bygger på att 
barnet strukturerar om tidigare erfarenheter och lämnar plats åt den nya (Piaget & Inhelder, 
1969). Vygotskij (2001) menar att barn når nya utvecklingszoner genom samspel då de får 
möjlighet att möta ny kunskap som ligger före barnets befintliga plats i utvecklingen.  
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2.2 Läsning 
Detta kapitel kommer att behandla styrdokumenten, läsförmågans olika dimensioner,  
läsförståelsens innerbörd samt vägen till läsförståelse. 

2.2.1 Styrdokumenten 
 
Enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr11 
(Skolverket, 2011a) syftar skolans värdegrund och uppdrag på att eleverna inom skolans 
verksamhet ska få tillgång till att inhämta och utveckla olika kunskaper och värden för att 
aktivt kunna delta i samhällslivet. Var du än befinner dig i Sverige har du som elev rätt till en 
likvärdig utbildning, för att detta krav ska vara genomförbart styrs skolans verksamhet av mål 
och riktlinjer som måste följas (a.a.). 
 
I kursplanen för svenska (Skolverket, 2011a) finns det kunskapskrav inom läsförståelse för 
slutet av årskurs 3 och slutet av årskurs 6. Dessa är följande: 
 
Godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 

 
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett 
i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga 
delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan 
eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta 
till egna erfarenheter (Skolverket, 2011a s. 227). 

 
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6 

 
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott 
flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Genom att göra 
välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar 
med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan 
eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda 
resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt 
beskriva sin upplevelse av läsningen (Skolverket, 2011a s. 229).   

 
Kunskapskraven för årskurs 6 presenteras i en betygskala som sträcker sig från betyget E upp 
till betyget A, som är det högsta betyget eleverna i årskurs 6 kan få (Skolverket, 2011a). 
Betygsnivåerna kan hjälpa de verksamma lärarna under planering av lektioner då de anger 
vad eleverna ska uppnå. Däremot finns det inget som säger hur lärarna bör utforma sina 
lektioner utan detta är någonting som varje enskild lärare/arbetslag/skola måste utforma 
utifrån egen kompetens (Reichenberg, 2008). 

2.2.2 Läsförmågans olika dimensioner 
 
Lundberg och Herrlin (2003) beskriver elevers läsförmåga utifrån fem olika dimensioner.  

• Fonologisk medvetenhet 

• Ordavkodning 

• Flyt i läsningen 

• Läsintresse 
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• Läsförståelse 

Dessa aspekter menar Lundberg och Herrlin (2003) interagerar och påverkar varandra men de 
har också en individuell betydelse och uppgift. Elbro (2004) nämner främst avkodning och 
förståelse som de mest betydelsefulla komponenter inom läsfärdighet.  
 
Fonologisk medvetenhet bygger på en kunskap om att talade och skrivna ord går att dela upp i 
mindre fragment (Elbro, 2004). Lundberg och Herrlin (2003) menar att eleverna måste ”ha 
förmåga att skifta sin uppmärksamhet från betydelsen, innehållet i det som sägs, till hur det 
låter, vilka ljud som bygger upp ett ord” (a.a. s. 11).  
 
Liberg (2006) benämner fonologisk medvetenhet som grammatiskt läsande, och menar att det 
är den första kunskapen som eleverna behöver inom läsutvecklingen. Hon beskriver det som 
att varje bokstav har ett namn, ett ljud, en viss form samt att bokstäver i en viss ordning får ett 
specifikt uttal och menar att dessa kunskaper är grundläggande för att gå vidare i 
läsutvecklingen (a.a.). 
 
Elbro (2004) anser att det finns två olika tillvägagångssätt att ”läsa” ett ord, antingen avkoda 
ordet eller gissa ordet utifrån kontexten. Han beskriver avkodningen som en nödvändig 
förutsättning för att överhuvudtaget nå läsförståelse. Lundberg och Herrlin (2003) beskriver 
avkodningen som ett sätt att identifiera de skrivna bokstäverna och orden och menar att om 
läsaren har en förståelse av texten ökar möjligheten till att klara av att avkoda nya ord. Elbro 
(2004) hävdar att avkodningen bygger på att kunna avläsa (identifiera) ord och känna igen 
dess betydelse samt hur det uttalas. För duktiga läsare sker avkodningen automatiskt, när de 
läser känner de igen bokstäverna och orden vilket gör att det skapas ett flyt i läsningen (a.a.). 
Lundberg och Herrlin (2003) anser inte att automatisering och flyt i läsningen är detsamma 
utan beskriver flyt i läsningen med begrepp som rätt satsmelodi, snabb och felfri läsning. 
Liberg (2006) skriver om ett effektivt läsande och menar att läsningen så småningom flyter 
obehindrat utan att läsaren behöver ljuda varje enskild bokstav för sig.  
 
Såväl Lundberg och Herrlin (2003) Liberg (2006) som Elbro (2004) anser att fokus i skolan 
ofta ligger på vad eleverna kan och klarar av och i och med det faller elevernas intresse bort. 
Dessa tidigare nämnda författare menar att utan ett intresse från eleverna kommer 
läsutvecklingen bli långsam eller stanna av. Eleverna måste få uppleva lust och glädje för att 
utvecklingen ska drivas framåt (Liberg, 2006).  

2.2.3 Läsförståelsens innebörd 
 
Taube (2007) definierar läsning med att ha förmågan ”att få ut betydelsen av ett tryckt eller 
skrivet budskap” (s.58). I läsningen ingår två processer, dels avkodning och dels förståelse av 
budskapet. Författaren beskriver läsning med följande formel:  
 

Läsning = avkodning x förståelse. 
 
Det spelar ingen roll om läsaren kan avkoda en mening perfekt, det vill säga läsa den flytande, 
förstås inte orden så sker ingen läsning (Taube, 2007). Lundberg och Herrlin (2003) skriver 
att vid läsning är läsaren aktiv och medskapare till texten genom att han eller hon tolkar 
innehållet utifrån sina egna erfarenheter. Arnqvist (1993) menar även att läsaren måste sätta in 
texten i ett större sammanhang sprunget ur tidigare kunskap och erfarenhet för att förstå 
texten.  Lindö (2005) skriver att det är nödvändigt att ha en god läsförståelse för att läsaren 
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ska kunna leva sig in i andra människors livssituationer vilket är viktigt för att kunna utveckla 
ett demokratiskt förhållningssätt. 
 
Reichenberg (2006) har gjort en studie om läsförståelse med sjundeklassare. Studien innehöll 
dels faktafrågor där svaren fanns skrivna direkt i texten, dels frågor där eleverna var tvungna 
att läsa ”mellan och bortom raderna” för att finna svaren. Resultaten visade att eleverna hade 
mycket svårare att finna svaren där de var tvungna att läsa ”mellan och bortom raderna”. 
Enligt författaren uppmärksammas inte elever med läsförståelseproblem så mycket tack vare 
att de oftast är bra på att avkoda och läsa innantill. I och med detta är det många elever som 
slutar grundskolan utan att uppnå de nationella målen (a.a.). 
 
Lundberg och Herrlin (2003) menar att när eleven har kommit så långt i sin läsutveckling att 
ordavkodningen genomförs snabbt, om eleven uppfattar meningsbyggnaden och vet vad 
orden betyder har hon eller han uppnått läsförståelse. Även Taube (2007) nämner att för att nå 
en god läsförståelse är det nödvändigt att avkodningen sker rätt och automatiserat. Men dessa 
faktorer spelar inte en ensam avgörande roll, det krävs dessutom att läsaren har rika 
erfarenheter från omvärlden, förtrogenhet med skriftspråkets ordval och meningsbyggnad 
samt ett omfattande ordförråd. Elbro (2004) benämner läsförståelsen med begreppet 
språkförståelse. Han menar att eleven har nått språkförståelse när han eller hon klarar 
avkodningen snabbt samt har tillräckliga kunskaper och erfarenheter till att skapa mening och 
förståelse kring det lästa (a.a.). 
 
Lindö (2005) förklarar att när läsaren förstår och upplever en text med hjälp av sin egen 
förförståelse och sina egna erfarenheter benämns detta som inferenser. Även Oliver Keene 
och Zimmermann (2003) redogör för begreppet inferenser. De skriver att när en människa 
läser en text använder den sin individuella livserfarenhet, vishet, kreativitet, logik och 
eftertänksamhet. Allt detta är unikt för varje människa och därför leder inferenser läsaren till 
platser som bara hon eller han kan besöka. Eftersom människan hela tiden skapar nya 
livserfarenheter upplever läsaren ofta en text annorlunda om hon eller han läser den senare i 
livet (a.a.). Även Stensson (2006) nämner inferenser som en strategi för att nå läsförståelse. 
Författaren skriver att läsaren kopplar sina egna erfarenheter och inre bilder till textens 
ledtrådar och finner på så sätt en mening med texten. Om läsaren däremot inte kan dra 
slutsatser med hjälp av textens ledtrådar förlorar läsaren textens djupare mening (a.a.). 
Stensson (2006) liknar inferenser med att läsa mellan raderna som även Reichenberg (2006) 
beskriver ovan.  
 

2.2.4 Vägen till läsförståelse 
 
Det har bedrivits intensiv forskning om läsprocessen under de senaste åren och forskarna vet 
nu en hel del om vad som sker (Lundberg & Herrlin, 2003). Lundberg och Herrlin (2003) 
förklarar att läsprocessen som sker från det att eleven börjar med läsinlärning till att bli en god 
läsare, innehåller fem dimensioner fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, 
läsförståelse samt läsintresse. (se kapitel 2.2.2). Författarna menar att alla fem dimensioner 
påverkar och samspelar med varandra.  
 
Även Herkner (2011) anser att de ovan nämnda dimensionerna påverkar varandra och hon 
nämner framförallt ordavkodning och läsförståelse som huvudkomponenter. Författaren 
klargör genom en studie att de flesta elever i årskurs 2 med god ordavkodning även visar prov 
på ett gott resultat på läsförståelseuppgifterna. Undersökningen visar även att de eleverna med 
bristande kunskaper inom ordavkodning får sämre resultat på läsförståelsedelen (a.a.). 



 11

 
Neddenriep, Fritz och Carrier (2011) beskriver även de sambanden mellan olika komponenter 
inom läsutvecklingen. Författarna visar genom en undersökning att elever som befinner sig i 
riskzonen för att inte klara målen inom läsundervisningen ökar sin läsförståelse genom att öva 
på att läsa med flyt. Studien visar att med ett ökat tempo i läsflytet ökar förståelsen (a.a.).  
 
Arnqvist (1993) konstaterar att det finns sätt att undervisa eleverna i att fördjupa sin 
läsförståelse. Om eleverna instrueras kring en texts väsentlighet, huvudperson, plats, tid och 
så vidare kommer eleven att använda den kunskapen i andra sammanhang och därmed 
underlättas läsförståelsen. Läraren kan också undervisa eleverna om hur en text är uppbyggd 
och en annan viktig faktor är att få eleverna att kontinuerligt ställa frågor till texten och 
reflektera över det som de läser. Elevernas förkunskaper är viktiga för att nå god läsförståelse 
och författaren redogör för fyra punkter som kan vara en vägledning på vägen. Dessa är enligt 
Arnqvist (1993) följande:  
 

• Anpassa texten till elevens kunskaper 

• Hjälp eleven att finna det som är viktigt i texten. 

• Förmå eleven att ständigt fråga sig om texten är begriplig. 

• Hjälp eleven att relatera texten till de egna erfarenheterna (Arnqvist, 1993, s. 109). 

Elbro (2004) tar även han upp vikten av elevernas förkunskaper gällande förståelse av en text 
och att det därför är av största vikt att läraren ger eleverna texter som passar deras 
förkunskaper. Även Lundberg (2006) och Kintsch (1994) understryker hur viktigt det är att 
texten som eleven ska läsa och tolka behandlar elevens verklighet. Det spelar ingen roll om 
varje ord för sig kan avkodas, eleven måste kunna bilda sig en inre föreställningsvärld för att 
kunna förstå texten. Likaså Oliver Keene och Zimmermann (2003) påvisar hur viktigt det är 
för många elever att få jobba med texter som de känner igen och kan koppla till egna 
erfarenheter. Kintsch (1994) klargör att det krävs att eleverna har vissa förkunskaper om 
texten men den bör även innehålla vissa okända delar för att skapa en utmaning hos eleverna. 
 
National Reading Panel, består av en panel som startade 1997 med att den amerikanska 
kongressen tillsatte bland annat läsforskare och undervisningsadministratörer (Westlund, 
2009). En uppgift som panelen fick var att arbeta fram riktlinjer för att nå en slagkraftig 
läsundervisning inom fem olika områden, varav en är undervisning i läsförståelse (a.a.) 
National Institute of Child Healthand Human Development, NRP (2000) har arbetat fram sju 
betydelsefulla byggstenar som utvecklar läsförståelse hos elever. NRP (2000) hävdar att dessa 
strategier ger goda effekter på elevernas läsförståelse. Westlund (2009) skriver om de sju 
grundstrategier som NRP (2000) anser effektiva inom läsförståelseundervisning. Westlund 
(2009) punktar ner de i följande ordning: 
 

1. Att övervaka sin förståelse. Eleverna lär sig bli medvetna om hur de förstår. 
2. Kooperativt lärande. Eleverna lär sig strategier tillsammans. 
3. Användning av grafiska och semantiska hjälpmodeller. Eleverna lär sig att använda grafiska 

representationer av texten för att underlätta förståelsen. 
4. Undervisning genom frågor som eleverna får svara på. Eleverna ska direkt få feedback på 

frågor som läraren ställer. 
5. Undervisning i att ställa frågor. Eleverna ska själva ställa frågor. 
6. Undervisning i berättelsestruktur. Eleverna ska lära sig att använda strukturen i en berättelse 

som hjälper dem at återge innehållet. De ska kunna förklara vad de läst (vem, vad, var, när och 
varför). 
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7. Att sammanfatta. Eleverna ska kunna integrera idéer och generalisera från textinformation 
(Westlund, 2009 s. 54). 

 
Enligt NRP (2000) ligger ansvaret på lärarens förmåga och kunskaper inom ämnet. Eleverna 
måste veta att läsning är problemlösning, där elevernas strategiska tänkande är avgörande för 
förståelsen. Läraren uppgift är att lära sina elever hur de kan hitta huvudsyftet med en text 
eller bok samt visa hur ett strategiskt tänkande kan utvecklas (a.a.). 
 
Lindö (2005) beskriver en rad språkprojekt där arbete med skönlitteratur används istället för 
traditionella läromedel. Bland annat nämner hon boksamtal. Om alla elever läser samma bok 
kan klassen ha väldigt givande boksamtal. När eleverna läser gör de sina egna tolkningar och 
kopplar texten till sina egna erfarenheter. Om de får diskutera med varandra så vidgas 
tankarna, de kan få aha-upplevelser och se texten på ett nytt sätt. Det stärker också elevens 
självförtroende när de märker att alla kan uppleva en text på olika sätt men att inget är rätt 
eller fel. (a.a.). 
 
En annan stor förespråkare av boksamtal är Aidan Chambers (2011) som menar att: 
 

När vi säger något till andra, är vår personliga drivkraft alltså en önskan om att de ska tolka 
det vi sagt och hjälpa oss att förstå det bättre. Den gemensamma konsekvensen är att vi 
genom att ”slå våra kloka huvuden ihop” förmår varandra att tänka bättre individuellt. Det 
är precis så här en tankesmedja arbetar. (Chambers, 2011, s.145). 

 
Vid boksamtalen är det väldigt viktigt att få eleverna att känna att deras tankar är viktiga och 
betydelsefulla (Lindö, 2005). Enligt Chambers (2011) har många barn fått lära sig att deras 
reflektioner är fel, dumma eller att det inte var det som den vuxne hade tänkt sig. Detta har 
gjort att barnen inte törs säga vad det tänker av rädsla för att bli avfärdade. Vidare skriver 
Chambers (2011) att det här kan leda till att eleverna tycker illa om all läsning i skolan. Enligt 
författaren ska helst ”varför-frågor” undvikas vid boksamtal. Ordet varför har en hotfull, 
aggressiv, utmanande och förhörsliknande ton. Dessutom är varför en alltför stor fråga att 
besvara på ett enkelt sätt för eleverna (a.a.). Boglind & Nordenstam (2010) benämner sådana 
här samtal för litteratursamtal. De menar att läraren ska vara väl förberedd och inne i texten 
men att man inte ska styra elevernas tankar. Alla ska våga prata och det ska bli en dialog 
mellan eleverna där läraren fungerar som en samtalsledare (a.a.). 
 
 

2.2.5 Sammanfattning 
 
Skolans verksamhet bygger på att eleverna kan läsa och skriva. (Längsjö och Nilsson, 2005) 
Det räcker dock inte att kunna läsa en text flytande med bra tempo. Läsaren måste dessutom 
ha en förståelse för det han eller hon läser om enligt Reichenberg (2008). Taube (2007) menar 
ett det är det detta läsningen handlar om, det räcker inte att kunna avkoda en mening perfekt, 
läsning sker inte om inte läsaren förstår orden. Taube (2007), Lundberg och Herrlin (2003), 
Elbro (2004) och Herkner (2011) nämner alla ordavkodning som en viktig komponent vid 
läsning. Det är när avkodningen går snabbt och läsaren vet vad orden betyder som 
läsförståelsen infinner sig enligt Lundberg och Herrlin (2003). Reichenberg (2008) menar 
dock att många elever är bra på att avkoda och läsa innantill men de har ändå svårt att läsa 
”mellan raderna” och uppnår därmed inte en god läsförståelse. Arnqvist (1993), Lundberg och 
Herrlin (2003), Taube (2007) samt Elbro (2004) är alla överens om att läsarens egna 
erfarenheter och förförståelse är viktiga byggstenar för att nå en god läsförståelse. Lindö 
(2005), Oliver Keene och Zimmermann (2003) samt Stensson (2006) benämner denna 
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förförståelse och erfarenheter för inferenser. Chambers (2011), Lindö (2005) samt Boglind & 
Nordenstam (2010) framhåller att bok/litteratursamtal är väldigt utvecklande vid 
litteraturläsning.  
 
 

2.3  Bedömning 
Detta kapitel beskriver hur bedömning i skolan sker samt hur  bedömning av läsförståelse kan 
gå tillväga. 

2.3.1 Bedömning i skolan 
 
I Lgr11 (Skolverket, 2011a) under kapitlet 2.7 Bedömning och betyg står följande att läsa: 

Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella kunskapskrav 
som finns för respektive ämne. Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika 
kunskapskrav för olika betygssteg (a.a., s.18).  

 
Vidare under riktlinjer står det att läraren ska: 

• genom utvecklingssamtal och den individuella utvecklingsplanen främja elevernas kunskapsmässiga 
och sociala utveckling. 

• med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande informera elever och hem om studieresultat och 
utvecklingsbehov och 

• vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de 
nationella kunskapskraven och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper (Skolverket, 2011a, s. 
18). 
 

Elmeroth och Ewald (2007) beskriver att tidigare fungerade betyg och bedömning som ett 
slags sorteringsinstrument medan det numera har funktionen att hjälpa eleverna att finna 
motivation och nå lärande. Författarna förklarar dessutom att den tidigare bedömningen 
utgick i större utsträckning genom skriftliga prov där lärarna har mätt elevernas kunskaper. 
Detta kallas summativ bedömning eftersom den är en summering av vad eleven kan vid ett 
visst tillfälle. Vid dagens bedömning används mer begreppet formativ bedömning som 
innebär att lärarna istället följer elevernas läroprocess. Vid formativ bedömning får eleverna 
respons och bekräftelse och dessutom ges de mer tid att reflektera över sitt eget lärande (a.a.). 
Svingby (1985 & 1998) visar genom två studier att proven under dessa år i skolan var 
summativa. Lärarna i studierna förklarade att provens centrala delar handlade om att 
sammanfatta elevernas kunskaper inom ett ämne och det visade sig också att 48 av 50 prov 
var summativa, där innehållet lätt gick att mäta i kunskaper. Svingby (1998) menar dock att 
det fanns lärare som hade ett formativt synsätt och använde proven för att utvärdera sig själv 
samt få eleverna att utvärdera sig själva.  
 
Törnvall (2001) har genom en studie undersökt lärares och elevers uppfattningar och 
upplevelser av bedömning i grundskolan. Även denna studie visar att lärarna fortfarande då 
främst använder sig av summativa bedömningar i form av prov som gör det möjligt att mäta 
elevernas kunskaper. Lärarna i undersökningen menar att bedömningar görs lättast med prov, 
vilka även stödjer elevernas kunskapsutveckling.  Törnvall (2001) beskriver att de flesta 
lärare som medverkade i undersökningen gör bedömningar av eleverna utifrån egentillverkade 
prov som lätt går att mäta i siffror. Lärarna menar att dessa prov gör det enkelt för både lärare, 
elev och föräldrar att se hur elevernas kunskaper ser ut. ”Även om lärarna anser att de ger 
mera subjektiva kvalitetsomdömen än tidigare dominerar lätträttade prov och prov på fakta” 
(Törnvall, 2001, s. 158). 
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De individuella utvecklingsplanerna ska enligt Skolverkets råd och kommentarer (2005) 
innehålla såväl kortsiktiga som långsiktiga mål som eleverna ska uppnå under skolgången. De 
ska även innehålla konkreta beskrivningar över insatser som ska göras av såväl skolan som av 
den individuella eleven men också vad som krävs av vårdnadshavaren för att eleven ska nå 
goda kunskaper i skolarbetet (a.a.). Vallberg Roth och Månsson (2008) visar genom 
undersökningar att många omdömen i individuella utvecklingsplaner även de bygger på 
summativa bedömningar, samt att fokus ligger på vad eleverna ska utveckla istället för hur det 
ska gå till. Författarna menar att de individuella utvecklingsplanerna bör fokusera på hur 
lärandet ska gå till och med hjälp av vilka medel istället för vad det är eleven behöver 
utveckla (a.a.).  
 
Liberg (2006) uppmärksammar att de senare åren har diskussionen om uppföljning av 
eleverna i förskolan och skolan intensifierats. Det är av stor betydelse att kunna visa hur 
verksamhetens resultat ser ut gällande måluppfyllelse i det mål- och resultatstyrningssystem 
dagen skola befinner sig i. Törnvall (2001) visar genom sin undersökning att lärarna som 
deltog anser att det finns en bedömningsproblematik i skolans verksamhet. Eleverna ska 
enligt såväl Lpo94 (Skolverket, 1994) som dagens Lgr 11 (Skolverket, 2011a) kunna använda 
och utveckla sina kunskaper, samt bygga upp en förmåga att förstå och analysera olika delar i 
undervisningen. Dessa mål är enligt Törnvall (2001) inte nåbara om elevernas kunskaper 
enbart bedöms med faktakunskapsprov. Törnvall (2001) visar genom sin studie att lärarna är 
väl medvetna om att det krävs mer än bara prov för att eleverna ska kunna utvecklas i takt 
med dagens förändrade kunskapssyn. ”Lärarna talar om behovet av subjektiva bedömningar 
av elevens hela kompetens men hur man går till väga tycks vara ett problem” (Törnvall, 
2001, s. 160). 
 
Liberg (2006) nämner tre viktiga skäl som svarar på varför barns utveckling ska följas upp 
och bedömas. Det första skälet är att läraren, eleven samt elevens föräldrar ska få kunskap om 
hur eleven ligger till. Det andra skälet är att underlätta för läraren att välja rätt innehåll i den 
pedagogiska verksamheten. Det slutliga skälet är att skolledning och verksamhetens 
huvudman ska få ta del av resultaten. Författaren menar att uppföljningen ser olika ut 
beroende på vilket syfte det har. När det gäller resultat gällande läs- och skrivområdet som 
skall visas för skolledning och huvudmannen används oftast standardiserade tester.  Dessa 
tester är inte så lämpliga att använda som underlag för samtal med eleven och dess föräldrar 
och inte heller vid val av den pedagogiska verksamhetens innehåll. När fokus läggs på eleven, 
hur det går för denne och hur eleven kan utvecklas vidare är det viktigt att läraren använder 
sig av en bred bedömningsgrund (a.a.). Liberg (2006) förklarar att vid läs- och 
skrivinlärningen har den fonologiska medvetenheten legat i fokus de senaste tjugo åren. Detta 
har medfört att de flesta bedömningsinstrument har varit inriktade på det och då är det lätt att 
missa andra viktiga delar i elevens tidiga läs- och skrivinlärning (a.a.). 

 

2.3.2 Bedömning av läsutveckling och läsförståelse 
 

I PIRLS 2006 (Skolverket 305:2007) sammanfattas olika sätt att bedöma elevers läsförmåga 
samt stöd för dem som avstannat i sin läsutveckling på följande sätt: 

• De flesta elever i Sverige har lärare som lägger stor vikt vid den egna professionella förmågan att 
bedöma elevers läsutveckling. Hälften av dem har lärare som betonar nationella prov och betydligt färre 
har lärare som lyfter fram prov i klassen och diagnostiska prov som viktiga instrument. Användningen 
av diagnostiska prov har dock ökat signifikant sedan år 2001. 
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• Betydligt färre svenska elever följs upp på olika sätt veckovis än elever i de flesta andra länder. Det 
mest utbredda sättet i Sverige är att låta eleverna svara på muntliga frågor eller låta dem sammanfatta 
vad de läst, följt av att de får läsa högt för läraren. 

• De vanligaste sätten att använda informationen från uppföljningen av eleverna är att anpassa 
undervisningen, informera föräldrarna eller för att upptäcka elever i behov av stödundervisning. 

• De mest vanliga sätten att stödja elever som stannat upp i sin läsutveckling är att eleverna får arbeta 
med en speciallärare i ett särskilt klassrum för lässtöd och att läraren lägger tid på att arbeta individuellt 
med dem. En knapp tredjedel av de svenska eleverna har lärare som uppger att de väntar för att se om 
eleven kommer igång igen allt eftersom hon/han mognar (Skolverket, 305:2007, s. 91). 

 
”Flera forskningsresultat visar samstämt på goda resultat för utvecklingen av läsförståelse 
om läraren aktivt och regelbundet lär eleverna effektiva lässtrategier” (Westlund, 2009, s. 
50). Westlund (2009) beskriver läsförståelsen som en oerhört betydelsefull och avgörande 
byggsten i elevernas läsutveckling. Förstår inte eleverna det de läser kommer läsningen till 
slut att bli ett onödigt moment (Reichenberg, 2008). Enligt Westlund (2009) bör en 
kontinuerlig bedömning inom läsförståelse ske eftersom att eleverna har rätt till feedback och 
eventuell uppföljning av sina kunskaper. Hon redogör för två viktiga delar inom bedömning 
och uppföljning inom läsförståelse och menar att läraren måste vara medveten om att: 
 

• Uppföljning och dokumentation av eleven ska vara forskningsbaserad 
• Det inte hjälper att sätta in likadana insatser och i lika hög grad för alla elever (Westlund, 2009 s. 51).  

 

2.3.3 Sammanfattning 
 
Både Svingby (1985, 1998) och Törnvall (2001) hävdar genom studier att lärarna använder 
sig till största delen av summativ bedömning i skolan. Törnvall (2001) menar att de flesta 
lärarna använder sig av egentillverkade prov för att lätt kunna mäta resultaten i siffror. Detta 
visa sig även vid PIRLS 2006 (Skolverket 305:2007) där lärarna har svarat att de lägger stor 
vikt vid den egna professionen.  Elmeroth och Ewald (2007) förklarar att det tidigare var 
vanligast med summativ bedömning men att det under senare år har blivit vanligare med 
formativ bedömning där elevens hela läroprocess följs. Vid formativ bedömning får eleven 
dessutom en chans att reflektera över sitt eget lärande. Enligt Liberg (2006) är det viktigt att 
kunna visa ett verksamhetsresultat i det resultat- och måluppfyllningssystem som dagens 
skola just nu befinner sig i. Författaren menar också att uppföljningen av en elev ser olika ut 
beroende på vilket syfte det har. Om läraren ska använda det som underlag vid 
utvecklingssamtal bör det vara en större bredd på bedömningsunderlaget än om det ska visas 
upp för skolledningen (a.a.). 

2.4 Bedömning och kartläggningsmöjligheter samt dokumentation  
Följande kapitel beskriver två olika karläggningsmöjligheter, som kan användas vid 
bedömning “Nya språket lyfter” och “God läsutveckling” samt dokumentationens betydelse i 
skolan.  

2.4.1 Dokumentation 
 
Under kapitel 2.3.1 tas det upp att Liberg (2006) har uppmärksammat att diskussionen om 
uppföljning av eleverna i förskolan och skolan har intensifierats under senare år. Detta på 
grund av att skolan numera är mål- och resultatstyrd. Lindgren (2008) förklarar att varje 
kommun ska ha en skolplan som visar hur verksamheten ska organiseras och utformas. 
Skolplanen ska också visa hur de nationella målen ska förverkligas, denna skolplan ska 
kontinuerligt genomgå uppföljning och utvärdering (a.a.). 
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Med utgångspunkt i de nationella målen och riktlinjerna, och med de förutsättningar som 
kommunen ger är det sedan rektor och lärare i varje skola som utifrån sin professionalitet, och i 
samarbete med eleverna, ska ge skolarbetet struktur och innehåll. Varje skolas planering ska 
dokumenteras i en lokal arbetsplan där de nationella målen omformas till verksamhetsmål och 
undervisningsmål. (Lindgren, 2008, s.30) 

 
Att uppföljning av elever har intensifierats med åren uppmärksammar även Hargreaves 
(1998). Han menar att läraryrket har genomgått en stor förändring och att tidsbrist är något 
som de flesta lärare känner av. Läraren har tvingats vara resultatansvarig inför föräldrar och 
skolledare i större utsträckning och till följd av detta har det uppkommit mer pappersarbete 
och redovisningar. Här följer ett citat från en verksam lärare ur Hargreaves (1998). 
 

Allt pappersarbete gör att jag nästan får lust att ge upp. Om jag inte hade fått ut så mycket 
av umgänget med barnen skulle jag ha gett upp... Och jag tror inte att administrationen 
heller har så stort val när det gäller allt som de kräver av oss... vi måste formulera planer för 
allt vi gör... Vi ägnar så mycket tid åt att sitta och skriva ner de här planerna. Det är kanske 
ett sätt att undvika problemen. Vi måste dokumentera allt vi gör (a.a., s.139). 

 
 

2.4.2 God läsutveckling  
 
“God läsutveckling” är ett kartläggningsmaterial författat av professor emeritus Ingvar 
Lundberg och Katarina Herrlin (2003), utbildad lågstadielärare och universitetsadjunkt. 
Materialet är ett redskap som gör det möjligt att följa varje elevs läsutveckling under de tre-
fyra första åren som är de år då den viktiga grunden läggs. Läraren för ett individuellt schema 
för varje elev där läraren markerar hur långt eleven kommit i sin läsutveckling. Genom 
regelbunden dokumentation och uppföljning skapas en läsprofil för varje elev och därmed 
skapas ett instrument för planeringen av den fortsatta undervisningen. Eleven får även fylla i 
sitt eget schema i syfte att han eller hon ska göras mer delaktig i sin egen läsutveckling (a.a.). 
 

2.4.3 Nya språket lyfter  
 
“Nya Språket lyfter” (Skolverket, 2011b) är ett bedömningsstöd i svenska för årskurs ett till 
fyra. Materialet är framtaget av Skolverket och vilar på aktuell forskning gällande 
språkinlärning och språkutveckling. Detta bedömningsmaterial är uppbyggt av kontinuerliga 
observationer istället för enskilda provuppgifter. Materialet innehåller avstämningspunkter 
som fokuserar på elevens språkutveckling. Eleverna får sitt eget observationsschema som de 
fyller i tillsammans med läraren, detta för att de själva ska kunna följa sin språkutveckling. 
Bedömningsstödet kan också användas som redskap i arbetet med elevers individuella 
utvecklingsplaner och åtgärdsprogram. Nya Språket lyfter är dessutom tänkt att användas som 
underlag vid samtal mellan föräldrar, lärare och elever (a.a.). 
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3 SYFTE 
 
Såväl PIRLS (Skolverket, 305:2007) som PISA ( Skolverket, 352:2010) visar genom 
undersökningar att svenska elevers läsförståelse har försämrats genom åren. Med 
utgångspunkt av denna information kommer det att genomföras intervjuer av tre 
lågstadielärare samt tre mellanstadielärare om ämnet läsförståelse. Studiens syfte är att genom 
intervjuer få en uppfattning om hur sex lärare tolkar, arbetar, dokumenterar och bedömer 
läsförståelse i skolan.  
  
Utifrån studiens syfte kommer följande frågeställningar att användas: 
 

• Hur tolkar och arbetar verksamma lärare med begreppet läsförståelse? 
 
• Hur bedömer verksamma lärare elevernas förmåga till läsförståelse? 

 
• Hur ser dokumentationen av elevernas läsförståelse ut? 
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4 METOD 
Under detta kapitel redovisas den undersökningsmetod och undersökningsgrupp som använts. 
Det framkommer även hur datainsamling och databearbetning gick till  samt studiens 
trovärdighet och rimlighet. Även de forskningsetiska principer framkommer i kapitlet samt en 
metodkritik.   

4.1 Undersökningsmetod 
 
Syftet med denna studie var att genom intervjuer få en uppfattning om hur sex lärare tolkar, 
arbetar, dokumenterar och bedömer läsförståelse i skolan. För att skapa en uppfattning om hur 
lärare jobbar med  detta ämne ute i verksamheten har det genomförts kvalitativa 
undersökningar i form av intervjuer. ”Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och 
identifiera egenskaper och beskaffenheten hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller 
uppfattningar om något fenomen” (Patel & Davidsson, 2003, s.78). Med stöd av intervjuer 
kan frågor som belyser studiens syfte ges och utifrån svaren lärarna ger kan deras 
uppfattningar tolkas och analyseras (Forsberg & Wengström, 2008). 
 
Under intervjun användes det en mall, en så kallad intervjuguide av frågor som grundar sig på 
studiens syfte och frågeställningar (se Bilaga 1). Samma intervjuguide med frågor användes 
till samtliga lärare, dock kunde det förekomma varierande följdfrågor. Patel och Davidsson 
(2003) beskriver att en intervju brukar inledas med neutrala frågor samt avslutas med ett 
utrymme där möjlighet till komplement finns. Därför innehöll intervjun frågor som först 
berörde lärarens utbildning samt ett avslut där läraren själv hade möjlighet att tillägga 
väsentlig information. Mellan inledningen och avslut användes det frågor som grundade sig i 
studiens syfte och frågeställningar (a.a.) Frågorna i den kvalitativa intervjun ställdes i en 
bestämd ordning, samma ordning vid varje intervju, med en hög grad av strukturering (Patel 
& Davidsson, 2003). Däremot användes det öppna frågor där svarsutrymmet var fritt, en låg 
grad av standardisering (Forsberg & Wengström, 2008). Innan intervjuerna genomfördes det 
pilotintervju, dels för att undersöka frågornas effekt samt för att öva på intervjuteknik. Enligt 
Patel och Davidsson (2003) bör pilotstudier utföras på ett flertal intervjupersoner för att kunna 
justera innehåll, antal samt formuleringar på frågorna. Efter den pilotstudie som genomfördes 
till denna undersökning ändrades antalet frågor samt att en del frågor formulerades om och 
gjordes mer öppna.  
  
Undersökningen har utifrån intervjuer visat hur de verksamma lärarna tolkar, arbetar, 
dokumenterar och bedömer elevers läsförståelse. Utifrån intervjuerna innehåller 
undersökningen kvalitativa empirinära forskningsansatser med utgångspunkter inom 
fenomenografin.  Patel och Davidsson (2003) beskriver fenomenografin som ett vetenskapligt 
förhållningssätt som framförallt syftar på att utforska uppfattningar inom valt ämne. I detta 
fall är det lärarnas individuella uppfattningar över hur de tolkar arbetar, dokumenterar och  
bedömer elevers kunskaper inom läsförståelse.  
 

4.2 Undersökningsgrupp 
 
Avsikten med denna studie var att genom intervjuer få en uppfattning om hur sex lärare 
tolkar, arbetar, dokumenterar och bedömer läsförståelse i skolan. Med hänsyn till studiens 
resultat har det gjorts ett strategiskt urval hos verksamma lärare på två olika skolor. Forsberg 
och Wengström (2008) beskriver att strategiska urval görs för att i detta fall få intervjua lärare 
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som är intresserade om undersökningens ämne, lärare som passar in på de frågeställningar 
som studien bygger på. För att få lärare som är intresserade utav läsförståelse har två rektorer 
på olika skolor kontaktats via mail. I mailet fanns studiens syfte och frågeställningar beskrivet 
samt en förfrågan om det fanns intresserade lärare som rektorerna kunde rekommendera att 
intervjua (se Bilaga 2). Efter svar från rektorerna med namn på verksamma lärare har det även 
skickats mail till de rekommenderade lärarna (se Bilaga 3). Sammanlagt var det sex kvinnliga 
lärare på två olika skolor som ställde upp på intervjun. Tre lärare arbetade på lågstadiet medan 
de andra tre var verksamma på mellanstadiet. På ena skolan frågade rektorn tre lärare som hon 
ansåg vara lämpliga till intervjun, samtliga av de tackade ja. På den andra skolan frågade 
rektorn flera lärare vid ett och samma tillfälle om det fanns tre lärare som kunde tänka sig att 
delta i en intervju om läsförståelse. Tre lärare tackade snabbt ja till frågan, eftersom att de 
ansåg att det lät intressant. Valet av lärare bygger på strategiskt urval eftersom att samtliga 
lärare som tackade ja till att delta var intresserade av ämnet läsförståelse.  Enligt Patel & 
Davidsson görs strategiska urval för att hitta personer som är intresserade av ämnet samt för 
att få information som kan kopplas till undersökningens syfte. 
 

4.3 Datainsamling  
 
Intervjuerna genomfördes på två olika skolor vid två skilda tillfällen. Intervjuerna delades upp 
på två personer som intervjuade tre lärare var och de genomfördes på de skolor där de 
verksamma lärarna arbetade. Inspelning av intervjuerna gjordes för att säkra att all 
information från de intervjuade lärarna dokumenterades. Innan inspelningen av intervjun 
påbörjades förklarades återigen undersökningens syfte och frågeställningar, vilket är ett måste 
enligt Patel & Davidsson (2003). De menar att deltagarna i en intervjuundersökning har rätt 
till upplysningar om studiens syfte samt hur den insamlade informationen kommer att 
användas. Det framkom också information om att intervjun var frivillig samt att den var 
konfidentiell och att  undersökningen enbart skulle behandlas utifrån examensarbetets 
undersökning och syfte. Samtliga intervjuer tog olika lång tid, den kortaste varade i tio 
minuter medan den längsta pågick i 32 minuter.     
 

4.4 Databearbetning 
 
När samtliga intervjuer var genomförda började arbetet med transkribering, alla intervjuer 
lyssnades igenom och transkriberades rakt igenom. All inspelad information skrevs ned 
ordagrant för att inte missa viktig information som lärarna delgivit under intervjuerna. 
Informationen som kommit fram av intervjuerna har lästs flera gånger för att skapa en bild 
över likheter och skillnader som finns mellan intervjupersonernas uppfattningar. För att 
bearbeta undersökningen ytterligare har den transkriberade texten återigen lästs och 
kategoriseringar utifrån lärarnas beskrivningar och undersökningens syfte har skapats. Denna 
process menar Patel och Davidsson (2003) är nödvändig för att kunna sortera och tydliggöra 
mönster mellan intervjupersonernas uppfattningar. Mönstret har sedan använts för att till en 
början skapa olika kategorier från samtliga intervjuer. Slutligen har de olika kategorierna som 
Patel och Davidsson (2003) beskriver det organiserats i relation till varandra.    
 
Undersökningens resultat har bearbetats utifrån den fenomenografiska analysens fyra olika 
moment som Patel och Davidsson (2003) beskriver med följande steg: 
 

1. bekanta sig med data och etablera ett helhetsintryck 
2. uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna i intervjuerna 
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3. kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier 
4. studera den underliggande strukturen i kategorisystemet (Patel & Davidsson, 2003 s. 33). 

 

4.5 Forskningsetiska principer 
 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska all samhällsvetenskaplig forskning ske under vissa 
bestämmelser. Denna studie är inget undantag utan de undersökningar som gjorts har utförts 
utifrån de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet har utformat. 
 
Det första behandlar informationskravet: “Forskaren skall informera de av forskningen 
berörda om den aktuella forskningen syfte” (Vetenskapsrådet, 2002, s.7). Lärarna har i denna 
undersökning fått information om undersökningens syfte och frågeställningar. Deltagandet 
har varit frivilligt, vilket lärarna även fått information om samt att de när som helst kunnat 
avbryta intervjun om de ville. Denna information har lärarna fått via mail men även precis 
innan intervjuerna skulle börja gavs informationen på nytt. 
 
Samtyckeskravet: “Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan” (Vetenskapsrådet, 2002, s.9). Lärarna i denna undersökning har själva fått 
bestämma om de vill medverka i intervjun eller inte.  
 
Konfidentialitetskravet: ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 
största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 
obehöriga inte kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12).   Konfidentialitetskravet är 
den tredje principen och innebär att uppgifterna om lärarna samt vilken skola de tillhör enbart 
behandlas av de som utfört intervjun. Intervjuerna har spelats in för att sedan transkriberas 
och möjligheten till att obehöriga ska kunna identifiera intervjupersonerna är obefintlig.  
 
Nyttjandekravet: ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14).   Den fjärde och sista principen innebär 
att den information och de svar som denna undersökning gett endast används i denna studie.  
 

4.6 Trovärdighet och rimlighet 
 
Patel och Davidsson (2003) beskriver ambitionen till en god validitet är “att upptäcka 
företeelser, att tolka och förstå innebörden av livsvärlden, att beskriva uppfattningar eller en 
kultur” (a.a., s. 103). Medan Forsberg och Wengström (2008) skriver följande “med validitet 
avses ett instruments förmåga att mäta det som är avsett att mäta” (a.a., s. 113).  Utifrån 
studiens syfte och frågeställningar har rimliga intervjufrågor arbetats fram som de verksamma 
lärarna fått svara på. Studien har använt sig  såväl utav en pilotintervju som handledningshjälp 
för att få frågorna att vara så logiska och relevanta som möjligt, så kallad innehållsvaliditet 
(a.a.).    
 
Att mäta ett resultats trovärdighet/tillförlitlighet bygger på om reliabiliteten i undersökningen 
är låg eller hög, om underökningens resultat går att använda och lita på (Patel och Davidsson, 
2003). Denna studie har använt sig utav inspelade intervjuer för att få med all information 
som intervjupersonerna gav. Patel och Davidsson (2003) menar att detta uppger en relativt 
god reliabilitet eftersom att informationen kan tas i repris, vilket försäkrar att informationen 
uppfattats korrekt.  
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4.7 Metodkritik 
 
“Kvalitativa forskningsmetoder är en gemensam beteckning på sådana metoder som syftar till 
att beskriva eller att tolka ett fenomen och dess egenskaper så noggrant som möjligt” 
(Forsberg & Wengström, 2008 s. 129). Utifrån studiens syfte och frågeställningar har det 
genomförts kvalitativa intervjuer med verksamma lärare på två olika skolor. Undersökningen 
bygger på lärarnas tolkningar och hur de bedömer fenomenet  läsförståelse, med utgångspunkt 
ur detta har ett strategiskt urval av lärare gjorts. Syftet var att hitta lärare som var intresserade 
av ämnet läsförståelse och som frivilligt kunde tänka sig att delge sina tolkningar och 
kunskaper inom ämnet.  Vissa delar av resultatet från intervjuerna kan dock inte styrkas med 
den verkliga praktiken, lärarnas uppfattningar kanske inte är densamma som de verkliga 
handlingarna (Patel & Davidsson, 2003). 
 
Enligt Patel och Davidsson (2003) bör de som intervjuar såväl ha förkunskaper om ämnet som  
en god intervjuteknik. Intervjuerna i denna studie har genomförts av två oerfarna intervjuare, 
vilket enligt Forsberg och Wengström (2008) kan ha en påverkan på resultatet. Intervjuerna 
har dessutom delats upp och genomförts av två intervjuare vid skilda tillfällen. Patel och 
Davidsson (2003) menar att om intervjuerna  genomförs av flera olika intervjuare kan 
intervjuerna och dess följdfrågor se annorlunda ut. Däremot har en gemensam pilotintervju 
genomförts där båda författarna var delaktiga. Genom en pilotintervju kan intervjutekniken 
övas upp samtidigt som frågornas relevans till syftet kan omarbetas (a.a.).   
 
Intervjuerna har under tiden de pågått spelats in för att sedan ord för ord transkriberas. Patel 
och Davidsson (2003) menar att transkribering av intervjuer är tidskrävande men att det går 
att plocka ut de mest väsentliga delarna. Författarna valde dock att spela in intervjuerna för att 
kunna delta och fokusera på att lyssna på lärarna under intervjuerna istället för att behöva 
koncentrera sig på att anteckna lärarnas svar. Detta möjliggör även att författarna med sitt 
aktiva lyssnande kunde komma med följdfrågor på de svar som lärarna gav. Fördelen med att 
använda sig utav inspelade intervjuer är att det hela tiden går att spela tillbaka och lyssna på 
det som sagts (a.a.). 
 
Anledningen till att författarna valde att använda sig utav kvalitativa intervjuer var för att få 
ett personligt möte med lärarna vilket också gav författarna möjlighet till förtydliganden och 
följdfrågor. Frågeställningarna som studien grundar sig på har besvarats med hjälp av de 
intervjuer som genomförts.   
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5 RESULTAT 
 
Resultatet av de sex genomförda intervjuerna redovisas i detta resultatkapitel. En analys av 
intervjuerna har gjorts och sammanställts i olika avsnitt, vilka grundar sig i studiens syfte och 
frågeställningar. Resultatet innehåller ett flertal citat från de verksamma lärarna. För att skapa 
en bild av vem som beskriver vad följer nedan en kort beskrivning av de verksamma lärarna. 
  
Lärare 1: Undervisar på lågstadiet i årskurs 3. Behörig lågstadielärare i samtliga ämnen 
förutom slöjd. Arbetat som lärare i 38 år. 
 
Lärare 2: Undervisar på lågstadiet i årskurs 2-3. Behörig lågstadielärare i samtliga ämnen 
förutom slöjd. Arbetat som lärare i 32 år. 
 
Lärare 3: Undervisar på mellanstadiet i årskurs 5-6. Behörig 1-7 lärare i matematik, 
naturorienterade ämnen och idrott. Arbetat som lärare i 28 år. 
 
Lärare 4: Undervisar på lågstadiet i årskurs 2. Behörig lågstadielärare i svenska och 
samhällsorienterade ämnen, Har arbetat som lärare i 11.5år. 
 
Lärare 5: Undervisar på mellanstadiet i årskurs 6. Behörig 1-7 lärare i svenska, 
samhällsorienterande ämnen och engelska samt matematik upp till årskurs 3. Har jobbat som 
lärare i 10 år. 
 
Lärare 6: Undervisar på mellanstadiet i årskurs 4-6. Behörig 1-7 lärare i alla ämnen förutom 
slöjd och idrott. Har arbetat som lärare i 27 år.  
 

5.1 Tolkning och arbete med begreppet läsförståelse 
 
Under detta kapitel redovisas resultatet från intervjuerna med de verksamma lärarna. Här 
framkommer lärarnas beskrivning och tolkning av begreppet läsförståelse, hur de jobbar med 
läsförståelse med eleverna samt de faktorer inom läsförståelse  som lärarna anser vara de 
viktigaste. 

5.1.1 Begreppet läsförståelse 
 
Vid intervjuerna framkom det att samtliga lärarna beskriver läsförståelse som ett stort begrepp 
med flera olika betydelsefulla faktorer. Alla lärare är överens om att läsförståelse främst 
handlar om att läsa och kunna förstå den lästa texten. Lärare 1,6 och 5 säger följande om 
detta: 
 

Ja, att man förstår det man har läst och att man kan tillgodogöra sig det man har läst och 
använda kunskaperna som man har lärt sig, och att kunna återberätta det man har läst 
(Lärare 1). 
 
Det är att när man läser en text att man med egna ord kan förklara innehållet (Lärare 6). 
 
Jag har nog tänkt att man läser och förstår en text och det kan ju handla om matematik eller 
instruktioner eller så kan det handla om faktatext eller instruktioner eller en berättelse där 
man ska ta ut viktig fakta (Lärare 5). 

 



 23

Samtliga av de i studien medverkande lärare på lågstadiet berör också ordavkodningen och 
läsflytet som viktiga faktorer inom läsförståelse medan mellanstadielärarna främst beskriver 
flytet som en ovärderlig faktor. En lärare på mellanstadiet menar att det ofta är de elever med 
ett dålig läsflyt som också har sämre resultat på olika läsförståelseuppgifter. En av lärarna på 
lågstadiet menar att om inte rätt avkodning finns får eleverna lägga mycket energi på 
avkodningen vilket gör att förståelsen utesluts. Lärare 4,1 och 6 beskriver betydelsen av 
ordavkodning och läsflyt så här: 
 

Det är ju svårt att gå in på läsförståelse om man fortfarande ligger i avkodningen (Lärare 4).   
 
Sen har det ju förstås med att göra hur de läser, för är läsningen knackig är det ju svårt att 
förstå (Lärare 1).  

 
Att läsa med ett bra tempo, ett bra läsflyt är ett måste för att kunna skapa en förståelse 
(Lärare 6). 

 
I intervjuerna framgick det även att det krävs en förförståelse hos läsaren för att kunna förstå 
en text samt en förståelse över begrepp och svåra ord. Lärare 4 och 2 menar att: 
 

Läsförståelse kräver olika mycket av läsaren, det kräver ju också en förförståelse tänker 
jag…Läsförståelse är också att kunna förstå svåra ord (Lärare 4).    

 
Sen kan man ju känna att ordförståelse, att förstå ord tycker jag ingår jättemycket i 
läsförståelse…Läsförståelse innebär ju att man ska ha mycket ord för att förstå det som 
man läser (Lärare 2).   

 
Samtliga lärare menar att läsförståelsebegreppet är oerhört stort och betydelsefullt område 
med många oumbärliga faktorer som styr elevernas skolgång. I intervjuerna framkom det 
tydligt att begreppet läsförståelse betyder och omfattas av många olika delar. Enligt lärare 3 
innebär läsförståelse att: 
 

Det är att förstå innehållet och att kunna ta ut små detaljer ur innehållet, det är att kunna 
läsa ut hela sammanhanget, att kunna koppla sammanhanget med egna erfarenheter. Att 
kunna dra slutsatser från dolda budskap i texten och kanske göra egna slutsatser utifrån 
texten och kunna koppla ihop den med en annan text, ja det är läsförståelse enligt mig 
(Lärare 3). 

 
Det som skiljer intervjuerna ifrån är att lågstadielärarna främst förklarar läsförståelsen  med 
begrepp som avkodning, läsflyt, ordförståelse samt att kunna läsa mellan raderna och att ha 
förmågan att återberätta texter. Mellanstadielärarna däremot använder sig framförallt utav 
begrepp och resonemang som läsflyt, koppla sammanhanget med egna erfarenheter, göra egna 
analyser, koppla en text med en annan samt att kunna med egna ord berätta eller skriva en 
egen text utifrån ett annat textinnehåll. Samtliga lärare menar att läsförståelsen är ett begrepp 
som genomsyrar hela skolans verksamhet. En lärare beskriver läsförståelsen som allt. Hon 
menar att samtliga ämnen i skolan blir lidande om läsförståelsen blir borttappad, utan en 
förståelse blir lärandet lidande oavsett skolämne.  
                                                                                                                                                                           

5.1.2 Arbetet med läsförståelse i klassrummet 
 
I intervjuerna kom det fram att samtliga lärare arbetar specifikt med läsförståelse under en 
eller flera lektioner i veckan. Alla lärare nämner att en lektion kan handla om att eleverna 
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antingen enskilt eller tillsammans i helklass ska läsa en text för att sedan svara på frågor om 
texten. Bokrecensioner är också en återkommande moment som lärarna menar att de använder 
för att öva på läsförståelse. Lärare 4 och 5 beskriver sitt arbete med läsförståelse i 
klassrummet enligt följande:   
 

Sen har vi läsförståelsekort med en kort text på ena sidan och på andra sidan finns det tre 
till fyra frågor till texten. Dessa jobbar vi specifikt med en timma i veckan (Lärare 4). 

 
Alltså jag jobbar, dels att eleverna jobbar enskilt med specifika läsförståelseböcker som 
heter läsförståelse A till D…Dels har vi rena lektioner när vi jobbar med dessa böcker…. 
Vi jobbar alltså med dessa böcker enskilt men också i grupp när vi jobbar med olika teman 
(Lärare 5). 

 
En lärare menar dock att bokrecensioner, som fem av lärarna använder sig utav i klassrummet 
och läsförståelseböcker kan vara ”tråkiga” att använda. Hon menar att bokrecensioner ofta 
bygger på att göra korta sammanfattningar av en bok eleverna läst, vilket inte förändrar 
lärandet på djupet. Lärare 6 beskriver att hon istället använder sig utav text och boksamtal där 
alla eleverna samt lärare samlas och redovisar eller diskuterar böcker som de läser.  

 
När man tittar på det material vi har på skolan, just att redovisa böcker, det är ju viktigt att 
man ska läsa och redovisa men det är lite statiskt anser jag. Att förstå att det är författare 
som har ett budskap i sin bok, att de vill säga mig något och inte bara ge en berättelse alltid. 
Oftast handlar det ju om rättvisa eller orättvisa, om kärlek eller om hat eller om döden, det 
behandlar ju faktiskt ämnen som rör barn, eller inte bara barn utan alla (Lärare 6). 

 
Fem lärare av sex använder sig utav specifika läsförståelseböcker som läromedel till eleverna. 
De menar att dessa böcker är en god grund för undervisningen samt att de ofta innehåller 
många olika texter med varierande frågor. Läraren som inte använder sig utav någon 
läsförståelsebok använder sig framförallt av skönlitterära texter och böcker och beskriver sitt 
arbete så här: 
 

Vi börjar alltid med att jag läser en text högt. Vi försöker att jobba med de olika sinnena 
eftersom att alla tar in texter på olika sätt.  Sen beror det ju självklart på vilken barngrupp 
man har, vilka lärostilar de kräver men de flesta gillar att höra texten. När jag läser stryker 
de under ord de inte förstår i texten. Sen bearbetar vi orden, vi jobbar med de på olika sätt, 
sen läser de själva texten tyst. Sen kan det ju bero på om man ska skriva en egen faktatext 
eller beroende vad det ska bli utav det (Lärare 6). 

 
Under intervjuerna upptäcktes det olika arbetssätt att undervisa läsförståelse på. Alla lärare 
menar att variation i undervisningen samt att gemensamma diskussioner av olika slags texter 
är oerhört betydelsefulla processer. Lärare 2 och 5 beskriver sitt tillvägagångssätt så här: 
 

Vi pratar väldigt mycket tillsammans om saker vi gör. Vi pratar om ord, barnen frågar 
mycket om ord när de läser i sina böcker eller jag frågar mycket om ord (Lärare 2). 

 
Jag försöker varva läsförståelsen, dels enskilt att eleverna själva läser texter och svarar på 
frågor men också mycket gemensamt i klasser och i grupper. Jag försöker att få in många 
olika delar (Lärare 5). 

 
En lärare beskriver arbetet med läsförståelse som ett ständigt moment i skolans verksamhet. 
Däremot menar hon att det är viktigt att lyfta fram betydelsen av att förstå. Flera av lärarna 
menar att det är lätt att använda sig utav läsförståelseböcker och sedan tro att eleverna lär sig 
att förstå bara genom att svara på frågorna. Samtliga lärare är överens om att läsförståelse 



 25

måste lyftas fram mer i samtliga av skolans ämnen för att skapa en ökad förståelse. Lärare 4 
beskriver betydelsen av läsförståelse med kommande citat: 
 

Längre fram blir ju faktiskt svenskan och läsförståelsen ett verktyg till de övriga ämnena. 
Behärskar barnen inte läsningen och läsförståelsen gör det ju att de inte kommer vidare i 
övriga ämnen heller (Lärare 4). 

 
Såväl låg- som mellanstadielärarna menar att deras lektioner och undervisningsmoment 
grundar sig på de mål och kunskapskrav som finns. Genom att titta på de kunskapskrav som 
finns för läsförståelse utformar de sina lektioner. Lärare 4 och 3 nämner också de nationella 
proven som betydelsefulla byggstenar i utformningen av läsförståelseundervisningen med 
följande beskrivningar: 

 
Sen är det ju också så att jag riktar min undervisning mot de nationella proven för jag vet 
att de kommer i årskurs 3, så att man förbereder barnen inför proven (Lärare 4).    

 
Alltså jag har ju arbetat i årskurs fem och sex i väldigt många år och då har jag genomfört 
nationella prov och då har jag sett vad de trycker på. Det är ju det jag har lutat hela min 
undervisning i läsförståelse på (Lärare 3). 

 
Samtliga lågstadielärare använder sig utav en bok med titeln ”Veckans ord”. Varje vecka 
jobbar de med denna bok, som bygger på att jobba med nya ord och dess betydelse. Lärarna 
menar att ordförståelsen är oumbärlig för att kunna skapa ett sammanhang och en förståelse i 
en text. En lärare på mellanstadiet beskriver att hon jobbar mycket med ”begreppsord” som 
hon kallar det, framförallt inom matematiken. Efter intervjuerna förklarar många av de 
intervjuade lärarna att de själva nu blir mer medvetna över hur mycket som ingår i 
läsförståelse och hur mycket de faktiskt jobbar med det utan att själva reflektera över det. En 
lärare menar också att hon måste bli bättre på att förklara och upplysa eleverna om 
läsförståelsens innebörd för att skapa en förståelse hos eleverna över just läsförståelse.  
 

5.1.3 Betydande faktorer 
 
Under intervjuerna kom det upp många olika faktorer som alla har betydelsefulla roller för att 
nå en god läsförståelse. Alla lärarna svarar att läsningen är självklart helt avgörande för att 
överhuvudtaget kunna skapa en förståelse. Lärare 4 och 2 beskriver läsningens betydelse 
enligt följande: 
 

Ja för det första så läser vi ju jättemycket, det är ju A och O….Jag tror att det är viktigt med 
kontinuitet i läsandet och kontinuitet i, inte bara att de läser själva utan även att jag läser för 
dem  (Lärare 4). 

 
Jag tror att man ska läsa högt mycket, det är en jätteviktig grej att läsa mycket högt i 
klassen (Lärare 2). 

 
De intervjuade lärarna menar att läsningen måste vara varierande. Att läsa både högt i 
helklass eller grupp är minst lika viktig som att läsa tyst var och en för sig. Läsningen ska 
också innehålla olika slags texter, så som skönlitterära och faktatexter. Ett annat gemensamt 
svar som lyftes fram av intervjuerna är vikten av att diskutera olika slags texter tillsammans. 
Samtliga lärare menar att det är i diskussionerna som eleverna får chans att fördjupa sina 
kunskaper inom läsförståelse och lärare 5 och 6 beskriver det så här: 
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Att man läser på olika sätt. Lite det jag har sagt att läsa högt och diskutera texter 
tillsammans men även att de läser enskilt och diskuterar med sig själva om de får frågor på 
texten men sen också i grupp att man kan resonera och diskutera en text på så sätt och sen 
att de får jobba med olika typer av texter, det är jätteviktigt (Lärare 5). 

 
Men jag tycker det är viktigt att jobba på många olika sätt, och jag som lärare har en viktig 
roll där. Att inte bänkboken är en sådan där, nu har vi fem minuter över så nu läser vi lite. 
Utan verkligen visa på att det här är huvuduppgiften i skolan, det här är liksom varför vi är 
här, för att läsa och förstå och genom det så bygger vi goda människor (Lärare 6). 

 
En av de medverkande lärarna anser att den allra viktigaste faktorn inom läsförståelse är att 
läsa och tillsammans diskutera och analysera texterna, hon menar att:  
 

Det viktigaste tror jag ändå är att man analyserar mycket, att man pratar mycket om texter 
helt enkelt. Så att eleverna inte bara sitter för sig själva och läser och inte reflekterar kring 
texterna. Utan att läsa tillsammans antingen i par och får frågor om texten som man 
diskuterar eller som jag gör i helklass, det tror jag ger väldigt mycket för många och 
framförallt för de svaga eleverna som har lite svårt att kanske när de sitter själva och läser 
att få fram en förståelse (Lärare 5). 

 
De andra fem lärarna lyfter fram intresse och lust som de allra viktigaste faktorerna som 
påverkar elevernas utveckling av läsförståelse. De menar att det krävs att de som lärare kan 
hitta delar i undervisningen som grundar sig i elevernas intresse. Får eleverna arbeta med 
saker de tycker är intressanta kommer resultatet av undervisningen bli bättre. Lärarna 4, 6 och 
1 beskriver de viktigaste faktorerna med kommande ord: 

 
Ja för det första är det ju deras eget intresse, att de har en vilja att läsa (Lärare 4). 
 
Lusten, lusten tror jag bara egentligen (Lärare 6). 
 
Intresse är ju en avgörande del och sådana saker som kan skapa intresse hos eleverna 
(Lärare 1). 

 
Två av lärarna beskriver också sin egen roll som lärare, hur de lyfter fram innebörden av 
läsförståelse samt hur deras intresse och värderingar av läsning speglar av sig på barnen som 
viktiga faktorer. De menar att det är viktigt att beskriva läsningen och dess innebörd samt att 
göra läsningen till någonting roligt och lustfyllt. Lärare 4 och 6 menar att: 
 

Det är viktigt att de bemöts av värderingar att det är viktigt att läsa. Att jag som lärare talar 
om att det är viktigt att kunna och varför det är viktigt (Lärare 4). 

 
Det är jätteviktigt att göra läsningen trevlig och greppbar. Att det involverar både skratt och 
gråt, att det är engagerande, att jag visar att jag blir engagerad, det tror jag. Jag kan inte lära 
någon det utan jag kan bara, genom att själv vara engagerad, genom att vara lite exempelvis 
barnslig, prata om pippi till exempel, hon är ju skithäftig och våga vara sådan (Lärare 6). 

 
Lärarna menar att det är viktigt att visa att läsningen är oerhört betydelsefull samt att försöka 
se saker och ting utifrån elevernas ögon. Att vara en engagerad lärare och gå ner på elevernas 
nivå anser dessa lärare vara viktiga och betydelsefulla faktorer för elevernas läsutveckling.  
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5.1.4 Sammanfattning 
 
Samtliga lärare som deltog i intervjuerna menar att läsförståelse är ett stort begrepp som 
innehåller flera betydande delar. Alla lärarna beskriver att läsförståelse är när eleverna kan 
läsa en text eller bok och med egna ord berätta eller sammanfatta den med egna ord.  
Lågstadielärarna nämner främst avkodning och läsflyt som viktiga komponenter för att kunna 
nå en god läsförståelse. Mellanstadielärarna beskriver framförallt att ett bra läsflyt är 
betydande för att nå läsförståelse och nämner inte avkodningen som en viktig faktor.  
 
Alla lärarna beskriver framförallt undervisningen inom läsförståelse som en del i ämnet 
svenska men menar även att de har lektioner specifikt i läsförståelse. Fem av lärarna har 
läsförståelseböcker som de använder sig utav i undervisningen medan en av lärarna inte har 
det. Hon menar att dessa böcker är tråkiga och elevernas kunskaper blir inte så djupa. Hon 
använder sig istället av framförallt skönlitterära böcker. Genom att samtala med eleverna om 
olika texter och böcker övar de upp läsförståelse. Samtliga lärare beskriver variation i 
undervisningen som en betydande faktor. De menar att det är viktigt att eleverna både får läsa 
tyst för sig själva men också att läsa i helgrupp eller mindre grupper för att sedan kunna 
diskutera texterna tillsammans. En av lärarna beskriver just läsningen och att diskutera med 
varandra som de allra viktigaste faktorerna medan de andra fem beskriver lusten och intresset 
hos eleverna som mest betydelsefulla.  

5.2 Bedömning, dokumentation och kartläggning av läsförståelse 
Under följande kapitel redovisas resultatet från intervjuerna som behandlar bedömning, 
dokumentation och kartläggning av läsförståelse. Här beskrivs hur de verksamma lärarna 
bedömer elevernas förmåga till en god läsförståelse, hur lärarna dokumenterar elevernas 
kunskaper inom läsförståelse samt hur de kartlägger och arbetar med elever som har sämre 
läsförståelse.   

5.2.1 Bedömning av läsförståelse 
 
 
Samtliga lärare anser att det är svårt att bedöma kunskaper och i synnerhet elevernas 
läsförståelse. Lågstadielärarna 4 och 1 nämner läsläxan som en viktig del när de bedömer hur 
god läsförståelse eleverna har: 
 

Alltså, det vi gör här nu är att vi har en liten bok som vi ger barnen vid läsläxa. Där i 
skriver vi kommentarer om hur läsläxan har gått, både föräldrar och jag i skolan, och vad 
man kan tänka på. Det blir ju en form av formativ bedömning som hela tiden är löpande 
och den är till en väldigt stor hjälp. Den är ett stöd i min bedömning (Lärare 4). 
 
Vi jobbar mycket med att svara på frågor till läsläxan. Och när man har sådana här frågor är 
det dels frågor på själva innehållet och dels frågor där man måste förstå för att kunna svara 
på frågorna. Sedan är det frågor där man måste tänka själv. Så man kan säga att det handlar 
om tre olika stadier där man kan se hur långt de har kommit (Lärare 1). 

 
Alla lärare utom en ser de nationella proven som en riktlinje när de bedömer läsförståelsen 
hos eleverna. Även lärare som inte har nationella prov med sin klass just det året använder sig 
av gamla prov för att se vad de behöver bedöma hos eleverna. Lärare 2 och 3 beskiver sitt 
arbete så här: 
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Jag kan ju känna att när man kommer till trean har man ju lite att gå efter de nationella 
proven. Och sen är det väldigt mycket godtyckligt, när man sitter och lyssnar och när man 
ställer frågor (Lärare 2). 
 
Jag har en matris som jag har tagit fram. Jag kan inte säga att jag följer den slaviskt utan... i 
ett litet ämne som religion, då har jag fyllt i matrisen för varje elev. Men det har jag inte 
gjort i svenska därför att vi gör ju nationella prov och jag tycker det räcker med det. Men 
jag har ju gjort matriserna och tänkt att så här ska jag tänka (Lärare 3). 

 
En lärare på mellanstadiet menar att hon lätt kan upptäcka om en elev inte har så god 
läsförståelse till exempel i No och So. Där läser de mycket text som de sedan ska arbeta 
praktiskt med, små uppdrag. Här fastnar flera elever på grund av att de inte förstår 
instruktionen.  
 
Ett sätt att bedöma läsförståelse är att låta eleverna återberätta med egna ord. Lärare 6 
på mellanstadiet förklarar: 
 

En faktatext är lätt att göra en sammanfattning av, sedan behöver det ju inte betyda att de 
har förstått. Jag tycker att det är viktigt att de med egna ord kan återberätta texten och det 
märks mycket tydligt om de använder egna ord eller om de tar det direkt ur texten (Lärare 
6). 

 
Endast lärare 2 nämner att hon använder sig av andra diagnostiska prov eller tester utöver de 
nationella proven: 

 
...diagnoser har vi ju haft. Då kan man se vart de ligger åldersmässigt och hur många rätt de 
har. Om de ligger väldigt lågt eller så. (Lärare 2). 

 

5.2.2 Dokumentation av läsförståelse 
 
Under intervjuerna märktes det att samtliga lärare blev lite ”ställda” när frågan om deras 
dokumentation av läsförståelse dö upp. Det upplevdes som ett laddat ämne och det kändes att 
det är aktuellt, att de vet att det ska göras men att de inte har så mycket tid till det. Efter lite 
funderande upptäckte de dock själva att de faktiskt dokumenterar en hel del men att det är 
själva ordet dokumentation som är laddat. Samtliga lärare tar upp de skriftliga omdömena 
som skrivs inför utvecklingssamtalen. Lärarna nämner även IUP, individuella 
utvecklingsplaner och i vissa fall åtgärdsprogram.  
 

Ja, när vi har haft de här testerna, då har ju jag resultaten. Och sen har vi ju försökt skriva 
lite om varenda unge. Och sen vid utvecklingssamtal, när man ska göra IUP. Man kan ju 
dokumentera ihjäl sig om man vill det (Lärare 2). 

 
Lärare 6 som arbetar på mellanstadiet dokumenterar genom att använda sig av portfolio, hon 
beskriver det så här: 

 
Jag dokumenterar alla ämnen i en bok, eller en slags portfolio där allt eleverna gör samlas. 
Där kan jag se utveckling samt resultat av elevernas kunskaper. Läsförståelse ingår ju i alla 
ämnen så det är viktigt att se det i samtliga ämnen. Läsförståelse är svårt att dokumentera 
för sig, man måste se helheten. I portfolion finns också de mål och de kunskapskrav som 
finns så jag kan jämföra med deras kunskaper och ämnen med de mål som finns. Denna 
portfolio använder jag själv i min bedömning samt visar och diskuterar med elever och 
deras föräldrar för att se hur de utvecklas (Lärare 6). 
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Två av lärarna ser elevernas bokrecensioner som dokumentation eftersom de samlas in 
och sparas. En av dessa lärare för dessutom anteckningar när bokrecensionen 
presenteras för klassen. Lärare 5 nämner den nya läroplanen som en förklaring till att 
dokumentation kommer få en betydligt större del i läraryrket. Hon förklarar det på 
följande sätt: 
 

Vi har ju ska vi säga, ingen dokumentation alls vad det gäller läsförståelse nu. Men med 
den nya läroplanen kommer det nog att bli så att vi kommer att dokumentera mer 
regelbundet eftersom vi nu ska sätta betyg i sexan. Så vi håller nu på att arbeta fram ett 
dokumentationsmaterial som vi lätt kan föra in elevernas resultat för att se hur eleven ligger 
till betygsmässigt (Lärare 5).  

 

5.2.3 Kartläggning av läsförståelse och elever med sämre läsförståelse 
 
När det gäller kartläggningsschema är det två av de intervjuade lärarna som inte använder sig 
av det. De arbetar båda två på mellanstadiet och en tredje lärare som också arbetar på 
mellanstadiet förklarar att hon har gjort egna bedömnings-/kartläggningsmatriser eftersom 
det inte finns något material till mellanstadiet. Lärare 4 i årskurs två beskiver att de använder 
sig av ett kartläggningsschema fast inte på samtliga elever: 
 

För eleverna som ligger i riskzonen för att inte uppnå målen har vi Ingvar Lundbergs 
läsutvecklingsschema God läsutveckling. Men det är som sagt de elever som ligger i 
riskzonen, annars följs de skriftliga målen (Lärare 4). 

 
Ingvar Lundbergs och Katarina Herrlins ”God läsutveckling” nämns även av de två andra 
lågstadielärarna. Så här berättar lärare 2 och 1: 
 

Ja, sen har vi ju den här Läs- och Skrivutvecklingen, fast den har vi börjat med nu. Vi har 
inte kommit lika långt på läsutvecklingen som skrivutvecklingen. Det är tiden vi saknar 
(Lärare 2). 

 
Vi har haft Nya Språket Lyfter! Men håller nu på att övergå till God läsutveckling. Så jag 
kör med alltihop, tittar lite här och lite där bara för att ha en bild av hur de ligger till (Lärare 
1). 

 
Gemensamt för samtliga lärare utom lärare 6 är att de anser att elever som inte har så god 
läsförståelse behöver träna mer på läsningen och två av dem poängterar att läsflytet och 
läsförståelsen hänger ihop. Vid intervjuerna framgick det dessutom att det oftast finns 
speciallärare att tillgå vid behov. Lärare 2 på lågstadiet uppger att hennes elever ofta väljer 
böcker som passar samt att de har studiemedel som är uppbyggt i olika nivåer så att det 
passar alla: 

 
När de läser och väljer sina egna böcker så väljer de oftast så det passar sin egen nivå. Vi 
har också gott tillbaka till Pojken och Tigern som läsebok för den innehåller lite lättare och 
lite svårare texter (Lärare 2). 

 
Lärare 6 vill inte dela in eleverna i att ha bättre eller sämre läsförståelse. Hon menar att 
lärandet handlar om att hitta lusten hos eleverna. Även elever med exempelvis dyslexi kan 
utvecklas till goda läsare bara eleverna hittar glädjen, lusten och det bästa sättet för eleven att 
lära på. Så här beskriver hon hur hon arbetar med elever som har det lite svårare: 
 

När det är elever som har det svårare så läser jag extra mycket med dem och tillsammans 
diskuterar vi begrepp och synonymer. Sedan tycker jag det är viktigt att jobba med 
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blandade elever så att det inte alltid blir de med sämre läsförståelse som får gå iväg. Jag tror 
att det krävs olika kunskaper hos eleverna för att få igång en diskussion, eleverna kan lära 
sig så mycket av varandra (Lärare 6). 

 
En av de intervjuade lärarna berättar att hon har lånat talböcker och lättare böcker för att 
underlätta för elever med sämre läsförståelse. Att lyssna eller få läsa en lättare text 
underlättar och ger eleven mer ”tid” och energi att lägga på själva förståelsen. 

5.2.4 Sammanfattning 
 
Samtliga intervjuade lärare tyckte att bedömning av läsförståelse är oerhört svårt. En viktig 
riktlinje för samtliga lärarna utom en är de nationella proven. Även bland lärarna som inte 
undervisar i klasser där de har nationella prov, använder de sig av dessa då det är till hjälp för 
att se vad som ska bedömas vad det gäller läsförståelse. När det gäller dokumentation av 
läsförståelse så nämnde samtliga av de intervjuade lärarna de skriftliga omdömena som en del 
av dokumentationen. Vid intervjuerna framgick det att elever som inte har så god läsförståelse 
behöver träna mer på läsningen. Det finns oftast speciallärare att tillgå vid behov. En av de 
intervjuade lärarna vill inte dela in eleverna i att ha bättre eller sämre läsförståelse. Hon menar 
att allt handlar om att hitta lusten hos eleverna. En annan av lärarna berättar att hon lånar 
talböcker samt lättare böcker så att elever som har det svårt med läsningen istället kan lägga 
tid och energi på förståelsen. 
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6 DISKUSSION 
 
Under detta diskussionskapitel kommer resultatet av de genomförda intervjuerna tillsammans 
med teoretisk bakgrund samt tidigare forskning att diskuteras. Diskussionen är utifrån 
studiens syfte och frågeställningar indelat i olika avsnitt.  
 

6.1 Begreppet läsförståelse 
 
Syftet med denna studie har varit att genom intervjuer få en uppfattning om hur sex lärare 
tolkar, arbetar, dokumenterar och bedömer läsförståelse i skolan. Resultatet av intervjuerna 
med de verksamma lärarna visade att läsförståelse är ett ”stort” begrepp inom läsningen som 
innehåller många betydelsefulla delar. Dock var samtliga lärare överens om att läsförståelse 
främst handlade om att eleverna skulle kunna förstå och kunna återberätta en läst text. Detta 
resonemang går att koppla till kursplanen i svenska för såväl årskurs tre som sex. 
Kunskapskraven i svenska beskrivs för årskurs tre med följande ord: ”genom att kommentera 
och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sättvisar eleven 
grundläggande läsförståelse” (Skolverket, 2011a, s. 227). 
 
Under intervjuerna framkom det även att lärarna på lågstadiet hävdade att ordavkodning och 
läsflytet var betydelsefulla faktorer inom läsförståelsen medan lärarna främst nämnde läsflytet 
som en oumbärlig faktor. Att inte mellanstadielärarna nämner ordavkodningen tror vi beror på 
att de anser att samtliga elever på mellanstadiet bör ha nått längre i sin läsning. Enligt Taube 
(2007) är läsningen en oumbärlig faktor för att kunna skapa en förståelse men för att kunna 
läsa och förstå krävs de även att läsaren kan avkoda ord. Författaren förkortar beskrivningen 
av läsning med följande formel:  
 

Läsning = avkodning x förståelse. 
  
Lundberg och Herrlin (2003) beskriver fem olika dimensioner som finns hos de eleverna med 
en god läsutveckling, fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsintresse samt 
läsförståelse. Författarna menar att dessa dimensioner samspelar och påverkar varandra. 
Lusten och intresset var de två faktorer som lärarna i denna undersökning menade hade störst 
påverkan på elevernas läsförståelseutveckling. Även Piaget (1970) hävdar att undervisningen 
bör utgå från elevernas intresse för om det sker på elevernas bestämmelser kommer 
kunskapen att utvecklas och bli större.  Trots att de intervjuade lärarna menade att lusten och 
intresse är oumbärliga faktorer inom läsutvecklingen använde sig fem av sex lärare sig ändå 
utav läroböcker, vilka förmodligen inte alltid bygger på elevernas intresse. Detta förvånade 
oss för om lusten och intresset nu betyder så mycket som lärare säger, borde då inte lärarna 
kunna sätta intresset i fokus istället för att använda sig utav färdiga läromedel som eleverna 
mer eller mindre blir ”tvingade” att utgå ifrån? 
 
Piaget och Inhelder (1969) beskriver att människan kan nå ny kunskap genom bland annat 
assimilation. Assimilation bygger på att ny kunskap nås genom att människan utgår från 
tidigare erfarenheter, från gamla “scheman” (a.a.). Arnqvist (1993) menar att läsaren 
använder sig utav sina tidigare kunskaper och erfarenheter för att förstå exempelvis en läst 
text. Även flertalet lärare som medverkade i undersökningen menade att det krävs en viss 
förförståelse och tidigare erfarenheter för att kunna förstå en text. En lärare beskrev det på 
följande sätt:  
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Det är att förstå innehållet och att kunna ta ut små detaljer ur innehållet, det är att kunna 
läsa ut hela sammanhanget, att kunna koppla sammanhanget med egna erfarenheter. 

 
Att läsa och förstå är enligt oss en oerhört viktig del i skolans verksamhet. Utifrån egna 
erfarenheter har vi förstått vilket oerhört stort område som läsförståelse ingår i. Läsförståelse 
är som lärarna säger ett oerhört stort begrepp som i många fall kan vara svårt att förklara. 
Lärarna i denna undersökning beskrev främst begreppet läsförståelse som att läsa och förstå 
en text. Detta resultat är inte något vi är förvånade över. Däremot menade lärarna att 
läsförståelse är stort men ändå upplevde vi under intervjuerna att många lärare ändå verkade 
förbise läsförståelsens betydelse i undervisningen inom andra ämnen och delar förutom i 
svenskan. Vi anser att läsförståelse bör genomsyra hela skolans verksamhet genom att lärarna 
uppmärksammar dess betydelse för eleverna. Vi tror att det är viktigt att göra eleverna 
medvetna om innerbörden av läsförståelse och hur viktigt det är att kunna förstå en läst text.   
 
 

6.2 Arbetet med läsförståelse 
 
Resultatet i denna undersökning visar att fem av sex verksamma lärare använder sig utav 
någon form av läromedel som är specifikt anpassat till läsförståelse. Flera av lärarna menade 
också att de har en eller flera lektioner i veckan där fokus ligger på läsförståelsen. Då arbetar 
de främst med olika texter där eleverna får öva på läsförståelse genom att svara på frågor till 
en text. Enligt NRP (2000) är det betydelsefullt om eleverna får svara på frågor till en text, 
dock är det då viktigt med direkt feedback från läraren. En lärare menade att hon omöjligt kan 
ge sina elever den feedback som de har rätt till då de i klassen är 30 elever sammanlagt. 
Istället för att läraren ger respons till varje elev tar hon hjälp av eleverna genom att de får ge 
varandra respons genom att läsa varandras texter, ge kommentarer och ställa frågor till 
varandra. Enligt NRP (2000) består en effektiv läsförståelseundervisning av att eleverna 
själva får ställa frågor. Vi anser att det är oerhört viktigt att låta eleverna ge och ta respons, då 
vi tror att de lär sig mycket av varandra. Däremot måste eleverna då få lära sig hur de kan ge 
och ta emot respons på ”rätt” sätt, enligt oss. Huruvida läraren i denna undersökning 
undervisade sina elever om respons framkom dock inte genom intervjun.  
 
Arnqvist (1993), Kintsch (1994), Oliver Keene och Zimmermann (2003) och Elbro (2004) 
beskriver hur viktigt det är att anpassa texter till elevernas kunskaper och tidigare 
erfarenheter.  Eftersom att lärarna som deltog i denna studie låter sina elever främst använda 
läroböcker anser vi att det är svårt att anpassa undervisningen efter elevernas individuella 
intresse och kunskaper. Endast en lärare ”struntade” i specifika läromedel inom läsförståelse 
och jobbade med andra texter istället för de traditionella där eleverna ska läsa en text samt 
svara på frågor. Hon menade att det är viktigt att eleverna får jobba med olika sinnen samt att 
de i princip gör allt tillsammans. Enligt Vygotskij (2001) sker inlärning genom samspel med 
andra människor. Det är lärarens arbete med att handleda sina elever som gör det möjligt för 
eleverna att nå en ny utvecklingszon (a.a.). Alla lärarna i undersökningen beskrev arbetet med 
läsförståelse som något gemensamt. Samtliga lärare nämnde diskussioner som en viktig faktor 
i undervisningen. De ansåg att det är otroligt viktigt att antingen i grupp eller i helklass få 
diskutera och analysera olika slags texter, vilket de menade ökade elevernas läsförståelse.  
 
Efter intervjuerna framkom det att alla lärare anser att läsningen är en nödvändig faktor för 
läsförståelsen. En lärare beskrev läsningen som A och O i undervisningen i läsförståelse. 
Samtliga lärare var överens om att de måste låta eleverna läsa, såväl tyst för sig själva men 
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också i grupp eller högt i helklass. Alla lärare lät sina elever läsa olika texter och böcker i 
undervisningen, vilka ofta avslutades med skriftliga bokrecensioner eller frågor som eleverna 
skulle besvara. En lärare menade dock att bokrecensioner är ”tråkiga” och inte skapar någon 
djupare kunskap i läsförståelse. Hon använde sig istället utav tillfällen där samtliga elever 
muntligen fick redovisa och diskutera sina böcker. Ibland fick alla elever läsa samma bok 
men ibland läste de även olika böcker. Läraren menade att det var i diskussionen där läraren 
hade chans att styras samtalet med djupare frågor som elevernas kunskaper kunde bli djupare. 
Även Vygostkij (1978) beskriver lärarens roll som oerhört betydelsefull, det är lärare som 
skapar nya mål för eleverna och kan handleda de så att nya mål och utvecklingszoner nås.  
Lindö (2005) och Chambers (2011) anser att bok- och textsamtal är ett utmärkt moment att 
använda i klassrummet för att öka elevernas läsförståelse. Lindö (2005) menar att om eleverna 
får diskutera med varandra vidgas deras tankar och aha-upplevelser kan skapas. Genom 
diskussioner får eleverna höra hur andra tänkt och resonerat vilket gör att eleverna ser texten 
på ett annat sätt (a.a.).  Även Boglind & Nordenstam (2010) framhåller att bok- och 
litteratursamtal är väldigt utvecklande vid litteraturläsning. 
 
I och med undersökningens intervjuer framkom det att lärarna som deltog i undersökningen 
på låg- och mellanstadiet främst undervisar i läsförståelse genom att använda 
läsförståelseböcker, bokrecensioner, läsning samt i diskussioner tillsammans med eleverna 
arbeta med olika slags texters innerbörd. Trots att alla lärare nämnde läsförståelsen som 
övergripande inom skolans verksamhet var det bara ett fåtal lärare som beskrev arbetet med 
läsförståelse inom andra ämnen i svenska. Detta är något som förbryllar oss en del, alla 
lärarna menade att undervisningen i läsförståelse är förankrat i de mål- och kunskapskrav som 
finns i svenska. Därmed verkar det som att läsförståelsen glöms bort i de andra ämnena och 
istället så fokuserar lärarna enbart på förståelsen vid specifika läsförståelselektioner.  
 

6.3 Bedömning, dokumentation och kartläggning av läsförståelse 
 
Vid intervjuerna framgick det klart och tydligt att begreppen bedömning, dokumentation och 
kartläggning hör ihop. För att kunna kartlägga och dokumentera sker först en typ av 
bedömning eller tolkning av elevens kunskaper. Och detta är något som vi förstår sker 
kontinuerligt fast flera av de intervjuade lärarna hade svårt att sätta ord på det till en början. 
Dagens sätt att bedöma förklarar Elmeroth och Ewald (2007) som formativ. Bedömningen har 
som funktion att den ska hjälpa eleverna att finna motivation och nå lärande. Eleverna får 
respons och bekräftelse under hela läroprocessen. Detta håller Westlund (2009) med om, hon 
menar att läsförståelsen bör bedömas kontinuerligt eftersom feedback och uppföljning av sina 
kunskaper är en rättighet hos eleverna. Att ge eleven bekräftelse och feedback under hela 
lärandeprocessen stämmer väl överens med Dystehs (2003) bedömningsprocess som har 
Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen till grund. Att bedöma utifrån det 
sociokulturella perspektivet innebär att bedömningen är en integrerad del av lärandet, 
bedömningen ska främja lärandet istället för att bedöma det (a.a.).  
 
 I undersökningen med de intervjuade lärarna styrktes Elmeroths och Ewalds (2007) 
påstående att bedömningen numera är formativ. Lärarna bedömer under själva lärprocessen. 
Lågstadielärarna använder sig av elevernas läsläxa när de bedömer läsförståelsen. Det handlar 
om att låta eleverna svara på frågor och berätta om vad de läst. På mellanstadiet använder de 
sig inte av läsläxor utan där handlar det mer om faktatexter, en lärare nämner att kunna 
återberätta med egna ord och en annan förklarar att en del elever inte kan följa en skriftlig 
instruktion.  Liberg (2006) beskriver att diskussionen om uppföljning av eleverna i såväl 
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förskola som skola har blivit intensivare under de senare åren. Hon förklarar det med att 
skolan befinner sig i ett mål- och resultatstyrningssystem och den här uppföljningen krävs för 
att se hur verksamheterna uppfyller kraven (a.a.). Däremot svarade en lärare att nu när det ska 
sättas betyg måste vi använda någon form av kartläggningsschema. Detta anser vi en aning 
konstigt eftersom att oavsett betyg eller inte bör elevernas kunskaper dokumenteras under 
hela skolgången och inte bara för att kunna stämpla varje elev med ett betyg.  
 
 Liberg (2006) förklarar att det finns viktiga skäl till att följa upp och bedöma barnens 
utveckling. Förutom att visa upp verksamhetens resultat så är det en viktig del för att läraren 
ska kunna visa eleven och dennes föräldrar hur eleven ligger till kunskapsmässigt.  Ett annat 
viktigt skäl är för att läraren lättare ska kunna välja rätt innehåll i den pedagogiska 
planeringen. (a.a) Detta stämde väl överens med de intervjuade lärarna, samtliga lärare gör 
bedömningar på ett eller annat sätt och gemensamt för alla lärarna var att de tycker det är 
särskilt svårt att bedöma läsförståelse. Bedömningen ligger till grund för att anpassa 
undervisningen till eleverna, för det mesta finns det någon elev som ”sticker ut” och behöver 
få lite mer träning med just läsförståelsen.  
 
Vid tidigare studier som gjorts av Svingby (1985 & 1998) samt Törnvall (2001) visade det sig 
att lärarna använde sig mest av summativa prov där innehållet är lätt att mäta i kunskaper. I 
vår undersökning använde sig samtliga lärare utom en av nationella prov som riktlinje när de 
bedömer läsförståelsen hos eleverna. De nationella proven var dessutom av betydelse vid 
planeringen av undervisningen hos några av lärarna. Endast en av lärarna använde sig av 
andra diagnostiska prov vid bedömning av läsförståelse. Den läraren arbetar på lågstadiet och 
vi blev lite förvånade att en lågstadielärare använder diagnostiska prov men ingen av 
mellanstadielärarna. Enligt PIRLS 2006 (Skolverket 305:2007) är det få lärare som ser 
diagnostiska prov som viktiga instrument men användandet har dock ökat sedan 2001.  
 
När de intervjuade lärarna fick frågan om dokumentation blev de tvungna att fundera lite. Det 
visade sig dock att alla gör det, det är bara det att ordet dokumentation är en tolkningsfråga 
som kräver en funderare på vad begreppet egentligen innebär i skolsammanhang. Vid 
intervjuerna fanns det en lärare som påpekade att ”man kan ju dokumentera ihjäl sig om man 
vill det”.  Samma lärare förklarade att det ofta är en fråga om tid, att hinna med är det svåra. 
Denna känsla av tidsbrist påpekar även Hargreaves (1998). De flesta av de intervjuade lärarna 
har jobbat många år inom skolan och vi märkte under intervjuerna att det ökade kravet på 
dokumentation skapar en osäkerhet hos lärarna. Det märktes inte minst på den tryckande 
stämningen som inföll sig när vi frågade om dokumentation. Samtliga intervjuade lärare 
nämnde de skriftliga omdömena inför utvecklingssamtal samt IUP, individuella 
utvecklingsplaner. Hwang och Nilsson (2005) nämner att enligt Vygotskij är det lärarens 
uppgift att stödja och främja barnens lärande genom utformning av nya mål som barnet kan 
nå utifrån barnets individuella kunskap. För övrigt står det i Lgr11 (Skolverket, 2011a) att 
utvecklingssamtalen samt den individuella utvecklingsplanen skall främja elevernas sociala 
och kunskapsmässiga utveckling.  
 
Både när en lärare ska bedöma elevers kunskaper samt planera sin undervisning kan det vara 
till hjälp att använda sig av ett kartläggningsschema. Av de intervjuade lärarna är det samtliga 
utom två på mellanstadiet som använder sig av kartläggningsschema. Det kommer sig av den 
naturliga förklaringen att de kartläggningsscheman som nämns i denna studie främst vänder 
sig till lågstadiet. Den tredje av de intervjuade mellanstadielärarna har gjort egna matriser som 
hon använder som riktlinje. De två kartläggningsschemana som nämns i denna studie är 
Ingvar Lundbergs och Katarina Herrlins ”God läsutveckling” (2003) samt ”Nya språket” 
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lyfter (Skolverket, 2011). Det är främst God läsutveckling som används av lärarna som 
intervjuades. Författarna till ”God läsutveckling” menar att genom regelbunden 
dokumentation och uppföljning så skapas en läsprofil för varje elev vilket gör att det blir 
lättare för läraren att planera undervisningen. För att eleverna ska göras delaktiga i sin 
läsutveckling så får de sitt eget schema att fylla i (Lundberg & Herrlin, 2003). ”Nya Språket 
lyfter” beskrivs på liknande sätt. Det är ett material som är uppbyggt av kontinuerliga 
observationer som fokuserar på elevernas språkutveckling. Även här får eleverna sitt eget 
schema som fylls i tillsammans med läraren för elevens egen delaktighet. Materialet kan 
användas som underlag för samtal mellan föräldrar, lärare och elever (Skolverket, 2011b). En 
av de intervjuade lärarna berättade att hon plockade lite här och lite där från både ”Nya 
språket lyfter” och ”God läsutveckling”. Det var ingen av lärarna som följde något av 
kartläggningsschemana ”slaviskt” och det tror vi beror på att samtliga lärarna har många års 
erfarenhet från yrket. De är i grund och botten säkra på vad de gör och de ser och känner sina 
elever mycket väl. Däremot ser vi kartläggningsscheman som en stor hjälp och kan ställa oss 
lite undrande varför de inte används mer än de gör när de finns att tillgå.    
 
 

6.4 Vidare forskning 
 
Denna studie bygger på hur lärare tolkar, arbetar, dokumenterar och bedömer läsförståelse i 
skolan. Det skulle vara intressant att genom vidare forskning utföra olika arbeten inom 
läsförståelse med elever. Genom att låta eleverna arbeta med olika texter på olika sätt skulle 
det gå att skapa en uppfattning över vilka texter som eleverna har svårast/lättast för och på 
vilket sätt eleverna helst jobbar på. Har eleverna lättast att läsa tyst för sig själv och svara på 
frågor om texten eller blir resultatet bättre om eleverna läser tillsammans med en lärare/vuxen 
för att sedan tillsammans diskutera texten? 
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 Bilaga 1 
 

Frågor till de verksamma lärarna 
 
Hur ser din utbildning ut?  
Vilka ämnen har du behörighet i?  
Vilken årskurs undervisar du i? 
Hur länge har du jobbat som lärare? 
 

1. Berätta vad läsförståelse innebär för dig? 
2. Skulle du kunna beskriva hur du arbetar med läsförståelse i din klass/klasser? 
3. På vilket/vilka sätt har din undervisning i läsförståelse formats?  
4. Skulle du kunna beskriva vad du anser är viktigast att tänka på i arbetet med 

läsförståelse?  
5. Vilka faktorer tror du påverkar läsförståelseutvecklingen hos eleverna? 
 

 

6. Hur bedömer du om eleverna har en god läsförståelse eller inte? 
7. Skulle du kunna berätta hur dokumentation och kartläggning av elevernas läsförståelse 

kan se ut.? 
8. Hur jobbar du med de elever som har sämre läsförståelse? 

 

 
Jag/vi har inga fler frågor. Har du något mer att berätta om det som vi har pratat om innan vi 
avslutar vår intervju?   
 



 

 
Bilaga 2 

Mail till rektorer 
 
Hej! 
 
Vi heter xxx och xxx och studerar till lärare på Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi är nu inne på 
sista terminen och skriver vårt examensarbete som handlar om läsförståelse. Vi tänkte höra 
med dig som rektor om vi får komma till er skola och intervjua tre av era verksamma lärare?  
 
Syftet med vår undersökning är att få en förståelse över hur lärare arbetar och bedömer 
läsförståelse hos eleverna. Det skulle vara till stor hjälp om du som rektor skulle kunna höra 
dig för hos lärarna och återkomma till oss med namn på lärare som skulle kunna tänka sig att 
delta vid en intervju. 
 
Vi kommer själva att kontakta lärarna för en närmare beskrivning om de kan tänka sig att 
medverka på vår intervju. 
Tack på förhand! 
 
Mvh 
xxx & xxx 
 
Vid frågor får ni gärna kontakta oss på 
 
Tel: xxx eller xxx 
 
E-post: xxx eller xxx 
 



 

Bilaga 3 
 
Mail till lärarna 
 
Hej xxx 
Vi vill tacka för att du ställer upp och medverkar i vår undersökning. 
Vi är två lärarstudenter som studerar på Linneuniversitetet och läser nu vår sista termin. Vårt 
examensarbete som denna undersökning kommer att vara en del av handlar om arbete med 
och bedömning av läsförståelse.  
 
Vår intervju beräknas ta ca 30 minuter och den kommer att spelas in. Självklart kommer den 
inspelade intervjun bara att användas till vårt examensarbete och behandlas konfidentiellt. 
Resultatet av intervjun kommer inte att kunna spåras vare sig till dig som lärare eller till den 
skola du jobbar på. Eftersom att du frivilligt ställt upp på intervjun har du när som helst rätt 
att avbryta den.  
Vi ser gärna att ni hör av er om några alternativa tider och en plats där intervjun kan 
genomföras. 
 
Återigen ett stort Tack för att du ställer upp och gör vårt examensarbete genomförbart. 
 
Mvh 
xxx & xxx 
 
Har ni några frågor är ni välkomna att höra av er till: 
 
xxx 
Tel: xxx 
E-post: xxx 
 
xxx 
Tel: xxx 
E-post: xxx



 

 


