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Abstract 
The aim of this study is to investigate how teachers working in grades 1–3 of secondary 

school think that reading comprehension should be taught so that the pupils will be able 

to reach the learning goals in grade 3. The study applies a qualitative method whereby 

three teachers who worked in the early years of school each took part in a semi-

structured interview. An interview guide was used as a data collection instrument and 

the interviews were documented by audio recording. Collected data were then analysed 

for meaning content with a phenomenographic approach. The result shows that the most 

common perception of the concept of reading comprehension is the ability to read 

between the lines and to retell a text in one’s own words. The view of reading 

comprehension was also seen to affect the way the teaching is done, and a shared view 

was found in the way of talking about different texts and asking questions to give the 

pupils practice in metacognition while reading. The result also shows that the teachers’ 

differing educational background influences the methods they use when training reading 

strategies, and the view of reading comprehension also affects how they think 

assessment should be done. 
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1 Inledning 
 

En av skolans viktigaste uppgifter är att se till att alla elever lär sig läsa, förstå och använda texter. För 

de yngre barnen är tillägnandet av en god läsförmåga helt avgörande för deras fortsatta skolgång. 

(Reichenberg, 2014:7) 

 

Enligt Reichenberg (2014:7) är det många barn som lämnar den svenska grundskolan med icke 

godkända resultat i kärnämnena, samt de natur- och samhällsorienterade ämnena, och en av 

anledningarna kan vara att allt fler elever har blivit svaga läsare. År 2000 tillhörde Sverige de 

länder som låg i toppen av internationella mätningar rörande läsförståelse men resultaten har dalat 

och trenden fortsätter (Reichenberg, 2014:7).  

  

År 2012 deltog Sverige för femte gången i den internationella undersökningen Programme for 

International Student Asessment (PISA) som utförs var tredje år och inrättas av Organization for 

Economics Co-operation and Development (OECD). Resultatet i PISAS läsförståelse visar att i ett 

genomsnittligt OECD-land är det 18 % som inte uppnår en så kallad basnivå, det vill säga en 

godkänd nivå, för läsförståelse medan Sveriges resultat redovisade att 23 % av eleverna inte 

uppnådde en godtagbar nivå (Skolverket, 2013:12). Mätningarna visar även att Sveriges resultat 

har sjunkit avsevärt mellan 2000 och 2009 med 34 poäng. Rent statistiskt är det av stor betydelse 

då resultatet var den största uppmätta nedgången bland OECD-länderna någonsin (Skolverket, 

2013:12). Trots att resultatet från PISA-undersökningar det senaste decenniet har visat på en 

försämring och en trend som ser ut att fortsätta dala har inga större ansträngningar eller insatser 

gjorts för att bryta de oroväckande försämringarna (Skolverket, 2016).  

 

I den inledande delen i kursplanen för svenskämnet (Skolverket, 2011:222) uttrycks det att 

kunskaper om det svenska språket i synnerhet är det viktigaste redskapet för att elever ska kunna 

ta till sig kunskap i skolans samtliga ämnen. Under syfte i samma del står det uttryckligen att 

eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sitt språk för kunna lära och tänka vilket i sig har 

anknytning till att utveckla läsförståelseförmågan. Eleverna ska, enligt syftesdelen i kursplanen för 

svenskämnet kunna ”läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften” 

(Skolverket, 2011:222). Uttrycket analysera syftar enligt Nationalencyklopedin (hämtad 2016-05-

02) till att kunna undersöka något noggrant vilket innebär att den lästa skönlitterära texten måste 

förstås samt att den ska kunna analyseras för att få fram information som inte tydligt står skrivet 

på raderna.  
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Även Bråten (2008:11) menar att ämnet är ytterst aktuellt och uttrycker: 

 

Läsförståelse är en form av kompetens som är fullständigt avgörande i ett kunskapssamhälle som vårt. 

Det gäller inte bara inom utbildningssystemet där förståelse av olika texter är och förblir en viktig sida 

av elevernas förmåga att tillägna sig kunskap. Att kunna läsa med förståelse och förstånd är minst lika 

viktigt utanför utbildningssystemet för att nå ett fullvärdigt deltagande i arbetsliv och samhälle. 

(Bråten, 2008:11).  

 

Utifrån följande bakgrund, där Bråten (2008) och Reichenberg (2014) är överens om att 

läsförståelse är en avgörande faktor för goda resultat inom skolans samtliga ämnen, kommer 

studien att fokusera på grundskollärares, i de tidigare åren, syn på hur arbete med läsförståelse bör 

ske för att eleverna ska nå kunskapskraven.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Utifrån svenska elevers försämrade resultat i internationella mätningar inom läsförståelse, samt 

forskares mening om att läraren kan vara den avgörande faktorn för utmärkta resultat, är syftet 

med studien att undersöka hur pedagoger, som arbetar i grundskolans årskurs tre, anser att arbete 

med läsförståelse bör ske för att eleverna ska nå kunskapskraven. Utifrån syftet har följande 

frågeställningar formulerats: 

 

o Hur definierar pedagogerna innebörden av begreppet läsförståelse? 

 

o Hur anser pedagogerna att läsundervisning ska ske för att elever ska utveckla god 

läsförståelse?  

 

o Hur anser pedagogerna att de kan göra för att bedöma elevernas läsförståelse?  

 

2 Bakgrund 
För att underlätta läsningen och genomgången av tidigare forskning kommer i föreliggande avsnitt 

studiens teoretiska ramverk, samt för studien relevanta begrepp och termer inom läsforskningen 

och läsprocessen, att presenteras och definieras närmare. Utvalda delar i anknytning till aktuell 

forskning, som är betydande för utveckling, undervisning och bedömning av läsförståelse, 

kommer även att presenteras.  
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2.1 Läsförståelse 

Enligt Bråten (2008:47) är läsförståelse en komplex process där många olika faktorer ska 

samverka. Bråten menar att läsförståelse delvis består av att kunna läsa och förstå en texts 

bokstavliga mening men den består också i att kunna göra analyser och dra olika, logiska 

slutsatser som inte står ordagrant. En avgörande del för att kunna ta till sig skriftspråket är att 

kunna avkoda orden. Det finns dock olika teorier om hur pass viktig ordavkodningen är för att 

utveckla god läsförståelse. En av teorierna beskriver Bråten (2008:48) som bottom-up-

perspektivet. Det innebär att ordavkodningen är den mest betydelsefulla faktorn för att skapa 

läsförståelse, det vill säga, har personen en god ordavkodningsförmåga så har personen per 

automatik god läsförståelse. Det andra perspektivet som Bråten beskriver brukar kallas top-down-

perspektivet och är en motsats till tidigare nämnt perspektiv. Ett top-down-perspektiv innebär att 

läsförståelseprocessen är så mycket mer komplex än att enbart kunna avkoda ord. Enligt synsättet 

inverkar flera olika faktorer som exempelvis läsarens förförståelse för texten och olika texttyper. 

Det underlättar för läsaren att dra slutsatser och därmed få en djupare förståelse för textens 

mening. Ett tredje perspektiv är en kombination av tidigare nämnda synsätt. Han menar att 

ordavkodning spelar en tydlig roll för läsförståelsen men att andra faktorer inte får försummas 

(Bråten, 2008:48).  

 

I studien har jag valt att utgå från en blandning av top-down-perspektiv och bottom-up-perspektiv 

för att ge en tydligare bild av hur, för den aktuella studien, läsförståelse definieras. Med 

utgångspunkt i blandningen mellan de två perspektivet kommer därför andra, för läsförståelse, 

viktiga komponenter att förklaras närmare.   

 

2.1.1 Ordavkodning 

Enligt Reichenberg (2000:18) innebär ordavkodning den tekniska delen i att läsa ut ord och Roe 

(2014:34f) förtydligar vidare att avkodningen börjar med att känna igen grafem (bokstäver) samt 

att kunna identifiera det ljud som är kopplat till det specifika grafemet. När alla grafem i ordet är 

kopplade till rätt talspråkligt ljud förenas dessa till en kedja av ljud som uttrycker ett särskilt 

innehåll det vill säga ordets betydelse. Enbart avkodning är en avancerad process för den nya 

läsaren och består av många olika delar. Bråten (2008:50) menar att läsaren delvis måste ha 

alfabetisk kunskap, både vad bokstäverna heter, hur de ser ut och låter (den så kallade fonologiska 

medvetenheten) samt en förståelse för skrift och begrepp som rör skriftspråket. Utöver det måste 

läsaren ha kunskap om stavningar och känna igen hela ord då vissa ord, till exempel och, är svårt 

att ljuda. Reichenberg (2000:18) beskriver hur utvecklingen av avkodningsförmågan sker i olika 
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faser. Den första fasen är att kunna avkoda ord korrekt med rätt ljud för rätt bokstav och de 

principer som gäller för skriftspråk. Nästa fas innebär att ordavkodningen blir automatiserad vilket 

innebär att läsaren inte längre behöver ljuda fram alla bokstäver var och en för sig utan kan se 

ordet som en helhet. I den tredje och sista fasen har läsaren ökat sin läshastighet vilket också 

innebär att det blir en mer lätthanterlig process att ta till sig information i texten. När läsaren har 

kommit till den tredje fasen i sin avkodningsutveckling bör det inte längre vara någon skillnad i 

läshastigheten gällande svårare eller lättare texter (Reichenberg, 2000:18). 

 

2.1.2 Ord- och begreppsförståelse 

Westlund (2012:110) menar i likhet med Bråten och Reichenberg att avkodningsförmågan är av 

stor betydelse för att kunna utveckla läsförståelse. Hon menar dock att en komponent som kan 

vara avgörande för hur väl läsaren förstår en text, och som kan hamna i skymundan, är ord- och 

begreppsförståelse. En läsare kan ha bra avkodningsförmåga, ett bra läsflyt och ett bra uttal men 

ändå ha en otillräcklig läsförståelse på grund av ett bristande ordförråd. Läsare med ett 

välutvecklat ordförråd får hjälp när de läser orden genom att de redan har en förförståelse av 

ordets innebörd och kan därmed även få en hjälp att genom kontexten förstå andra nya ord i texten 

(Westlund, 2012:110).  

 

Även Bråten (2008:56) menar att ordförrådet är betydande beståndsdel för att utveckla en god 

läsförståelse. Han menar att eleverna i undervisningen bör ha ett ordförråd som är åldersadekvat. I 

början av läsinlärningen är det därför betydande att som pedagog arbeta med elevernas ordförråd 

och ordförståelse för att underlätta läsförståelsen. Elbro (2011:151) menar dock att enbart arbeta 

med till exempel fem ord om dagen inte ger några utmärkande resultat på ordförståelsen. Det kan 

bero på att ords betydelse är komplext och för eleven räcker det inte att få en simpel förklaring, till 

exempel genom en ordbok, utan det krävs ett större arbete där eleven måste få associera ordet till 

sin egen erfarenhet (Elbro, 2011:151). Vidare uttrycker Elbro sambandet mellan läsförståelse och 

ordförråd och dess komplexa cirkelresonemang:  

 

Ett gott ordförråd är en förutsättning för god läsförståelse, samtidigt som mycket läsning är en viktig 

källa till ett gott ordförråd. (Elbro, 2011:151)      

 

2.1.3 Inferenser 

I alla slags texter är det vanligt förekommande att författaren lämnar utrymme för egna tolkningar 

eller slutsatser och skriver därmed inte ut allting bokstavligt. Det är nu läsaren måste använda sig 

av inferenser för att få en förståelse för vad texten handlar om vilket bland annat Reichenberg 
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(2014) kallar att läsa mellan raderna. Med inferenser menas det även att läsaren ska kunna koppla 

informationen i texten till sina egna erfarenheter. Genom att läsa texten och därefter integrera det 

med förkunskaper kan därmed läsaren få en helhet i texten och båda delar är nödvändiga för att 

läsförståelse ska uppstå (Westlund, 2013:103f). Läsaren kan inte enbart utgå från sig själv men 

kan inte heller enbart utgå från texten.  

 

Westlund (2012:105f) menar dock att det inte enbart handlar om att göra inferenser genom att läsa 

mellan raderna för att definiera läsförståelse. Läsaren måste läsa både på och även bortom raderna. 

Att läsa på raderna innebär, som uttrycket avslöjar, att läsa det som bokstavligt och ordagrant står 

skrivet i texten (Westlund, 2012:105f). Här behöver inte läsaren göra egna tolkningar utan svar på 

olika frågor går att hitta direkt i texten. Att läsa bortom raderna innebär att läsaren kan värdera 

sina egna tolkningar av texten och hur texten påverkar läsaren i ett större sammanhang. Att kunna 

läsa bortom raderna är avancerat och kräver en utvecklad kognitiv förmåga (Westlund, 

2012:151f).  

 

2.1.4 Textrörlighet 

Enligt Westlund (2012:120f) är även textrörlighet en komponent som ingår i läsförståelse. 

Textrörlighet innebär att, i det här fallet, eleven kan röra sig mellan olika slags texter, det vill säga 

att eleven kan göra kopplingar mellan den text de läser och andra texter. Det innebär även att 

eleven kan röra sig inom texten genom att tänka både bakåt men även framåt för att göra 

kopplingar och förstå det lästa. Textrörlighet innebär vidare att kunna förstå en text både på djupet 

men även ytligt (Westlund (2012:120f). 

 

Westlund (2012:120f) uttrycker vidare att en elevs förmåga till textrörlighet påverkas av många 

faktorer, bland annat kulturell bakgrund, tidigare erfarenhet, kön och ålder. Enligt Westlund är det 

inte tillräckligt att elever enbart övar sina läsförståelsestrategier på en text då det krävs en förmåga 

till större kopplingar mellan olika texter för att kunna skapa en god läsförståelse.  

 

2.2 Olika slags läsning i undervisningen  

I följande del kommer fyra olika alternativ på läsning, samt deras för-respektive nackdelar att 

föras fram. 

2.2.1 Lyssna till högläsning 

Frost (2007:45) menar att det finns många fördelar att läsa högt för barn och att ju tidigare barnen 

kommer i kontakt med språket i olika texter desto mer gynnsamt är det för barnets övergripande 
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språkutveckling och den egna framtida läsinlärningen. Frost tar upp tre faktorer som har visat en 

positiv utveckling av barnets språkliga förmågor utifrån samspelet mellan den vuxne och barnet 

genom högläsningen. Bland annat menar Frost att barnet får en självinsikt om sin egen kunskap, 

barnet får möjlighet att reflektera över innehållet, det vill säga vad som sker och varför det sker 

samt att de även får en inblick om skriftspråkets olika symboler (grafem) och dess ljud.  

 

Roe (2014:163) menar vidare att en kontinuerlig högläsning i klassrummet även i högre åldrar är 

positivt då eleverna får kunskap om olika uttryck, språkliga strukturer samt att gemensamma 

samtal om texter även medför en djupare förståelse. Enligt Roe är högläsning även positivt för 

elevernas ordförståelse och ordförråd då det kan bidra till en diskussion som eventuellt inte hade 

skett om eleven läste tyst. Vid högläsning finns också möjligheten att dela upp texten för att på ett 

djupare sätt gå igenom den och därmed öka förståelsen. Roe poängterar dock att högläsning inte 

enbart behöver ske inom genren för skönlitteratur, som är vanligt förekommande i skolan, utan 

högläsning kan även vara faktatexter i alla ämnen. Det kan ha goda effekter då det i andra ämnet 

framförallt är stoffet som ska förstås för att kunskapen ska kunna tillgodogöras.  

 

2.2.2 Elevers egen högläsning 

En vanlig variant av högläsning i skolan är att eleverna ska läsa högt i helklass men idag finns en 

del kritik riktat mot fenomenet. Roe (2014:164) menar dock att elevens egen högläsning kan göras 

på olika sätt, i helklass eller ensam för en vuxen eller klasskamrat. Det sistnämnda menar Roe kan 

vara positivt men att läsa högt för hela klassen kan ha förödande konsekvenser, särskilt för svaga 

läsare som även behöver mer stöd från läraren. Roe framhäver dock att det i vissa fall kan vara 

positivt att läsa högt för sig själv även om ingen hör på då det kan bidra till att texter förstås bättre. 

Särskilt effektivt kan det vara gällande elever som har svårt att koncentrera sig och fokusera på 

textens innebörd vid tyst läsning. Även vid samläsning, där eleverna läser två och två, kan det 

enligt Roe vara bra att läsa en svårare text högt och även tänka högt för att på så sätt kunna reda ut 

texten. Det är någonting som även skickliga läsare kan behöva ta till.  

 

2.2.3 Elevers självständiga tystläsning 

Som ett alternativ till samläsande, att lyssna till högläsning eller att själv läsa högt finns elevens 

självständiga, tysta läsning. Enligt Reichenberg (2014:58) har det kommit en lässatsning de 

senaste åren med syftet att eleverna ska läsa så mycket som möjligt. Det som Reichenberg menar 

kan vara negativt med satsningen är att kvantiteten går före kvaliteten och att syftet med läsningen 

kommer i skym undan. Syftet med läsningen är att eleverna delvis ska lära sig att avkoda och att 

läsa, så kallat, mekaniskt. Dock är läsundervisningens andra syfte att eleverna även ska förstå vad 
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de läser för att kunna tillgodose sig information och kunskap utifrån olika texter. Reichenbeg 

hävdar även att elever, vid tyst läsning, riskerar att bli passiva. Förstår de inte ett ord eller ett 

uttryck i texten hoppar de istället över det och därmed kommer inte eleven få en tillräckligt bra 

förståelse. Vidare menar Reichenberg  att eleverna inte är tillräckligt aktiva eller har tillräcklig 

förmåga att kunna använda sig av olika strategier för att förstå eller veta vad som krävs för att 

kunna förstå utan de vill att läraren eller någon annan förklarar begreppen, eller som Reichenberg 

(2014:58) uttrycker ”matar eleverna”, med innebörden. 

 

Roe (2014:164) hävdar, som tidigare nämnt, att det kan vara en risk att lämna eleverna åt 

självständigt läsande då diskussioner som är viktiga för förståelsen riskerar att utebli och eleverna 

inte har tillräcklig kunskap kring de strategier som krävs för att själv ifrågasätta texten och sin 

egen förståelse. En missuppfattning som, enligt Reichenberg (2014:63), är vanlig bland pedagoger 

är att de ser att en elev slukar bok efter bok och därmed drar en omedveten slutsats att eleven är en 

god läsare och genom den omfattande läsningen får en god läsförståelse. Reichenberg hävdar att 

det delvis kan stämma men att det krävs mer än mycket läsning för att en god läsförståelse ska 

utvecklas, nämligen att de kan reflektera över med vilka strategier de ska ta sig igenom texten. 

Yngre barn har många gånger inte lärt sig behärska den komplexa och krävande tankeprocessen 

och därför finns det en risk att lämna eleverna åt tyst läsning (Reichenberg, 2014:63).  

 

2.3 Pedagogiskt arbete inom läsförståelse 
I följande avsnitt kommer det pedagogiska arbetet inom området för läsförståelse att fördjupas. 

Utifrån det kommer pedagogens viktiga roll för elevens lärande, forskning om olika metoder för 

att träna lässtrategier samt olika synsätt på bedömning att beskrivas närmare.  

 
2.3.1 Pedagogens roll  

I den internationella undersökningen PIRLS, 2001, genomfördes en undersökning som berörde 

svenska pedagogers arbete med läsförståelse i undervisningen (Reichenberg, 2014:13). Resultatet 

visade att svenska pedagoger, i jämförelse med pedagoger från en rad andra länder, inte i lika stor 

utsträckning gav sina elever strategier för att kunna dra slutsatser och göra generaliseringar i olika 

texter. Det visade sig även att samlärande mellan elever, genom att till exempel diskutera och 

analysera olika texter, var ytterst ovanligt.   

 

Enligt Reichenberg (2014:13) är det, i Sverige, istället vanligt med ”eget arbete” som innebär att 

eleverna får arbeta på egen hand, söka egen information och utforma arbeten som på många skolor 

runt om i landet kallas att ”bedriva forskning”. Fenomenet är vanligt förekommande även i 

grundskolans lägre årskurser och pedagogen blir en slags handledare för projektet (Reichenberg, 
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2014:13). Risken med ett sådant arbetssätt är att nivån blir för hög för unga elever då sökandet av 

information ställer höga krav på elevens läsning. Även förmågan att kunna skumläsa och urskilja 

det mest relevanta i flera olika texter är en mycket avancerad process som bara skickliga läsare 

klarar av. I grundskolans tidigare år, där elever fortfarande håller på att utveckla sin läsning 

tekniskt, är det lätt hänt att de fastnar i avancerade texter och därmed läser utan att skapa förståelse 

eller utveckla någon ny kunskap (Reichenberg, 2014:13).  

 

Reichenberg (2014:14) framhäver vikten av att, som pedagog, ge en kontinuerlig vägledning och 

ge eleverna råd om hur de kan bearbeta texterna för att på bästa möjliga sätt utvinna kunskap och 

förståelse. Roe (2014:101) uttrycker i likhet med Reichenberg (2014:14) vikten av att ge eleverna 

konkret och tydlig lässtrategiundervisning.  

 

Rosén, Längsjö, Nilsson och Gustafsson (2008:102) betonar i likhet med Reichenberg (2014) 

pedagogens centrala roll för att eleverna ska utveckla kunskap och att undervisningens kvalitet 

därmed är avgörande. Utifrån Lev Vygoskijs teori om lärande, där den sociala interaktionen spelar 

en avgörande roll, är pedagogens roll desto viktigare (Roe, 2014:99). Det är läraren som stöttar 

och hjälper eleverna framåt från vad de kan med viss hjälp till att de gör det självgående. Det 

fenomenet kallar Vygoskij för proximal utvecklingszon, det vill säga det utrymme som finns 

mellan vad eleverna klarar av på egen hand och det som eleverna har möjlighet att klara av om de 

får stöttning av pedagogen. Det här innebär att en bra undervisning och en bra pedagog är grunden 

för elevers utveckling (Roe, 2014:99).  

 

För att överföra teorin på läsförståelseundervisningen kan det innebära att pedagogen till en början 

stöttar och hjälper eleverna med en ny strategi för att sedan succesivt låta eleverna pröva själva. 

Det innebär att ju mer eleverna utvecklar sin förmåga att självgående kunna använda sig av 

lässtrategierna desto mer avlägsnar sig pedagogen. Att pedagogen sakta men säkert backar undan 

och låter eleverna alltmer självständigt arbeta och utveckla sin kunskap är viktigt då det annars 

kan bli negativa konsekvenser om läraren stöttar hela tiden och utvecklingen förhindras (Roe, 

2014:100).     

 

Pedagoger i Sverige fokuserar dock många gånger mer på att få sina elever att läsa mycket samt 

att främja elevernas lust att läsa istället för att undervisa i specifika lässtrategier. Det beror inte 

enbart på pedagogernas obenägenhet att lära ut olika strategier utan en förklaring kan snarare vara 

att de inte har fått tillräckligt bra kompetensutveckling inom området (Rosén m.fl.) 2008:102). 
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Pedagogerna behöver även ha en tydlig föreställning om hur de ser på kunskap och utifrån den 

synen välja lämpliga undervisningsstrategier (Rosén m.fl. 2008:102). 

 

2.3.2 Undervisning i lässtrategier 

Roe (2014:105) uttrycker att skolans uppdrag inte enbart är att lära eleverna att läsa utan mer 

specifikt att läsa för att lära då läsningen till övervägande del är det mest centrala verktyget för att 

ta till sig kunskaper i skolans samtliga ämnen. Westlund (2012:73) framhäver vidare betydelsen av 

att, som pedagog, undervisa sina elever i läsförståelsestrategier för att eleverna på bästa sätt, 

utifrån texter, ska kunna ta till sig kunskap. Antingen kan pedagogen själv redogöra för olika 

strategier eller komma fram till strategier tillsammans med eleverna. Hur pedagogen än väljer att 

göra betonas dock vikten av att inte se strategierna som en kunskap som ska tränas grundligt utan 

att strategierna ska ses som ett verktyg som kan appliceras på diverse texter för att skapa en 

djupare förståelse (Westlund, 2012:73). Bråten (2008:72) menar vidare att de elever som 

bemästrat och aktivt använder sig av lässtrategier vid läsning är de elever som också utmärker en 

god läsförståelse och motsvarande är det de elever som inte aktivt använder sig av lämpliga 

lässtrategier som får problem med att förstå texters djupare innebörd. Enligt Bråten går det dock 

att öva på användningen av lässtrategier och därför är det även betydande att pedagogen 

undervisar i detta.  

 

Trots att eleverna behöver träna på olika strategier så är det vanligt att undervisning enbart 

innehåller några minuters genomgångar av detta (Betts m.fl. 2014:226). En eventuell förklaring till 

den korta tid som ges i lässtrategiundervisning kan bero på uppfattningar om att elever till en 

början behöver arbeta med sitt ordförråd och läsflyt innan de till fullo kan ta till sig och använda 

sig av olika lässtrategier (Betts m.fl. 2014:226). Roe (2014:108) menar dock att en korrekt 

användning av lässtrategier inte enbart ökar förståelsen utan också påverkar motivationen positivt 

då texter blir enklare att förstå och därmed kan nya kunskaper överföras till läsaren. Vid 

framförandet av lässtrategier har det varit relevant att se hur goda läsare gör när de bearbetar en 

text. Enligt Roe (2014) finns det särskilda kännetecken hos goda läsare, bland annat att de är 

metakognitiva, det vill säga att de kan reflektera över vad de behöver göra, vilken strategi de 

behöver använda, för att förstå texten. En god läsare är också medveten om de läser för att tillägna 

sig kunskap eller om de läser för nöjes skull. Goda läsare drar aktivt paralleller mellan sin 

förförståelse och den lästa texten men de kan också korrigera sina tidigare kunskaper om det 

skulle visa sig att den varit felaktig eller missförstådd (Roe, 2014:108).  
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Enligt Eckeskog (2015:36) kan en pedagog inte enbart arbeta med en undervisningsmetod för att 

främja elevernas läsförståelse då förmågan innehåller en stor komplexitet som måste beaktas. Att 

samtala om olika texter är dock betydelsefullt då det ger en möjlighet till interaktion, samspel och 

dialog med andra människor vilket bidrar till utbyte och nybildande av kunskap. Eckeskog 

(2015:37) är dock kritisk mot den metod vid textsamtal som många gånger sker i klassrummet där 

elever läser samma text tyst för sig själv och sedan får svara på pedagogens frågor om texten. 

Metoden brukar kallas Initiate-Response-Evaluate-model (IRE-model). Anledningen till den 

kritiska synen är, enligt Eckeskog, för att frågorna är ställda på ett sätt som gör att det förväntas ett 

korrekt svar. Vanligtvis är frågorna inte heller särskilt öppna och möjliggör inte enskilda 

tolkningar utan kan lätt hittas i texten som ett rätt svar vilket hämmar förmågan att göra inferenser 

i texten. Ställer däremot pedagogen tolkningsbara frågor, helst innan läsningen, får eleverna träna 

på att läsa mellan raderna, det vill säga att inferera i texten, eller att läsa bortom raderna, att tänka 

över sina egna erfarenheter och utifrån det tolka textens budskap utifrån förkunskap och egna 

upplevelser (Eckeskog, 2015:37).   

 

Lässtrategier användas vid läsning för att skapa förståelse och är hos skickliga läsare många 

gånger automatiserade, det vill säga att läsaren inte medvetet behöver tänka på vilken strategi som 

passar bäst för att förstå ett problem i texten. Det finns många olika strategier som syftar till att 

kunna reda ut olika sorters problem som kan uppstå vid läsning. Exempel på strategier är bland 

annat att kontrollera läsningen, ställa frågor, dra slutsatser, reda ut, visualisera, tänka högt, läsa 

selektivt, urskilja relevant information, bedöma och sammanfatta (Roe, 2014:113). När en god 

läsare stöter på ett problem i texten som gör att förståelsen blir lidande, till exempel olika typer av 

uttryck, är det viktigt att ha kunskap om vilken strategi som behöver användas för att förstå 

innehållet. Att läsa selektivt, som många gånger används vid skumläsning, kan i vissa fall vara en 

god strategi när läsaren ska söka information om något specifikt. Strategin innebär att fokus inte 

läggs på irrelevant text utan att läsaren försöker hitta ord och meningar som är kopplade till det 

som efterfrågas och därmed behöver inte energi läggas på att läsa hela texten (Roe, 2014:113).  

 

En förmåga som är avgörande vid tillägnandet av lässtrategier är metakognition. Metakognition är 

enligt Westlund (2013:128) förmågan att kunna reflektera över sitt eget sätt att tänka. Besitter 

eleven god metakognition inom läsningen innebär det även förmågan att förstå vilka lässtrategier 

som behöver användas för att förstå och kunna tolka en text. Det innebär även att uppfattningar 

och tankar kan ändras om det skulle visa sig att en lässtrategi inte fungerar särskilt väl i 

sammanhanget eller att förkunskapen inte stämmer överens med textens information. För att träna 

metakognitionen är det viktigt att pedagogen kontinuerligt följer upp elevens valda strategier med 
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frågor som till exempel ”varför valde du att göra så?”. På så sätt får eleven möjlighet att reflektera 

över sin egen tankeprocess (Westlund, 2012:128).  

 

Roe (2014:114) menar att undervisning i lässtrategier bör fungera som en självklar del i 

genomgångar vid lektioner som behandlar textbearbetning av något slag. Integreras det med direkt 

arbete i läsning så blir det mer naturligt och mottagligt för eleverna. Roe (2014) understryker även 

hur viktigt det är att pedagogen inte enbart förklarar strategierna för eleverna utan att de även får 

möjlighet att praktisera strategierna på olika slags texter med stöd från pedagogen eller en mer 

kunnig kamrat. När pedagogen går igenom en lässtrategi kan det även vara gynnsamt för eleverna 

om pedagogen tänker högt för att eleverna ska förstå resonemanget (Roe, 2014:114). Syftet med 

lässtrategiundervisning är att eleverna ska kunna använda sig av dem automatiskt. Fram till dess är 

det dock av stor betydelse att pedagogen ska vara ett stöd och därigenom hjälpa till att hitta 

passande strategier för att eleven ska kunna reda ut texten och skapa en djupare förståelse 

(Eckeskog, 2015:39). 

 
2.3.3 Pedagogers bedömning av elevers läsförståelse 

Enligt Rosén m.fl. (2008:14) är bedömning en komplex process men en ytterst viktig sådan. 

Westlund (2013:290) instämmer och menar att det finns en stor risk att pedagoger utgår från egna 

idéer och teorier om hur läsning och läsförståelse bör bedömas utan att reflektera över vad som 

ska bedömas samt tillvägagångssätt för bedömning. En sådan betydelsefull del som elevens 

läsförståelse kan inte enbart utgå från pedagogens intuition (Westlund, 2013:290).  

 

Det finns flera olika tillvägagångssätt som kan användas för att bedöma elevers läsning och 

läsförståelse. Enligt Sjunnesson (2014:38) är det av stor betydelse att bedömningen mäter det som 

avser att mätas och ett vanligt ordspråk är ”what is measured is what is treasured” (Betts m.fl. 

2014:226). Sjunnesson (2014) menar att en bedömning av läsförståelse inte är helt okomplicerat 

och att det inte är helt ovanligt att helt fel saker blir bedömda inom läsningen som förmågan att 

kunna memorera texter och framförallt hitta korrekta svar. Till en början är det relevant att som 

pedagog ställa sig frågan hur läsförståelse bör definieras för att kunna gå vidare med bedömningen 

(Sjunnesson, 2014:38). Det är en ytterst komplicerad process att bedöma någonting om det som 

ska bedömas inte är preciserat, därför är det ett relevant första steg i bedömningsprocessen.  

 

Roe (2014:199) menar vidare att en fördelaktig metod att använda sig av för att få kännedom och 

förståelse om elevers förmågor och förståelse är observationer. Även här är det enligt Roe 

(2014:199f) viktigt att vara medveten om att observationer är begränsade. Allting som sker i 

läsprocessen går inte att identifiera genom att studera elevernas läsning. Även vid observationer är 
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det viktigt att för sin egen skull klarlägga vad som ska bedömas. Är det den muntliga färdigheten, 

förmågan att kunna dra slutsatser, att kunna återberätta det mest väsentliga i en text eller att förstå 

ett budskap? Vid en sådan bedömning är det även av stor betydelse att eleven har vetskap om vad 

pedagogen vill se. Det kan även vara en god idé att observera textsamtal mellan elever där det är 

viktigt att notera hur eleven uttrycker sig om olika saker i texten samt om någon elev är mindre 

aktiv och försöker undvika att vara med i samtalet (Roe, 2014:199f).  

 

En vanlig bedömning när det kommer till läsförståelse menar Roe (2014:199f) är att pedagogen 

ställer frågor om texten och att eleven ska besvara frågorna. Det är en metod som har använts i 

skolan i alla tider men det som främst bör beaktas är vilka frågor som ställs samt vilka förmågor 

som eleverna genom frågorna ska uppvisa. Vanligtvis ställs frågor där svaret enkelt går att hitta 

utan att behöva göra tolkningar. Dessa frågor ska dock inte underskattas för enligt Roe 

(2014:199f) kan det uppvisa en förmåga att klara av den koncentration som krävs för att hitta 

svaren samt att eleverna får träna lässtrategin att läsa selektivt för att få ut relevant information. 

Det är dock viktigt att alla frågor inte går att hitta direkt på raderna då det enligt Roe kan leda till 

att eleverna lär sig att det enbart finns ett korrekt svar vilket det inte alltid gör. Vissa frågor bör 

därför utmana elevens självständiga tänkande för att dra egna slutsatser och göra olika tolkningar.  

Vilken metod eller vilka metoder pedagogen än väljer att utgå ifrån är det viktigt att 

bedömningarna dokumenteras, antingen genom anteckningar eller tydligare, strukturerade matriser 

för att en rättvis slutbedömning ska kunna göras för att se om eleven har uppnått mål eller 

kunskapskrav (Roe, 2014:199f).  

 

3 Metod 
I metodavsnittet redovisas för studien gjorda val av forskningsansats, datainsamlingsmetod, 

datainsamlingsinstrument, studiens urval samt hur insamlad data senare bearbetats. En skildring av 

genomförandet kommer även att redogöras samt en argumentation gällande studiens tillförlitlighet 

samt hur studien genomsyrats av forskningsetiska principer.  

 

3.1 Val av forskningsansats 

Inledningsvis kommer detta avsnitt som behandlar metodval innefatta en kort redogörelse för 

utgångspunkt av vetenskapsteoretisk forskningsansats för att sedan ge en introduktion av övriga 

metodval för studien. Enligt Starrin och Svensson (1994:7) är det en fördel att till en början utreda 

vilken vetenskapsteoretisk ansats studien utgår ifrån samt vilka faktorer som därmed kommer att 

påverka övriga metodval. Starrin och Svensson (1994) menar att utifrån en inledande förklaring av 
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förutsättningar för vetenskapsansatsen samt för den kvalitativa studien så kan missförstånd och 

förutfattade meningar bemötas och redas ut.  

 

Inom vetenskapliga studier och forskning är det relevant att reflektera över vad som syftas att 

undersökas. Undersökningen kan till exempel utgå från realiteten i det undersökta samt orsaker till 

varför det ser ut som det gör. Emellertid kan undersökningar även utgå från hur personer anser, 

känner eller tänker om realiteten eller det fenomen som syftas att undersökas. Den sistnämnda är 

en fenomenografisk ansats och det är den jag kommer att utgå från i min studie. Skillnaden mellan 

de två utgångspunkterna är att den förstnämnda syftar att förklara hur någonting är och varför 

medan i den sistnämnda är syftet snarare hur någonting uppfattas och därmed finns inte enbart en 

korrekt sanning (Starrin & Svensson, 1994:111).  

 

3.2 Insamling av data  

Som datainsamlingsmetod har jag i denna studie valt att använda mig av intervjuer. Det är för den 

här studien den mest lämpliga metoden att använda eftersom studien fokuserar på respondenternas 

åsikter, känslor och tankar. Det som kan vara en nackdel med intervjuer är dock att respondenten 

påverkas av intervjuareffekten, det vill säga att respondenten ger det svar som han eller hon tror 

förväntas av dem, och därmed kan trovärdigheten i svaren diskuteras (Descombe, 2009:143). Trots 

det är intervjuer den metod som passar bäst i undersökningar som syftar att erhålla förståelse om 

människors tankar, uppfattningar, värderingar, beteenden etcetera (Halvorsen, 2011:85). Samtliga 

intervjuer har varit av semistrukturerad karaktär och den här intervjumetoden innebär att det, 

utifrån studiens syfte och frågeställningar, finns teman som ska behandlas. För att respondenten 

ska kunna samtala om undersökningens teman är det vanligt att intervjuaren använder sig av en 

guide med frågor. Den ostrukturerade intervjun innebär dock att det inte finns någon speciell 

ordning som frågorna ska besvaras efter utan frågorna ställs när det är lämpligt i samtalet (Stukát, 

2005:39). I en semistrukturerad intervju ger även intervjuaren respondenten möjligheten att tala 

fritt och utveckla tankar och uppfattningar. Det innebär att respondenten styr samtalet medan 

intervjuaren styr in samtalet på rätt tema för att undvika allt för breda, och för studien irrelevanta, 

utsvävningar (Alvesson, 2011:16). En negativ följd av ostrukturerade intervjuer kan dock vara en 

minskad möjlighet till att jämföra svaren då följdfrågorna i respektive intervju kan skilja sig åt 

(Stukát, 2005:39). Det som emellertid är en vinst med att använda ostrukturerade intervjuer är att 

intervjuaren, genom följdfrågor, minskar risken för missförstånd samt får djupare och mer 

utvecklade svar som en strukturerad intervju eller enkät inte på samma sätt hade kunnat ge 

(Stukát, 2005:39).   
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Som datainsamlingsinstrument användes en intervjuguide (se bilaga A). Intervjuguiden bestod av 

fyra delar; en inledande del som rörde frågor om utbildningsbakgrund och tre delar som 

fokuserade på studiens tre frågeställningar. Avslutningsvis fick respondenterna möjlighet att 

tillägga tankar och uppfattningar som under intervjuernas gång inte diskuterats. Enligt Trost 

(2010:84f) kan det ha positiva effekter för intervjun att börja med frågor om respondenten då 

dessa frågor upplevs som enklare att svara på i jämförelse med frågor som kräver mer eftertanke. 

På det sättet får respondenten möjlighet att känna sig bekväm i situationen. Samtliga frågor som 

utgår från studies tre frågeställningar är öppna för att respondenten ska kunna svara med egna ord 

samt att oförutsedda vinklingar eller aspekter ska kunna belysas. Följdfrågor har också en stor 

betydelse för att kunna få mer djupgående svar och en tydlig bild av respondentens tankar 

angående olika fenomen.  

 

Vid samtliga intervjuer användes ljudupptagning som dokumentation då det i fenomenografiska 

undersökningar är en vanlig process att använda sig av ljudupptagning för att sedan kunna 

transkribera intervjuerna (Starrin & Svensson, 1994:124). Då ljudupptagningen registrerades med 

en smartphone gjordes vissa förberedelser. Till en början såg jag till att ställa in flygplansläge för 

att undvika att samtal skulle avbryta ljudupptagningen. Därefter gjordes en testinspelning för att 

kontrollera att mikrofonen var bra placerad samt att inga bakgrundsljud störde inspelningen. 

Stukát (2005:40) menar att sådana detaljer är viktiga att tänka på före en intervju då det kan vara 

tidsödslande att behöva göra om intervjuer för att tekniken fallerar.  

 

3.3 Urval 

Den fenomenografiska ansatsen innebär, som tidigare nämnt, att undersöka människors 

uppfattningar av ett avgränsat fenomen i deras omvärld. Vid urvalet är det, inom fenomenografin, 

en fördel att få en variation av informanter för att kunna se hur urvalsgruppen tolkar ett särskilt 

fenomen. Urvalet behöver inte vara representativt, då undersökningen inte syftar till att göra en 

generalisering av en större grupp människor, utan kan istället vara strategisk utvald men däremot 

varierat för att inte riskera en allt för likformig grupp. Är det få olikheter i urvalsgruppen kan det 

finnas en risk att olika aspekter och skillnader, som kan vara ytterst relevanta för undersökningen, 

inte kommer fram (Starrin & Svensson, 1994:122).   

 

Vid en kvalitativ studie är det även, enligt Trost (2010:64), viktigt att reflektera över urvalets 

storlek då ett för stort antal informanter riskerar att göra studien och insamlad data svårhanterlig. 

Trost menar vidare att studiens syfte bör övervägas vid urvalets storlek. Är syftet att fokusera på 
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en persons uppfattningar, känslor och åsikter bör urvalet vara mindre. I ett sådant sammanhang är 

färre, men väl utförda, intervjuer mer värdefullt för att få ett betydande resultat.   

 

Utifrån detta gjordes i föreliggande studie ett strategiskt urval. Antalet respondenter begränsades 

till tre pedagoger som arbetar i grundskolans tidigare år, årskurs 1-3. Den variation som gjordes i 

urvalet, för att få fram betydande nyanser av uppfattningar av begreppet läsförståelse, 

läsförstårlseundervisning samt bedömning av läsförståelse, är ålder, antal år som aktiv lärare inom 

skolans tidigare år samt utbildningsbakgrund.  

 

Den första pedagogen är mellan 25-30 år är i grunden legitimerad förskollärare. Pedagogen har 

dock vidareutbildat sig för att bli behörig att undervisa i svenska, matematik och de 

samhällsorienterade ämnena i grundskolans årskurs 1-6 och har arbetat aktivt i årskurs ett i ett 

halvår. Den andra pedagogen är mellan 35-40 år och är utbildad grundlärare med inriktning mot 

årskurs 1-7. Pedagogen tog examen i slutet av 90-talet och har sedan dess arbetat både som 

klasslärare och specialpedagog. Specialpedagogtjänsten var inriktad på svenska och läsning och 

det arbetade pedagogen med i två år. Hon har dock ingen specialpedagogisk utbildning men har en 

vidareutbildning på universitetsnivå inom läsdidaktik. Den tredje pedagogen är mellan 45-50 år 

och är i likhet med den andra pedagogen utbildad grundlärare med inriktning mot årskurs 1-7. Hon 

tog examen i slutet av 80-talet och har under hela sin yrkesverksamma period arbetat som 

klasslärare. Pedagogen har en vidareutbildning inom montessoripedagogik som utfördes i början 

av 90-talet. Utifrån den varierade informantgruppen finns därmed möjligheter för olika tankar och 

uppfattningar samt tillfälle att göra analyserande jämförelser.  

 

Motivet till att enbart inkludera tre respondenter i studien utgår från teorin om theoretical 

saturation. Det innebär att fler respondenter och därmed mer insamlad data inte nödvändigtvis ger 

mer information (Mason, 2010). I en kvalitativ studie krävs det enbart att en uppfattning blir 

synlig för att kunna gå vidare och göra en dataanalys. En respondents tanke är därmed lika mycket 

värd som flera respondenters tankar för att bilda en förståelse om ett ämne (Mason, 2010).  

 

3.4 Genomförande 

I följande metoddel kommer en kort redogörelse om studiens genomförande och därmed hur 

datamaterial har samlats in samt övriga förklaringar angående utförandet som kan vara 

betydelsefullt att ta upp.  
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Inledningsvis kontaktades de pedagoger som jag av strategiska skäl ville involvera i min studie (se 

3.3). Till en början var det tänkt att fyra pedagoger skulle medverka men på grund av en av 

pedagogernas egen tidsbrist och att den övriga respondentgruppen, bestående av tre pedagoger, 

redan visade på variation i ålder respektive utbildningsbakgrund så gjordes ett gemensamt beslut 

att exkludera den fjärde pedagogen. Övriga pedagoger informerades om studiens syfte och 

genomförande muntligt samt via ett informationsbrev (se bilaga B) där de även fick möjlighet att 

ge sitt samtycke skriftligt.  

 

Datainsamlingen bestod av en enskild semistrukturerad intervju med respektive pedagog där 

samtalet dokumenterades genom ljudupptagning. För att göra respondenterna avslappnade och 

därmed mer villiga att prata, öppna upp sig och diskutera så inleddes varje intervju med ett samtal 

som inte var kopplat till intervjun och som inte heller spelades in. När stämningen var behaglig 

och avspänd riktades samtalet om till intervjun. För att respondenten skulle fortsätta känna sig 

lugn och trygg i situationen placerades ljudupptagningen åt sidan för att inte rikta fokus åt fel 

saker. Ljudet på inspelningen hade före intervjuerna testats så att den hördes bra även om 

telefonen som spelade in samtalet låg en liten bit ifrån. Intervjuerna utgick från en intervjuguide 

(se bilaga A) för att fokusera på rätt innehåll men under samtalets gång ändrades ordningsföljden 

och en del av respondenternas tankar följdes upp och utvecklades för att möjliggöra en tydlig syn 

på olika uppfattningar samt att minska risken för missförstånd. Under intervjuernas gång tilläts 

respondenterna mest talutrymme där min roll var att leda dem rätt om de fokuserade på fel sak 

eller förtydligade frågorna. 

 

Vid avslutade intervjuer avslutades ljudupptagningen men samtalet fortsatte i någon minut för att 

se om något ytterligare kom fram när stämningen var mer avslappnad och som även antecknades. 

Därefter lyssnades ljudupptagningarna igenom så att allt kommit med korrekt och för att se om 

någonting saknades som skulle behövas inför analysen. Bearbetningen av insamlad data kommer 

redogöras för närmare i nästa avsnitt om databearbetning.   

 

3.5 Databearbetning  

Vid databearbetning av en kvalitativ studie är det, enligt Halvorsen (2011:131f) till en början 

viktigt att ställa iordning materialet för att senare kunna genomföra en analys. Halvorsen (2011) 

menar vidare att det till exempel kan innebära att bli bekant med materialet genom att noggrant 

studera det och därmed skapa en tydligare förståelse av intervjusituationerna.  
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I denna studie samlades data in med hjälp av semistrukturerade intervjuer och Starrin och 

Svensson (1994:123) tydliggör att intervjuerna därmed inte syftar till att få respondenterna att ge 

korrekta svar utifrån mina värderingar och kunskap. Eftersom studien även utgår från en 

fenomenografisk ansats så är det än mer väsentligt att se på hur människor uppfattar ett fenomen. 

Vid databearbetning av den här sortens studie ska fokus, enligt Starrin och Svensson (1994), 

läggas på att istället skapa förståelse av respondenternas svar. För att möjliggöra en tolkning av 

respondenternas svar är första steget att transkribera samtliga intervjuer och Starrin och Svensson 

framhäver att det för analysens skull kan vara viktigt att skriva ut intervjuerna så att det blir så likt 

talspråket som möjligt, det vill säga att pauser, mumlanden, tvekande ljud etcetera ska finnas med 

då de kan vara viktiga vid analysarbetet.  

 

Efter att intervjuerna transkriberats påbörjades en kategorisering. Enligt Starrin och Svensson 

(1994:126) innebär det att hitta likheter och skillnader i respondenternas uttalanden och 

uppfattningar. När insamlad data har analyserats kan det vara delar som inte är relevanta i 

förhållande till undersökningens syfte och därmed kan vissa delar exkluderas. När all insamlad 

data, i denna studie, hade bearbetats för att hitta gemensamma nämnare eller skillnader utformades 

olika beskrivningskategorier. Starrin och Svensson (1994:127) betonar vikten av skillnader i 

kategorierna, det vill säga att innehållet inte ska kunna tolkas och föras till en annan kategori utan 

det ska finnas tydliga skillnader mellan innehållet i samtliga beskrivningskategorier.  För att få 

fram ett tydligt meningsinnehåll är det även betydande att citera informanterna utifrån den 

situation som påståendet uppkom (Halvorsen, 2011:131). 

 

3.6 Tillförlitlighet, trovärdighet och noggrannhet  

Enligt Starrin och Svensson (1994:128f) måste all forskning och alla studier, storskaliga som 

småskaliga, belysa hur pass väl studiens resultat motsvarar tillförlitlighet, trovärdighet och 

noggrannhet. I en studie med utgångspunkt inom fenomenografi är det mer relevant att se på hur 

väl kategoriseringen och analysen förhåller sig till informanternas uppfattningar. Som enskild 

forskare är det därför viktigt att kunna uppvisa att kategoriseringen stämmer överens med olika 

uppfattningar. Det kan till exempel göras genom att återge citat från informanterna och på så sätt 

kan tillförlitligheten värderas av läsaren.  

  

Den kvalitativa metoden syftar vidare till att få förståelse för komplexa förhållanden i hur 

människor tänker. Vid undersökningar som rör uppfattningar går det därför inte att göra en 

generalisering då spridningen av orsaker är alldeles för stor. Syftet är, istället för att förklara, att 

skapa förståelse. I en kvalitativ metod går det inte att generalisera ett fenomen då det undersökta 
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inte är av konstant karaktär, som det exempelvis är inom naturorienterande ämnen, och en 

upprepning av undersökningen utan skillnader i resultatet är därmed inte möjlig (Arfwedson & 

Ödman, 1998:5).  

 

Utifrån en noggrann analys av insamlad data har, i denna studie, kategorier kunnat identifieras och 

enligt Starrin och Svensson (1994:131) är det just forskarens egna beskrivningar som är central för 

tillförlitligheten av studien. I studien har även flertal citat från intervjuerna återgetts för att skapa 

en större trovärdighet och för att stärka tolkningen och förståelsen för hur pedagogerna uppfattar 

ett visst fenomen. 

 

3.7 Etiska överväganden 

Inom forskning är det vissa forskningsetiska principer som måste övervägas (Vetenskapsrådet, 

2002:4). I föreliggande avsnitt kommer en redogörelse för principerna, från Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, samt huruvida de 

har genomsyrat den aktuella studien. 

 

De två huvudsakliga etiska kraven är forskningskravet och individskyddskravet. 

Individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2002:7) kan vidare delas upp i fyra huvudkrav som 

innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att studiens deltagare är berättigade till utförlig information om 

studiens syfte och genomförande, vilket pedagogerna i den aktuella studien har blivit genom ett 

informationsbrev (se bilaga B) samt personliga samtal med samtliga och mejlkontakt med 

samtliga deltagare. I slutet av informationsbrevet fanns även ett samtyckesformulär som studiens 

deltagare ska skriva under som en försäkran på ett godkännande av deltagandet samt att de fått den 

information som de behöver. Det innebär också att studien genomsyrats av samtyckeskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002:9) som innebär att deltagarna själva har rätt att välja om de ska medverka i 

undersökningen, samt att de när som helst kan avbryta sitt deltagande.  

 

Det tredje kravet, konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002:12), innebär att deltagarna har 

rätt till anonymitet. Det innebär att det, genom hela studien, inte får framgå någon information 

som kan göra att deltagarna kan identifieras. I föreliggande studie bemöts kravet genom att samtlig 

information behandlas konfidentiellt. I studien kommer fiktiva namn att användas när 

pedagogernas uppfattningar nämns och inte heller skolan kommer att nämnas vid namn. Ålder, 

kön och antal verksamma år kommer att nämnas då det är relevant för studiens resultat och 

diskussion men det är ingen information som vidare kommer att kunna identifiera pedagogerna.  
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Det slutliga nyttjandekravet innefattar användningen av de insamlade uppgifter och information 

från studiens deltagare. För att följa forskningsetiska principer får uppgifterna om enskilda 

personer endast användas inom syftet för undersökningen. Det betyder även att uppgifterna inte 

får delas till andra studier än den som informanterna är informerade om. Genom 

informationsbrevet har mina deltagare blivit upplysta om hur insamlad data kommer att användas 

och att den kommer att raderas när uppsatsen är godkänd.   

 

4 Resultat och analys 
I detta avsnitt redogörs resultatet utifrån de tre intervjuerna som sammanställts, analyserats och 

kategoriserats utifrån de teman som kunnat urskiljas. Resultatet presenteras utifrån studiens tre 

frågeställningar: Hur definierar pedagoger, som arbetar/har arbetat i grundskolans tidigare år, 

innebörden av begreppet läsförståelse? Hur anser pedagoger, som arbetar/har arbetat i 

grundskolans tidigare år, att läsundervisning ska ske för att elever ska utveckla god läsförståelse? 

Hur anser pedagoger, som arbetar/har arbetat i grundskolans tidigare år, att de kan göra för att 

bedöma elevernas läsförståelse?  

 

4.1 Begreppet läsförståelse  

Den första frågeställningen avsåg att ta reda vad pedagogerna vägde in i begreppet läsförståelse. 

Enligt Sjunnesson (2014:38) är det viktigt hur pedagogen ser på läsförståelse och därmed 

innebörden av att ha läsförståelse för att rätt förmågor ska kunna bedömas. Utifrån insamlad data 

har tre teman, vid analysen, framarbetats för att beskriva pedagogernas uppfattningar och dessa 

kommer vidare att presenteras under respektive rubrik.  

   
4.1.1 Läsa mellan raderna  

Vid intervjuerna framgick det att en vanlig identifiering av läsförståelsebegreppet var förmågan att 

kunna läsa mellan raderna. Emelie menar att elever som enbart bokstavligt läser det som tydligt 

står skrivet i texten inte har kommit lika långt i sin läsförståelse som en elev som kan läsa mellan 

raderna. 

 

Det jag tänker på det är ju att man ska kunna läsa lite mellan raderna och att man kan plocka det som 

ligger mellan raderna. Det är då man har läsförståelse tycker jag. För då kommer man ju djupare in i 

böckerna och texterna. (Emelie) 

 

Även Marie menar att läsförståelse handlar om att kunna använda sina egna förkunskaper för att 

fylla i det som inte bokstavligt står skrivet men att det inte enbart går att förklara läsförståelse på 
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det sättet. Enligt Maries uppfattning har en elev som enbart kan läsa på raderna och svara på 

frågor som lätt går att hitta i texten också en slags läsförståelse men den är i längden inte hållbar.      

 

De måste ju förstå texten… ja själva orden och sammanhanget för att kunna hitta ett så kallat rätt 

svar men läsförståelsen är inte tillräcklig om eleven bara kan svara på frågor som står på raderna. 

De missar en massa andra saker om de bara läser på raderna […]Ska eleven kunna förstå en hel 

text helt och hållet krävs det mer som att tolka, att förstå vissa uttryck och liksom kunna fylla i. 

(Marie) 

 

Westlund (2012) menar att det är vanligt förekommande att textförfattare lämnar utrymme för 

egna tolkningar och där det krävs att läsaren gör inferenser för att skapa förståelse för innehållet. 

Förmågan att kunna inferera i en text ger ett försprång i förståelsen gentemot läsare där 

inferensförmågan inte är tillräcklig (Westlund, 2012:103f). Pedagogen Anna uttrycker särskilt 

vikten av att kunna inferera, eller som bland annat Reichenberg (2014) uttrycker att kunna läsa 

mellan raderna, och menar att kan eleven inte gå djupare i texten genom inferenser så har eleven 

inte någon läsförståelse.  

 

Mycket ligger i mellan raderna… väldigt mycket. Mm. Och ju äldre de blir desto mer finns 

mellan raderna… så har du inte den förståelsen mellan raderna så har du ingen läsförståelse […] 

Att bara hitta ett svar i en text är ju en sak men det betyder ju inte att du har förståelse för det du 

har läst… det kan ju vara att det står att Nicke är en blå undulat som är tre år gammal. Där hittar 

du ju svaret i texten… men då har du ju inte kommit hela vägen i din läsförståelse om du inte 

kan svara på dom frågorna som finns mellan raderna. (Anna) 

 

Utifrån en blandning av de två teorierna om hur läsförståelse utvecklas, top-down-perspektivet och 

bottom-up-perspektivet, så är ordavkodningen en viktig beståndsdel i arbetet med att utveckla 

läsförståelse men att andra förmågor är väsentliga och påverkar förståelsen (Bråten, 2008:48). 

Samtliga pedagoger framhäver betydelsen av att kunna läsa mellan raderna och menar därför att 

endast en god avkodningsförmåga inte är tillräcklig för att utveckla en god läsförståelse.  

 

4.1.2 Läsflyt 

En aspekt som framträdde som en del av läsförståelse var enligt Emelie läsflyt. Hon menar 

att en elev som inte automatiserat sin avkodning får problem med att förstå texten då det tar 

på krafterna att ljuda hela meningar och därmed blir även arbetsminnet lidande. Läser eleven 

med bra flyt blir det istället lättare att rikta fokus mot förståelsen. 

 

När eleven läser med bra flyt och istället kan lägga energi på att förstå texten då har man kommit 

förbi de första stegen i läsningen. Det tar mycket på kraften att avkoda. Jag upplever att elever 
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som ljudar och inte har automatiserat avkodningen har svårt att komma ihåg vad den läser för det 

tar så mycket kraft att bara ta sig igenom texten. När man då bara har läst en tre fyra rader med 

eleven så kan eleven behöva gå tillbaka och läsa igen för han minns inte alls. Då är det ju i 

princip omöjligt att förstå vad man läser. (Emelie) 

  

Anna menar dock att även om eleven har en god avkodningsförmåga och läser med ett bra flyt så 

krävs det mer än så för att läsförståelse ska inträda.  

 

Kan du bara avkoda och läsa texten utan att reflektera över det som står där så har du heller 

ingen läsförståelse. Då har du bara läst vad det står men det har mer bara handlat om att läsa 

orden och meningarna utan att du egentligen fokuserat på innehållet… ja, vad handlade den här 

texten om liksom. (Anna) 

 

Enligt Bråten (2008:51) krävs det mycket energi till att fonologiskt avkoda ord och därmed är det 

viktigt att utveckla ett läsflyt. Även Westlund (2012:113f) menar att läsflytet är viktigt att utveckla 

framförallt för arbetsminnets skull som har inverkan på läsförståelsen. Tar det för lång tid och för 

mycket energi att fonologiskt avkoda ord så minns tillslut inte eleven hur meningen började och 

får börja om. Utvecklar eleven däremot ett läsflyt blir inte arbetsminnet lika belastat och det finns 

utrymme till tolkning och förståelse (Westlund, 2012:113f; Bråten, 2008:51).   

 
4.1.3 Tolka självständigt 

Ytterligare en definition som två av pedagogerna framhävde som en viktig del i läsförståelse var 

den självständiga tolkningen. Emelie uttrycker bland annat att om eleven kan göra egna tolkningar 

och dra slutsatser utifrån att ha läst texten så har eleven en god läsförståelse. En elev som enbart 

letar efter rätt svar har inte kommit lika långt i sin förståelse menar Emelie.  

 

Många elever idag är så fokuserade på vad som är rätt och vad som är fel och många är rädda för 

att tänka själva. Det är ju egentligen att tänka själv som man behöver göra om man ska kunna läsa 

mellan raderna. Det behöver inte vara så noga om det är rätt eller fel hela tiden utan ibland har det 

med tolkningar att göra. (Emelie) 

 

Marie menar också att den självständiga tolkningen är viktig och lyfter fram förmågan att leva sig 

in i texten. Genom att tolka och därmed förstå olika slags texter på djupet inträder även inlevelsen. 

Marie menar att om läsaren kan leva sig in i texten och i relation till innehållet reagera 

känslomässigt så finns en tydligt märkbar läsförståelse.  

 

Då kan jag ju se om eleven till exempel skrattar om hon läser en bok. Då kan jag se att eleven har 

levt sig in i boken och förstår skämten. Förstår man skämten i en skriven text så har man ju förstått 

och hänger med. Eller ledsen… ja, att visa känslor helt enkelt. (Marie) 
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Westlund (2013:120f) framhäver i likhet med pedagogerna att förmågan att kunna röra sig framåt 

men även bakåt i texten, den så kallade textrörligheten, ger en helhet och en djupare förståelse. 

Det kan leda till att läsaren, som Marie antyder, har lättare för att tolka texten, leva sig in i den och 

därmed få en bra förståelse.  

 

4.2 Undervisning i läsförståelse  

Den andra frågeställningen avsåg att ta reda på hur pedagoger ansåg att läsundervisningen skulle 

gå till för att eleverna skulle få möjlighet att utveckla god läsförståelse. Reichenberg (2014:13) 

riktar uppmärksamheten mot den internationella mätning som gjordes av PIRLS angående svenska 

pedagogers arbete med läsförståelseundervisning och menar att svenska pedagoger generellt sätt 

arbetade mindre med strategiträning och samlärande i läsundervisningen. Reichenberg (2014:14) 

betonar vidare vikten av att ge eleverna kontinuerligt stöd och vägledning i att träna upp olika 

strategier för att kunna reda ut problem som stöts på i olika texter.  

 
4.2.1 Läsa tillsammans  

En gemensam uppfattning som innefattade samtliga pedagoger var att gemensam läsning var 

betydelsefull i arbetet med läsförståelse. Marie menade bland annat att högläsning kan öppna 

dörrarna till läsning för elever och därmed öka intresset och motivationen samtidigt som eleverna 

får höra hur olika texter är uppbyggda.  

 

Högläsning är positivt för det ger möjligheter att prata om boken typ vad hände här och vad 

kommer hända sen och varför gjorde han så i boken. Det här att lyssna och prata, lyssna och prata 

kan vara bra för läsförståelsen. Att prata om innehållet tycker jag är viktigt och att man gör det 

ofta. Helst en gång om dagen och ganska länge. (Marie) 

 

Enligt Roe (2014:163) kan högläsning många gånger medföra positiva effekter på elevernas 

läsförståelse då de får kunskap om uttryck, språkliga strukturer samt att gemensamma samtal ökar 

förståelsen.  

  

Även Anna anser att läsa tillsammans har positiva följder och att det är ett självklart arbetssätt för 

att stödja och utveckla elevernas läsförståelse. Hon menar vidare att gemensam läsning i helklass 

möjliggör diskussioner så att klassen tillsammans kan reda ut oklarheter och därmed lära sig 

tillsammans.  

 

Jag tycker att det är jätteviktigt att läsa tillsammans och svara på frågor tillsammans. Man kan 

liksom inte lämna dom… här är en text svara på frågorna utan man måste prata om texten. […] Ju 
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mer vi jobbar med det tillsammans desto mer förberedda är dom ju när de blir äldre och mer gör 

det själva kanske… men att man lägger en grund till liksom… vad ska jag… vad är det jag läser.  

(Anna)    

 

Detta arbetssätt som utgår från att arbeta tillsammans och att den sociala interaktionen är viktig för 

elevernas lärande kan hänvisas till Lev Vygotskijs sociokulturella teori. Pedagogens roll är att 

stötta eleverna och utgå från vad de redan kan och vidare till den kunskap som skulle kunna 

uppnås med hjälp, den så kallade proximala utvecklingszonen.  

 

Emelie lyfter även en annan dimension av gemensam läsning där eleverna aktivt även får läsa och 

inte enbart lyssna. Emelie anser att läsa i läspar är ett bra arbetssätt där eleven både får träna på att 

lyssna och själv läsa högt för någon annan.  

 

Man försöker då hitta två elever som ligger hyfsat lika i läsningen och att de får läsa lite mot 

varandra. […] Om de sitter så två och två och smygläser lite, som om du och jag skulle läsa, då får 

ju jag också träna på att följa med i handlingen och då kanske jag kan hjälpa dig om du hakar upp 

dig på något ord. Sedan är det din tur och då kan det ju bli en liten diskussion. (Emelie) 

 

Arbetssättet kan ha positiva effekter framförallt för elever med koncentrationssvårigheter där egen 

tystläsning kan medföra svårigheter i att fokusera på textens innehåll och därmed kan 

läsförståelsen brista (Roe, 2014:164). Även om eleven inte läser högt för någon annan kan utfallet 

bli positivt.  

 

Emelie är dock negativt inställd till att en elev ska läsa högt för hela klassen och menar att det kan 

vara hämmande för svaga läsare och ser inte att det skulle ge några positiva effekter för elevernas 

läsförståelse.  

 

Att en ska läsa och alla andra ska lyssna tycker jag inte är bra. […] Om det är någon som tycker att 

det är jobbigt så kan det liksom hämma helt känner jag. Visst, det finns dom som är duktiga som 

inte har några problem med det… men jag gillar inte den metoden. Jag vill inte att man liksom ska 

peka ut eleverna på ett sådant sätt som liksom egentligen säger att en elev är sämre än en annan. 

Nej, usch. (Emelie)  

 

Även Roe (2014:164) menar att det finns kritik mot att eleverna ska läsa högt för hela klassen då 

det kan få negativa följder framförallt gällande svaga läsare och att det istället finns fler vinster i 

att eleverna får läsa högt för en ensam vuxen, kompis eller för sig själv.  
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4.2.2 Arbeta med ord- och begreppsförståelse  

Anna framhävde även betydelsen av att arbeta med ord- och begreppsförståelse i 

läsundervisningen och menade att om eleverna har bristande förståelse för ord, begrepp och 

uttryck så kommer de inte heller förstå vad de läser. Anna ansåg även att elever idag har ett 

otillräckligt ordförråd och upplever att det kan vara en bidragande faktor till en försämrad 

läsförståelse.    

 

Många barn idag har i min mening ett för litet ordförråd och det försämrar deras läsförståelse 

såklart. De läser alldeles för lite. (Anna)  

 

Anna menar att det är viktigt att kontinuerligt arbeta med ord- och begreppsförståelse samt att 

arbeta ämnesövergripande. Hon menar att eleverna stöter på nya ord i alla ämnen, till exempel 

NO, SO och matematik. Därmed har inte ordförståelse enbart med språkliga ämnen att göra och 

Anna menar vidare att matematiken har mycket svåra ord som eleverna måste få förståelse för.  

 

[…] du kommer aldrig undan att läsa för det finns i alla ämnen. Även matte. Förstår du inte texten 

till uppgiften kan du inte lösa uppgiften rätt. Det är väldigt mycket förståelse och begrepp i matten, 

väldigt mycket. Läsförståelse finns ju i alla ämnen och därför är det ju så viktigt. (Anna) 

 

Bråten (2008:56) menar i likhet med Annas att ordförråd och ordförståelsen är viktiga 

beståndsdelar för att eleverna ska kunna förstå en text och att det därför är viktigt att börja arbeta 

med det redan i tidig ålder. Annas åsikt är att ordförståelsen ska tränas tillsammans genom att 

exempelvis läsa någon slags text och därefter, i helklass, gå igenom ord och uttryck som var svåra 

att förstå.  

 

När vi jobbar i NO och SO så gör vi nästan alltid ordlistor som tillhör temat och det tycker jag att 

man ska tänka på i alla ämnen. Ibland kan man skriva både ord och förklaring och ibland bara 

ordet så att barnen själva får skriva en förklaring… som vi såklart går igenom sedan. Men att 

barnen kommer med orden  

som de inte förstår och så skriver man det på tavlan och pratar om orden och betydelsen. (Anna) 

 

Det som dock är viktigt att uppmärksamma när det kommer till Annas arbetssätt är att ords 

betydelse är komplexa och många gånger kräver mer arbete än en enkel förklaring. Eleverna 

behöver få en djupare förståelse för ord så att de kan associera orden till sin förförståelse och 

tidigare kunskap (Elbro, 2011:151).  
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4.2.3 Träna lässtrategier  

Det som samtliga pedagoger avslutningsvis ansåg var av stor betydelse för läsundervisningen var 

att ge eleverna redskap för att klara av att ta sig igenom olika texter, någonting som Westlund 

(2012:73) menar är att träna eleverna i lässtrategier. Marie anser att en viktig start är att ställa 

frågor till eleverna om texten innan eleverna eller pedagogen läser. Det, menar Marie, är för att 

eleverna då har lättare för att fokusera på rätt saker i texten. 

 

Jag tycker att man ska börja prata om frågor först. Frågor som man ska ta reda på om till exempel 

en fjäril och då vill jag veta vart den bor eller hur den ser ut och sedan läser vi antingen 

tillsammans eller var för sig för att ta reda på de här frågorna och då har de frågorna med sig 

genom texten. Då kan de lättare fokusera på rätt saker, i alla fall i en faktatext. (Marie)    

 

Enligt Roe (2014:113) är detta en strategi som kallas selektiv läsning och den kan, precis som 

Marie uttrycker, vara positiv att använda om eleven ska leta efter en specifik information i texten. 

Alla pedagoger utryckte även vikten av att ställa frågor till eleverna om texter, både vid 

helklassläsning och enskild läsning och Eckeskog (2015:36) menar att det är betydelsefullt då det 

ger möjlighet till interaktion, samspel och dialog vilket också bidrar till utbyte av kunskap.  

 

Även Emelie menar att ställa frågor om elevernas texter är en bra metod för att hjälpa eleverna 

framåt så att de blir medvetna om sina egna tankar samt att ge eleverna idéer om vilka frågor de 

själva behöver ställa till texten för att förstå den på ett djupare plan.  

 

Sen tänker jag att man kan låta eleverna läsa och svara på frågor om texten. Med äldre barn så är 

det ju bara att styra om frågorna och gå in mer på djupet. Som vad tänkte du här, vad tror du att 

författaren tänkte, varför tolkar du det sådär, vad tror du kommer hända sen, varför tror du att 

karaktären gjorde så i boken. Liksom fråga eleverna för att få dom att tänka till om boken och för 

att hjälpa dom framåt i tänkandet. (Emelie) 

 

Det som Emelie talar om är att eleverna ska utveckla sin metakognition och därmed sin förmåga 

att kunna reflektera över sitt eget tänkande (Westlund, 2012:128). Samtliga pedagoger var överens 

om att stödja eleverna, hjälpa dem framåt i texten samt att utmana deras metakognition var viktiga 

strategier och det vanligaste sättet att arbeta var genom att ställa tolkande frågor och därmed träna 

eleverna att läsa mellan och bortom raderna. Ett lite mer specifikt arbetssätt nämnde Marie som 

ansåg att materialet läsfixarna var ett utmärkt sätt att träna lässtrategier. Marie trodde även att det 

praktiska materialet kan bidra till att göra lärandet lustfullt samtidigt som eleverna får diskutera, 

spå in i framtiden, ställa frågor till texten och fördjupa svårförstådda delar.  
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Sen tänker jag att man även kan använda sig av läsfixarna […] det är en konkret hjälp för eleverna 

att upptäcka läsförståelsen, att det faktiskt är vissa saker man måste göra själv för att förstå en text, 

det går inte bara läsa rakt upp och ned utan det är hela tiden en tankeprocess. Jag tycker att man 

ska använda handdockorna […] Så kan man till exempel ta högläsningsboken i klassrummet och 

när man läst någon sida eller kommit till ett ställe som man tycker passar så kan man stanna och ta 

upp en av dockorna till exempel spågumman och så får de prata lite och så får eleverna vara med 

och reflektera över vad som kommer hända fram i boken och varför de tror det utifrån texten. 

(Marie) 

 

Någonting som alla pedagoger framhäver är att inte lämna eleverna åt sin egen förståelse utan att 

till en början arbeta tillsammans.  

 
Jag tror det är viktigt att träna det här tillsammans med eleverna först och sedan kan de få testa 

själva och så blir de mer och mer säkra på vem av dockorna som ska dyka upp och lösa problemet 

och varför. Jag måste ju visa på sätten för att eleverna ska lära sig dom, sedan måste vi göra dom 

ihop, tillsammans, sedan ska de själva veta vilken strategi de ska använda. (Marie) 

 

Även Emelie uttrycker vikten av att stödja eleverna i sin läsning och att man som lärare inte får 

glömma bort eleverna när de läser enskilt.  

 

De behöver ju mycket stöttning i början av sin läsning. Man får ju inte bara lämna dom så att det 

inte är någon som bara glider med och som bara tittar på kompisen. (Emelie) 

 

Anna menar vidare: 

 

[…] man måste alltid jobba tillsammans med barnen och visa att såhär kan du göra, att ge dom 

verktyg och det finns inte ett sätt utan många och sedan när man har gjort det några gånger så kan 

man släppa dom och så kan de prova på själva (Anna) 

 

4.3 Bedömning av läsförståelse  

Avslutningsvis syftade den tredje frågeställningen till att ta reda på hur pedagoger anser att de kan 

göra för att bedöma elevernas läsförståelse. Enligt Westlund (2013:290) är bedömningen en 

komplex process som kräver att pedagogen är medveten om vad som ska bedömas i relation till 

syftet med läsförståelse och inte enbart går på institution. Ordspråket ”what is messuared is what 

is tresuared” kan beskriva vikten av att bedöma rätt förmågor (Betts m.fl. 2014:226).   
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4.3.1 Svara på frågor  

Den vanligaste uppfattningen hos alla pedagoger när det kom till metoder för bedömning av 

lässtrategier var att ställa frågor till eleverna om texten. Emelie menar att en kontinuerlig 

diskussion med alla elever vid varje lästillfälle ger den bästa insynen i elevens läsförståelse.  

 

[…] eftersom jag tycker att det är kul att diskutera innehållet och när jag diskuterar det med mina 

elever så kan jag få en hint om de förstår innehållet. […] om jag ändå finns där och kan ställa 

småfrågorna om deras böcker, då känner jag att jag får bäst insyn om de faktiskt förstår. Det tycker 

jag är det bästa sättet. Sedan kan man komplettera med tester men dialogerna som inte är så 

planerade är bäst tycker jag. (Emelie) 

 

Även Anna menar att frågor om texten är det mest lämpliga sättet att se om eleverna har förstått 

vad de läser men framhäver även att man måste se om eleverna kan läsa och förstå olika slags 

texter. Anna menar även att eleverna kan få svara på skriftliga frågor i exempelvis läroböcker och 

att det är en bra utgångspunkt för bedömningen.  

 

Ja, hur man kan bedöma det… dels får man ju ställa frågor som är lite mellan raderna. Eller så 

skriver de ju svaren skriftligt i läromedel där det finns olika slags texter som recept, sagor, 

faktatexter… ja, och då ser man ju om de har förstått det dom har läst eller inte och det ser jag 

för jag rättar ju deras svar på detta. (Anna) 

 

Bedömningsmetoder som utgår från att pedagogen ställer frågor om texter som eleverna ska 

besvara är enligt Roe (2014:199) ett vanligt sätt att bedöma elevers läsförståelse. Vanligtvis 

ställer pedagogen frågor som inte går att hitta direkt i texten, det vill säga att eleven behöver 

kunna läsa mellan raderna eller göra helt egna tolkningar. Roe (2014:199) påpekar dock att svar 

som går att hitta direkt på raderna inte ska förringas då det visar att eleven har den koncentration 

som krävs för att läsa texter samt att de behärskar att läsa selektivt. 

 

Marie menar dock att hon tycker att det är svårt att bedöma elevernas läsförståelse om de enbart 

kan läsa på raderna och uttrycker:    

 

Ibland kan ju vissa elever svara på frågor för att de ser ett ord i texten. Som om jag som pedagog 

frågar hur gammal personen i boken är och eleven ser att det står en åtta. Då behöver eleven inte 

ha någon läsförståelse över huvud taget för att kunna svara på den frågan, eleven behöver knappt 

kunna läsa och ändå kan ens första tanke vara, wow vad duktigt. (Marie) 

 

Marie menar därmed att bedömningen är svår och för att garantera att bedömningen är rätt så 

krävs det en blandning av frågor som både är på raderna och mellan raderna. Roe (2014:199) 



  
 

28 

understryker att textfrågor är ett bra verktyg vid bedömning men att pedagogen bör reflektera över 

frågornas syfte och därmed vilka förmågor som eleverna, genom att besvara frågorna, ska uppvisa.   

 
4.3.2 Bedömning genom observation  

Ytterligare en syn på hur bedömningen skulle kunna ske var genom observationer. Marie menar 

bland annat att hon observerar eleverna vid enskilt arbete och framförallt när de arbetar 

självständigt genom att läsa texter tyst och sedan svara skriftligt på frågor.  

 

Sen vill jag även tillägga vid bedömningen att jag som lärare också kan titta på hur eleverna svarar 

på frågor i skrift. Om de skriver av texten eller om de skriver med egna ord. Det kan ge mig lite 

ledtrådar om hur bra läsförståelse de har. […] Eleverna måste ju kunna tolka texten. Då kan jag 

också se väldigt tydligt vart eleverna befinner sig. (Marie) 

 

Även Anna anser att en pedagog måste gå runt i klassrummet och observera sina elever vid arbete 

med texter och att pedagogen därigenom får viktigt information om vilken slags förståelse eleven 

har och vart den eventuellt brister. Även Anna uttrycker att den här bedömningen används vid 

elevernas enskilda arbete med skriftliga textfrågor men att observationen följs upp genom att 

diskutera vissa delar med eleven.  

 

[…] man måste ju gå runt bland eleverna hela tiden så man märker ju ifall man har dom med sig 

eller om det finns svårigheter i förståelsen. Man pratar med dom och man är där hela tiden. Skriver 

dom svaren kan man också se att aha, den här sortens frågor har den eleven lite svårt för och då får 

man ju ge tips om hur eleven ska tänka där då. Det är ju något man får göra hela tiden, varje vecka, 

eller ja… flera gånger i veckan. Så man märker ju vilka elever som har god läsförståelse och vilka 

som har det lite kämpigare. (Anna) 

 

Roe (2014:199) menar att observationer kan vara en positiv metod vid bedömning men att 

pedagogen måste vara medveten om att en observation har sina begräsningar. Precis som vid 

bedömning genom textfrågor krävs det att pedagogen har reflekterat över vilka förmågor som ska 

bedömas samt vara medveten om att allting som sker i läsprocessen inte går att upptäcka. 

 

4.3.3 Läsförståelseschema  

Anna ansåg även att en bra metod för bedömning av läsförståelse var att använda sig av 

läsförståelseschema som fungerar som en bedömningsmatris. Anna menar att det kan vara ett bra 

tillvägagångssätt om pedagogen är osäker vart eleven befinner sig.  

 

Sedan kan man ju följa Katarina Herrlins bok om god läsutveckling som hon har skrivit 

tillsammans med Ingvar Lundberg. Där finns ju ett sådant schema. Det kan man också följa och 
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göra det på vissa elever som man är lite osäker på. Då kan man checka i att japp, det kan han och 

då blir det lättare att se hur eleven ligger till och vad man behöver jobba mer på. (Anna) 

 

Westlund (2013:290) menar att ett vanligt oavsiktligt fel som det finns risk att pedagoger gör är att 

utgå från egna tolkningar och idéer om hur läsning och läsförståelse ska bedömas. Det görs även 

utan att reflektera tillräckligt över syftet med bedömningen samt tillvägagångssätt för att få syn på 

de förmågor som ska bedömas (Westlund, 2013:290). Genom att använda läsförståelsescheman 

som utgår från aktuell forskning minskar risken därmed att Anna utgår för mycket från egna 

tolkningar och kan därför göra en mer rättvis och reell bedömning. 

 

5 Diskussion 
I detta avsnitt kommer resultatet att diskuteras utifrån studiens syfte, det vill säga hur pedagogerna 

anser att undervisning ska ske för att ge eleverna förutsättningar för att nå kunskapskraven i 

årskurs 3. Vidare kommer pedagogernas uppfattningar sättas i relation till samt diskuteras utifrån 

tidigare forskning om läsförståelse. 

 

Utifrån resultatet ansåg alla tre pedagoger att läsförståelse innebar att förstå en text på djupet och 

en tanke som förekom hos alla pedagoger var att en elev som har god läsförståelse kan inferera i 

texten, det vill säga läsa mellan raderna. Anna betonade till och med att om en elev inte kan läsa 

mellan raderna så finns ingen läsförståelse och att det inte säger speciellt mycket om elevens 

förståelse enbart svar kan hittas som står bokstavligt på raderna. Även Emelies första tanke var att 

läsförståelse är någonting som finns mellan raderna. I kontrast till pedagogernas uppfattning 

menar dock Westlund (2012:105f) att läsförståelse inte enbart innebär förmågan att göra 

inferenser och läsa mellan raderna. Eleven måste även kunna läsa både på och även bortom 

raderna. Även Bråten (2008:47) menar att läsförståelse är en avancerad process där fler faktorer än 

enbart förmågan att kunna läsa mellan raderna ska samverka. Läsförståelse är delvis även att 

kunna läsa på raderna och kunna förstå textens bokstavliga mening men den består, som 

pedagogerna ansåg, även om att kunna läsa mellan raderna, göra analyser och dra logiska 

slutsatser (Bråten, 2008:47). En eventuell risk med pedagogernas uppfattning om att läsförståelse 

enbart innebär att förstå en text på ett djupare plan genom att kunna läsa mellan raderna innebär 

därmed att undervisningen enbart fokuserar på att utveckla den förmågan. Det kan även resultera i 

att elevernas läsförståelse enbart bedöms utifrån hur väl de kan tolka texter där de inte kan hitta 

svaret direkt på raderna. Maries uppfattning skiljer sig dock en aning från Annas och Emelies då 

hon menar att eleven måste förstå orden och texten för att hitta ett rätt svar men menar att det inte 

är tillräckligt för att förstå kärnan i textinnehållet.  
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En intressant aspekt som uppkom i resultatet var på vilket sätt de tre pedagogerna, där 

utbildningsbakgrunder varierade, ansåg var bra att arbeta med läsförståelse. Anna, som är utbildad 

1-7 lärare, det vill säga den tidigare lärarutbildningen, och tog lärarexamen i slutet av 90-talet, 

talade bland annat om olika slags läromedel där eleverna arbetade självständigt och la till skillnad 

från Marie och Emelie mer fokus på den enskilda individen. Det gemensamma arbetet innebar 

genomgångar, repetitioner och avslutningar medan kärnan i lektionsinnehållet innebar enskilt 

arbete med olika texter i läroböcker där eleverna svarar på skriftliga frågor om texterna. Marie, 

som hade gått en vidareutbildning inom montessoripedagogik uttryckte däremot sin vilja att arbeta 

praktiskt tillsammans med eleverna och göra lässtrategiträningen konkret genom att använda 

materialet läsfixarna och tillhörande handdockor. Emelie, som är utbildad förskollärare med en 

vidareutbildning till grundlärare med inriktning mot de tidigare åren och som tog sin lärarexamen 

2013, ansåg att diskussioner och samlärande var viktigt i arbetet med läsförståelse. Enligt 

Reichenberg (2014:13) är det i Sverige vanligt med eget arbete i läsförståelseundervisning. I och 

med det egna arbetet lämnas eleverna ensamma med texter som de kanske inte förstår. Det finns 

därför en risk att eleverna läser texten utan att skapa förståelse för innehållet (Reichenberg, 

2014:13). Det är läraren som ska stötta och hjälpa eleverna framåt i sitt lärande och därför kan 

Annas metod vara ogynnsam. Pedagogernas gemensamma syn på läsundervisningen var dock att 

eleverna behövde träna på olika lässtrategier men uppfattningar om tillvägagångssätt skilde sig åt 

och kan ha att göra med utbildningsbakgrund.      

 

Resultatet visade även att den vanligaste bedömningsmetoden var att ställa frågor om de texter 

som eleverna hade läst och utifrån elevens svar få insikter om elevens läsförståelse. Anna anser 

dock att hon även kan se elevens läsförståelse genom att rätta skriftliga svar. Bråten (2008:47) 

menar att läsförståelse är en komplex process där många olika faktorer måste samspela. Att rätta 

elevers skriftliga svar blir delvis en observation då dialog och diskussion uteblir och pedagogen 

blir därmed inte närvarande i elevens lärande. Roe (2014:199) poängterar även att alla förmågor 

som samspelar vid läsförståelse inte syns vid observationer. Eftersom det enligt Sjunnesson 

(2013:290) är av stor vikt att pedagogen bedömer det som avser att bedömas så är det i min 

mening viktigt att pedagogen är medveten om vilken slags information om elevens läsförståelse 

som skriftligt besvarade frågor ger. Anna, som även arbetat som specialpedagog, är dock den enda 

av pedagogerna som nämnde matriser som bedömningsstöd. Roe (2014:199) menar att 

dokumentationen, antingen genom anteckningar eller strukturerade matriser, är viktig för 

bedömningens tillförlitlighet och för att därmed se om eleven uppnått mål eller kunskapskrav.  
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6 Slutsats 
Studiens resultat visar att det finns ett möjligt samband mellan pedagogernas utbildningsbakgrund 

och de arbetssätt de anser ska användas i läsförståelseundervisning. Marie, med 

montessoribakgrund, vill arbeta praktiskt och konkret. Emelie, som är relativt nyutexaminerad 

med grunden i den senaste lärarutbildningen, fokuserar mer på diskussion, samläsande och därmed 

samlärande medan Anna, som under två år arbetade som specialpedagog inom svenska och 

läsning, fokuserar mer på den enskilda eleven och även betydelsen av läromedel och olika slags 

texter. Trots att arbetssätten skiljs åt visar resultatet att begreppet läsförståelse, av samtliga 

pedagoger, definieras som förmågan att kunna läsa mellan raderna. Utifrån den definitionen kan 

mönster i uppfattningar om arbetssätt och bedömning noteras då syftet hos samtliga pedagoger är 

att arbeta med elevens förmåga att kunna inferera i texten samt att bedöma hur pass väl eleven gör 

det.  

 

Vidare har det under arbetets gång har intressanta tankar väckts om hur studien skulle kunna 

utvecklas vidare. En utgångspunkt hade kunnat vara att göra en metodtriangulering, det vill säga 

att använda sig av klassrumsobservationer tillsammans med uppföljande intervjuer för att på så 

sätt kunna göra jämförelser med det verkliga arbetet och pedagogens tankar gällande 

läsundervisning. Förutom att fokusera på pedagogen i studien hade en intressant aspekt även varit 

att involvera elever i studien för att, genom klassrumsobservationer och elevsamtal, studera hur 

elevens läsförståelse påverkas av pedagogens undervisning i lässtrategier.  
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide  
 

Bakgrund och utbildning  

 
o Vad har du för lärarutbildning?  

(Årskursinriktning, ort, antal utbildningsår, ämnesinriktning inom 

lärarutbildningen, vilka år utbildade du dig).   

 

o Hur länge har du arbetat som lärare?  

(Hur länge inom skolan i övrigt och hur länge som klassföreståndare) 

 

o Har du gått någon vidareutbildning inom läraryrket? Vilken? 

(Är det en vidareutbildning på universitetet? När gick du den? Vilken behörighet 

gav vidareutbildningen?) 

 

o Har det, på din skola, erbjudits någon fortbildning inom didaktik för 

läsutveckling?  

(Eller har du gått någon sådan på en annan skola? Vad erbjöd fortbildningen?)  

 

 

Begreppet läsförståelse 

 
o Vad betyder begreppet läsförståelse för dig?  

(Om du hör ordet, vad innebär det för dig?)  

 

o Vilka kännetecken anser du att en elev med god läsförståelse har?  

(D.v.s. vad är det specifikt som du anser att en elev måste visa upp för att du ska 

anse att han/hon har god läsförståelse?) 

 

 

Undervisningsmetoder inom läsförståelse  

 
o Hur anser du att man som lärare bör arbeta med läsförståelse med eleverna? 

o Hur anser du att en bra läsförståelselektion ska läggas upp? Vad anser du att 

man bör tänka på när man planerar en lektion i läsförståelse?  

o Hur är din attityd till att använda läromedel i läsförståelseundervisningen? Vilka 

läromedel anser du är bra att använda? Varför?  

o Vilka slags texter anser du är bra att arbeta med för att eleverna ska utveckla 

läsförståelse? 

(Genre, svårighetsgrad, textmassa mm).  

 

 

Bedömning av läsförståelse 
o Hur anser du att en lärare bör göra för att se om en elev förstår vad han/hon 

läser? 

o Vad, anser du, är särskilt viktigt att titta på när man som lärare bedömer elevers 

läsförståelseförmåga?  



  
 

II 

Bilaga B Informationsbrev 
 

Hej! 

 

Mitt namn är Emma Leek och jag är student vid Linnéuniversitetet i Växjö. Jag läser nu 

sista terminen på grundlärarutbildningen med inriktning mot förskoleklass och 

grundskolans 1-3. Nu under våren genomför jag mitt sista examensarbete som är 

inriktad mot svenskundervisning. Studien innefattar lärares arbete med läsförståelse och 

anledningen till att jag skriver till Er är för att fråga om Ni skulle vilja delta i en intervju 

som berör läsförståelse och arbetet med läsförståelse. Intervjun tar mellan 20-30 

minuter.  

 

Du har själv rätt att välja att inte delta i studien och kan när som helst avbryta ditt 

deltagande eller välja att inte svara på någon fråga under intervjuns gång. Det viktigaste 

för mig är att du svarar så ärligt som möjligt utifrån egna känslor och tankar. Det finns 

inga svar som är mer rätt än andra. Studien kommer att behandlas konfidentiellt och 

insamlad data kommer att raderas när uppsatsen är godkänd. Inte heller skolan kommer 

att nämnas vid namn eller utifrån beskrivningar kunna identifieras. I studien kommer 

jag att använda mig av fiktiva namn men kön och antal verksamma år kommer att 

nämnas då det kan vara relevant för studien.  

 

Jag vore oerhört tacksam om Ni skulle vilja delta i intervjun någon gång under vecka 

17.  
 

 

Har du några frågor om studien, intervjun eller någonting annat är du varmt välkommen 

att kontakta mig.  

 

Med vänliga hälsningar, 

Emma Leek 

0766 326988 

el222an@student.lnu.se 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Härmed godkänner jag att vara med i intervjun. Jag har läst samtlig information och är 

väl medveten om hur insamlad data kommer att användas. 

 

 

Namnunderskrift:_____________________________________  

 

 

Namnförtydligande:___________________________________ 

 

 

 
 


