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Bakgrund: Att läsa handlar om att förstå det man läser, att få en upplevelse eller ta till sig information. 
Forskning har visat att trots att svenska elever internationellt sett läser mycket så har deras läsförståelse 
försämrats under den senaste tioårsperioden. Läsförståelse är en viktig del i hela läsprocessen, när ord betyder 
något blir innehållet meningsfullt. Den bakgrundskunskap och förförståelse man har av en text inför läsningen 
skapar förutsättningar för att förstå textens innehåll. Ett barn bygger med fördel upp sin förmåga till läsförståelse 
i en kommunikativ dialog med andra. Forskning visar att samtal är ett viktigt redskap i arbetet med läsförståelse i 
skolan liksom att de texter eleverna möter utgår från deras erfarenheter. Det är viktigt att introducera texterna 
genom att skapa förförståelse för texterna.   
 
Syfte: Syftet med studien är att ur ett lärarperspektiv undersöka hur lärare uttrycker sig om läsförståelse och hur 
de beskriver sitt arbete med att utveckla elevers läsförståelse i år 2, 5 och 7. Vi vill även belysa eventuella 
uppfattningar lärare har om hur läsförståelse bedrivs i skolår där de själva inte är verksamma.  
 
Metod: För att uppnå syftet med undersökningen har vi använt oss av kvalitativa intervjuer. Då undersökningen 
utgår från ett lärarperspektiv har intervjuer med nio lärare genomförts, tre i vardera åren 2, 5 och 7.   
 
Resultat: Samtliga informanter anser att läsförståelse har betydelse för hur elever klarar flera av skolans ämnen. 
En viss skillnad i vad läsförståelse innebär skiljer sig åt mellan informanterna i de olika åren. I år 2 har läslust en 
framträdande plats i undervisningen, i år 5 och 7 beskrivs diskussioner och reflektioner om texters innehåll som 
ofta förekommande. Informanterna anser att elever har olika förutsättningar som påverkar hur de utvecklar 
läsförståelse. Mognad och olika modersmål nämns som exempel liksom stora elevgrupper, brist på tid och den 
möjlighet till stöd som skolan kan ge eleverna i läsundervisningen.  
 
Informanterna bedriver ett individanpassat arbetssätt. De strävar efter att anpassa de texter eleverna ska läsa efter 
den svårighetsgrad de anser eleverna klarar av. De försöker locka eleverna till läsning genom att utgå från deras 
intressen och bakgrundskunskaper. I år 2 är det intresset för läsning, läslust och flyt i läsningen som är viktigt i 
läsundervisningen, där läsförståelse vävs in. I år 5 och 7 framhålls samtal och diskussioner kring texters innehåll. 
Genom högläsning, att ställa frågor på texter och använda sig av LUS och nationella prov menar informanterna 
att de har möjlighet att bedöma om eleverna har läsförståelse. 
 
Resultatet visar att samtal mellan lärare i de olika åren inte förekommer i någon större utsträckning. Det 
framkommer dock hos huvuddelen av de intervjuade lärarna att de har en uppfattning om hur de tror arbetet med 
läsförståelse ser ut och borde vara i andra år än där de själva är verksamma. Det verkar finnas en önskan bland 
informanterna om att undervisning av läsförståelse i andra skolår borde ske mer medvetet än vad de tror fallet är 
idag. Informanterna i år 2 har en uppfattning om att lärare i år 5 och 7 borde vara mer uppmärksamma på 
läsförståelse. I år 5 och 7 ger informanterna bilden av att de tror att det i år 2 mest handlar om kvantitativ läsning 
och de upplever att eleverna inte alltid klarar av de texter de möter högre upp i skolåren. 
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Inledning 

 
Meningen med att läsa är att förstå det man läser. Läsförståelse är nödvändig om man vill ta 

till sig en faktatext, njuta av litteratur eller helt enkelt följa ett recept. Läsförståelse är nyckeln 

till kunskap. I dagens samhälle har läsförståelse fått en betydande roll då vi dagligen tar del av 

en mängd information som ställer krav på att vi ska kunna hantera, värdera och tillgodogöra 

oss texter. Skolan har enligt läroplanen (Lpo 94) som uppgift att förbereda eleverna för ett 

aktivt deltagande i samhällslivet och Lundberg och Herrlin (2003) betonar därför att skolans 

viktigaste uppgift är att se till att alla elever lär sig läsa, förstå och använda texter.  

 

Under lärarutbildningens verksamhetsförlagda delar har vi träffat elever som behöver stöd när 

det gäller förståelse av olika slags texter. Lärare har beskrivit svårigheter med att undervisa så 

att elever utvecklar läsförståelse. Det pågår dessutom en allmän skoldebatt som bygger på två 

utvärderingar, PIRLS 2001 (Skolverket, 2003) och NU-03 (Skolverket, 2004b) som visar att 

trots att svenska elever läser mycket så har läsförståelsen hos elever i år 3, 5 och 9 försämrats 

betydligt sedan början av 90-talet. En anledning till försämringen i läsförståelse kan enligt 

NU-03 vara att styrdokumenten inte styr verksamheten i den inriktning och utsträckning som 

den är avsedd att göra. 

 

Dagens styrdokument ger läraren frihet att själv, med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenhet och språk, välja arbetssätt för att samtliga elever ska nå uppsatta mål. 

Läsförståelse är ett angeläget område då elevernas förståelse av texter är något som har 

mycket stor betydelse för deras framgång genom hela skolan och ute i samhället. Det kan 

därför tyckas oroväckande om lärare upplever svårigheter i arbetet med läsförståelse. Vi har i 

studien valt att undersöka hur lärare i olika år beskriver läsförståelse och hur det kommer till 

uttryck i verksamheten. Under den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen har vi 

uppmärksammat att lärare ibland känner förväntningar från eller har förväntningar på kollegor 

verksamma i andra skolår när det gäller arbete med läsförståelse. Med anledning av det vill vi 

i studien även belysa eventuella uppfattningar som lärarna har om hur arbetet med 

läsförståelse ser ut i skolår som de själva inte är verksamma i. 
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Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med studien är att undersöka hur lärare verksamma i år 2, 5 och 7 uttrycker sig om 

läsförståelse och beskriver hur det kommer till uttryck i verksamheten. Vidare är avsikten att 

belysa lärares uppfattningar om arbetet med läsförståelse i andra år. 

 

Frågeställningarna är: 

• Hur uttrycker sig lärare om läsförståelse?  

• Hur beskriver lärare arbetet med läsförståelse i undervisningen?  

• Vilken uppfattning har lärare om arbetet med läsförståelse i andra år? 

 

Forskningsbakgrund  

 
Här redogörs vad begreppet läsförståelse innebär i studien samt relevant forskning inom 

samma område. Aktuella styrdokument kommer att belysas och vidare redogörs för kognitiv 

och socialkonstruktivistisk teori i relation till läsförståelse.  

 

Definition av begrepp 
Följande begrepp är centrala i relation till undersökningens innehåll och syfte:  

Läsförståelse definieras som resultatet av tolkningen av språkliga meddelanden 

(Nationalencyklopedin, 2000). I studien definieras läsförståelse som att läsaren ska ha 

förmåga att uppfatta de budskap som texten försöker att förmedla.  

Reflektion definieras i Nationalencyklopedin (2000) som en noggrann och djup eftertanke, 

spontan tanke eller slutsats. Denna definition används i studien.  

 

PIRLS 2001 – En studie om barns läskompetens 

2003 presenterade Myndigheten för skolutveckling resultatet av PIRLS 2001 (Skolverket, 

2003), en internationell undersökning om barns förmåga att läsa. Utvärderingen gjordes 2001 

bland elever i 9-10 årsåldern och innehöll även en så kallad trendstudie, RL (Reading 

Literacy). Den utgick från en undersökning som gjordes 1991 och kunde därför visa mått på 

förändringar av barns förmåga att läsa. I PIRLS deltog 35 länder och i RL deltog 9 länder. 
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Resultaten av RL visar att svenska elevers resultat försämrats när det gäller läsförståelse 

mellan 1991 och 2001. I PIRLS framgår det att trots att barnen i Sverige läser mycket och att 

läsning vanligen bedrivs både som enskilt ämne och integrerat ämne så ligger Sverige långt 

under samtliga deltagarländers medelvärde när det gäller aktiviteter för att utveckla 

läsförståelse. Det vanligaste i Sverige är att eleverna får visa och förklara att de har förstått de 

texter de läst. Att eleverna får identifiera huvudbudskapet och jämföra med egna erfarenheter 

är relativt vanligt i likhet med att de skriver något i anslutning till lästa texter, men att 

skrivandet då vanligen sker under fria former utan att följa upp själva läsförmågan. Mindre 

vanligt är att eleverna får jämföra innehåll texter emellan, att generalisera, dra slutsatser eller 

att förutse händelseförlopp. Samtal om texter liksom att lärare läser högt förekommer 

förhållandevis sällan jämfört med de andra länderna.  

 

I PIRLS ingår ett system med fyra internationella riktpunkter som var och en beskriver olika 

nivåer av elevers läskompetens i år 3 och 4. Läskompetens i det här sammanhanget bygger i 

hög grad på olika nivåer av förståelse av texter, skönlitterära och av informationskaraktär. 

Kännetecknande för den lägsta punkten är att eleverna ska kunna återge och lokalisera 

explicita detaljer i en text. Nästa punkt inbegriper att kunna dra elementära slutsatser från en 

text. Den tredje punkten handlar om att kunna dra slutsatser och vara förtrogen med vissa 

språkliga och litterära kännetecken och den fjärde riktpunkten kännetecknas av att kunna 

förstå och förmå integrera tankar och idéer. Med denna beskrivning av punkterna som 

bakgrund kan man utläsa av resultaten i PIRLS-studien 2001 att de svenska eleverna i år 4 

genomgående uppnår en högre procentuell nivå än de svenska eleverna i år 3.  

 

Läsförståelse som en del i läsprocessen 

Nyckeln till kunskap är läsning och förståelse. Läsförståelse har betydelse i alla skolans 

ämnesområden och är därmed mycket viktigt för elevens fortsatta skolgång. Som läsare är 

man medskapare till den text man läser. De erfarenheter och förväntningar man som läsare har 

med sig in i läsningen hjälper till att förstå innebörden i texten (Allard, Rudqvist & Sundblad, 

2001). Läsutveckling definieras enligt Arvin (2004) som läsförmåga samt lust att läsa och en 

förståelse för läsningens syfte. 

 

  3



Läsprocessen 

Att lära sig läsa är en process och en utveckling som består av flera olika delar; fonologisk 

medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och läsintresse. Fonologisk 

medvetenhet innebär att uppmärksamma och förstå hur bokstäver skapar naturliga språkljud 

som ger mening och betydelse. För att kunna läsa en text krävs att man kan identifiera de 

skrivna orden och förstå vad de betyder. Ordavkodningen bygger på den fonologiska 

medvetenheten men stärks av en god läsförståelse. Även flytet i läsningen förstärks av god 

läsförståelse. Läsa med flyt innebär att kunna dela in texter i meningsfulla satser och fraser 

samt att identifiera ord och förstå samtidigt. En annan viktig del i läsprocessen är läsintresset. 

Läsprocessens delar samspelar och bildar en helhet som tillsammans utgör en god läsförmåga 

(Lundberg & Herrlin, 2003).  

 

Allard, Rudqvist och Sundblad (2001) gör en liknande definition av läsprocessen. De menar 

att läsförmågan vilar på två viktiga byggstenar, avkodning och läsförståelse. Vid läsning av en 

text skapar läsarens kunskaper och erfarenheter om det som ska läsas en förförståelse för vad 

texten handlar om. Förförståelsen, avläsningen och tankebearbetningen som görs av texten 

under läsningens gång skapar läsförståelse vilket leder till en uppfattning om innehållet som i 

sin tur leder till nya erfarenheter och kunskaper.  
 

Avkodning 

En förutsättning för läsförståelse är att snabbt och utan ansträngning kunna koda av de ord 

som står i texten och att förstå betydelsen av orden. Det spelar en stor roll för ordavkodningen 

om man förstår det sammanhang i vilka orden ingår (Lundberg & Herrlin, 2003). Avkodning 

kan inte enbart definieras som ögats registrering av texten. Avkodningen består av ett samspel 

mellan tänkandet och det ögat läser av. Det finns en risk att man som läsare hamnar i en 

mekanisk avläsning vilket innebär att man bara kodar av texten och inte får någon verklig 

förståelse (Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001). God avkodningsförmåga innebär inte 

automatiskt att man har god läsförståelse. När tankarna inte är inriktade på innehållet i texten 

blir det inget resultat av läsningen (Nilsson & Ullström, 2000). 

 

Läsförståelse 

Att läsa ska vara detsamma som att förstå. Om barns läsning av berättelser tillåts fokusera på 

innehållet blir läsningen intressant. Berättelser ska upplevas och goda läsupplevelser är 

viktiga för läsutvecklingen (Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001). För att förstå en text måste 
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man vara medveten och motiverad eftersom läsning är en aktiv process som kräver 

ansträngning av läsaren. En text innehåller mer än det som skrivits ner. Som aktiv läsare gör 

man inferenser; man gör antaganden och drar slutsatser. Det handlar om att gå utöver den 

bokstavliga tolkningen och göra kopplingar till sitt eget liv. Det skapar en förståelse på ett 

djupare plan (Franzén, 2001, Keene & Zimmerman, 2003).  

 

Erfarenheter och kunskaper 

Genom handlingar, känslor, tankar och upplevelser erhålls olika erfarenheter som tillsammans 

med de faktakunskaper en individ tillägnar sig bildar en uppfattning och en föreställning av 

hur något är och hur verkligheten ser ut, oberoende av om man läser eller inte. Det ligger 

utanför läsprocessen men det påverkar den, för ju mer en läsare vet och kan om det som ska 

läsas desto troligare är det att förståelsen för textens innehåll ökar. Om ett barn möter ord i 

texter som det inte kan relatera till sina egna erfarenheter eller kunskaper får orden ingen 

innebörd och barnet får svårt att tolka texten. Läsning kan leda till nya erfarenheter och 

kunskaper som kan öka förståelsen för nya texter (Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001).   

 

Förförståelse 

Läsarens erfarenheter och kunskaper påverkar och är en del av förförståelsen inför en läsning. 

Begreppen påverkar varandra. När en läsare känner till något i textens handling börjar 

läsningen med en god förförståelse. Men förförståelse innefattar även andra delar. Innan 

läsningen av en bok ska börja har en föreställning om vad boken handlar om skapats. Bokens 

titel, bilder på omslaget och en kort sammanfattning av bokens innehåll skapar den här 

föreställningen. Redan i valet av bok finns ett motiv med att läsa boken. Om någon annan 

pratat väl om boken och gett en kort beskrivning av dess innehåll skapas förväntningar på 

bokens innehåll och ytterligare förförståelse om det som ska läsas har bildats. Förståelsen om 

boken fortsätter sedan att byggas upp under läsningen. Läsaren blir allt mer bekant med 

författarens språk och berättelsens personer och handling (Allard, Rudqvist & Sundblad, 

2001). 

 

Bokstäver och ord får ingen riktig innebörd förrän de möter en läsare som söker mening i 

dem. När det gäller barn så kan de inte förväntas läsa med mening om de inte kan koppla det 

nya de läser i texten till vad de redan vet och de erfarenheter de har. Barn kan inte alltid se att 

det faktiskt finns ett sådant samband. När barn får ta del av tankeväckande diskussioner som 

kan hjälpa dem att reflektera kring och förstå bakgrunden till det texten handlar om får de en 
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bättre förförståelse och har lättare att förstå att syftet med läsning är att få veta och uppleva 

något menar Lundberg (Lundberg & Herrlin, 2003). 

 

Hur läsförståelse grundläggs 

Läsförståelse kan tränas in redan när barn är riktigt små. Högläsning av böcker ger en bra 

första grund till att bygga upp läsförståelsen. När en vuxen läser högt för ett barn kan bilder 

och samtal om innehållet i berättelsen hjälpa barnet att förstå vad berättelsen handlar om. 

Barnet lär sig nya ord och begrepp och får tid att tänka på vad texten betyder. Denna tidiga 

kontakt med litteratur och texter hjälper till att utveckla läsförståelsen och längre fram 

läslusten. När ett barn börjar skolan tar skolans läsinlärning vid. Om barnet då har svårt att 

utveckla sin läsförmåga att koda av orden och förstå vad de betyder finns det inte plats för 

någon större läsförståelse heller (Franzén, 2001). Även de som anses vara goda läsare kan ha 

svårt att se djupare i en text. Läsningen beskrivs då som något som bara bedrivs på en yta, ett 

papper. Det uppstår ingen koppling till erfarenheter, upplevelser och känslor. Man kan avläsa 

orden men förstår inte riktigt vad man läser och det blir svårt att ta ut det viktigaste ur en text 

(Nilsson & Ullström, 2000). Den här sortens läsare kan beskrivas som passiv läsare. Eftersom 

läsförståelse och läslust hänger tätt samman finns det en risk att om läsningen blir mödosam 

och besvärlig upplevs den inte heller som rolig (Franzén, 2001).  

 

Läsförståelsen i undervisningen 

Skolan har en stor roll i hur elevers läsförståelse utvecklas och grundläggs. Undervisning i 

läsning som har sin utgångspunkt i förståelse, där eleven får hjälp att utveckla verktyg för att 

kunna koppla texter till sin egen erfarenhetsvärld är viktigt. Läsupplevelsen måste hamna i 

fokus, berättelser ska upplevas och vara det centrala – inte lästekniken (Allard, Rudqvist & 

Sundblad, 2001). Innehållet i undervisningsmaterial som knyter an till elevers 

vardagserfarenheter fångar lättare deras intresse och engagemang. Det måste finnas en 

koppling mellan vardaglig förståelse och en mera vetenskaplig förståelse (Nilsson, 1997). Ju 

längre upp i skolan elever kommer desto större skillnad är det mellan de texter de möter i de 

olika ämnena, de blir svårare och har egna typiska särdrag beroende på i vilket sammanhang 

de ingår. Som lärare måste man vara medveten om hur texter kan variera mellan olika ämnen 

och hjälpa eleverna att få en förståelse för dess olika språkliga varianter och en förförståelse 

för det texterna handlar om (Björk & Liberg, 1999).   
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Samtal kring texter är ett viktigt redskap i arbetet med läsförståelse i skolan. Det hjälper 

eleverna att bygga lässtrategier och förståelse för texter. Lärarens viktigaste uppgift när det 

gäller elevers läsning, oavsett vilket stadium en elev befinner sig på, är att få dem att anknyta 

till egna erfarenheter kring det lästa och ifrågasätta för att kunna vidareutveckla innehållet i en 

text. Lärare bör alltid ta sig tid att tala med elever om vad texter handlar om och hur de själva 

upplever läsningen. Genom samtal kring texter med andra får elever möjlighet att verbalisera 

sina egna tankar och få nya infallsvinklar genom att ta del av andras uppfattningar, åsikter och 

erfarenheter. Det fördjupar och har betydelse för både den språkliga och tankemässiga 

utvecklingen (Björk & Liberg, 1999). Kärnan i läsundervisning bygger på att lära elever vilka 

tankestrategier som erfarna läsare använder för att eleverna sedan ska kunna använda dessa 

självständigt. En erfaren läsare kan utnyttja relevant förkunskap inför läsningen, bedöma vilka 

teman och tankegångar som är viktiga i en text, dra slutsatser och tolka texten. Dessa 

strategier för hur man kan förstå texter bör ingå i undervisningen under hela skoltiden (Keene 

& Zimmermann, 2003).  

 

Analysverktyg för läsförståelse 

Läs Utvecklings Schemat - LUS  

LUS är ett analysverktyg som läraren kan använda sig av för att följa upp sina elevers 

läsutveckling. LUS består av 20 utvecklingssteg som leder till att varje elev kan nå 

styrdokumentens uppsatta mål. Varje elev placeras in i utvecklingsstegen utifrån en kvalitativ 

bedömning som läraren gör i det dagliga arbetet. Allard, Rudqvist och Sundblad (2001) 

påpekar att LUS inte är beroende av någon metod utan ger lärare den metodiska frihet som är 

intentionen i Lpo 94. De anser att ett rimligt mål är att alla elever innan de börjar år 4 ska ha 

fått möjlighet att komma så långt i sin utveckling att de kan läsa med flyt och med god 

förståelse. Vidare menar de att det kan förväntas att elever i år 6 lustläser, läser för att 

uppleva. I år 9 bör eleverna kunna dra slutsatser om företeelser i texten som står utanför deras 

egen erfarenhetsvärld.  

 

Nationella prov 

De nationella proven är ämnesprov som är utarbetade av skolverket för elever i år 5 och år 9. I 

avsnitten som handlar om läsförståelse förväntas elever i år 5 förstå centrala detaljer och 

orsakssammanhang i en text och kunna dra egna slutsatser ur texten. I faktatexter ska eleven 
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finna fakta, dra slutsatser och själv kunna ta ställning. I år 9 ska eleven kunna besvara både 

enkla och mer komplicerade frågor på en text och kunna jämföra texter (Skolverket, 2005). 

 

Skolans styrdokument om läsförståelse 

Skolan har en viktig uppgift att förbereda eleverna att möta en värld och ett samhälle som är i 

snabb förändring och som ställer höga krav på både den språkliga förmågan och förmågan att 

tillägna sig ny kunskap. För att eleverna ska få tilltro till sin språkliga förmåga måste skolan 

ge eleverna möjligheter att diskutera, läsa, skriva och utveckla förmågan att kritiskt granska 

fakta. Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och kopplas till elevernas 

bakgrund och tidigare erfarenheter. Med hänsyn till elevers olika behov ska olika 

uttrycksformer och olika vägar att nå målen erbjudas. Läroplanen menar att elevers 

identitetsutveckling är nära förknippat med språk och lärande. Samhällets utveckling av 

informations- och komunikationstekniken ställer krav på språkförmågan (Lpo 94). Detta 

påpekas i kursplanen i svenska (2000) då undervisningen ska sträva efter att eleverna 

utvecklar en god språkförmåga, en förmåga att läsa, förstå, tolka och värdera olika slags 

texter. I år 5 ska eleven kunna läsa både faktatexter och skönlitteratur med god förståelse. I år 

9 ska elevens läsförmåga ha utvecklats till att både kunna återge textens innehåll, kunna 

reflektera och sätta in texten i ett sammanhang.  

 

Teoretiska utgångspunkter  

 

Kognitiv teori och läsförståelse 

Det finns samband mellan Piagets kognitiva teori och läsförståelse. Piaget menar att barn 

konstruerar förståelse när de ställs inför konkreta uppgifter som de kan hantera. Han beskriver 

denna utveckling i två delprocesser, assimilation och ackommodation. Assimilation innebär 

att barnet försöker anpassa omgivningen efter sig själv, när barn upplever något nytt eller 

obekant försöker de tolka och förstå det nya med hjälp av tidigare kunskap. Om barnet inte 

kan relatera det nya till tidigare erfarenheter måste barnet tänka på ett helt nytt sätt för att 

förstå det nya. De måste då ackommodera, det vill säga anpassa sig själva efter omgivningen. 

Den tidigare kunskapen måste utvidgas så att det passar till den nya kunskapen (Evenshaug & 

Hallen, 2001). Sambandet mellan förståelse och erfarenheter betonas även av Edfeldt (1982) 
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som framhåller att det är livssituationen och tidigare erfarenheter som bidrar till hur läsaren 

tolkar en text, kärnan till läsförståelsen är att tolkningen alltid är subjektiv, baserad på den 

enskildes kognitiva utveckling.  

 

Piaget ansåg att varje barn utvecklas i stadier i samma ordningsföljd, han menade att 

utveckling sker i samspel mellan individen och omgivningen. De erfarenheter ett barn får i ett 

utvecklingsstadium bär det sedan med sig och inkluderar i nästa. Piaget menar att barn från 

sju till cirka elva års ålder i första hand har ett konkret tänkande som innebär att de kan 

resonera logiskt om konkreta uppgifter och föremål. De behöver konkreta exempel och 

illustrationer för att förstå. Från cirka tolv års ålder anser Piaget att barn börjar kunna tänka 

abstrakt och dra resonerande och logiska slutsatser (Evenshaug & Hallen, 2001). 

 

Socialkonstruktivistisk teori och läsförståelse 

Vygotskij såg på lärande som något som hänger intimt samman med utveckling, utan lärande 

kan man inte utvecklas och man kan inte utvecklas utan att lära sig. Han menade att barn har 

olika utvecklingszoner, zoner för proximal utveckling. Genom ett samspel med andra och i 

aktiviteter som ligger en bit över elevens nivå kan barnet nå nästa utvecklingsnivå. I skolan 

främjas en elevs lärande och vidareutveckling av vägledning av lärare och samarbete med 

andra (Evenshaug & Hallen, 2001). Centralt i Vygotskijs språksyn är att språk och tänkande 

är oskiljaktiga, språket är tänkandets sociala redskap. Vygotskij betonar att om eleverna ska 

kunna tillägna sig en förståelse måste de själva vara aktiva, i samspel med andra. De olika 

erfarenheter och upplevelser barn får och bär med sig spelar en viktig roll för förståelsen av 

begrepp vilket i sin tur har stor betydelse för språkutvecklingen. Begreppen tillägnas genom 

kommunikation, förståelse och problemlösning (Bråten, 1998). Dysthe (1996) grundar sig på 

Vygotskijs tankar om att det är i dialog med andra var och en kan bygga upp kunskaper. När 

det gäller förståelse av en text är det möjligt att gå in i en egen enskild dialog med textens 

stoff och innehåll. Men för att barn ska kunna lära sig detta behöver de utveckla en förmåga 

att kunna reflektera och relatera till texten. Denna förmåga utvecklas bäst genom en socialt 

interaktiv undervisning där eleverna lär sig att i dialog med andra verbalisera sina tankar kring 

det lästa. Eleverna får i samspel med andra både en strategi för hur man själv kan tänka kring 

en läst text och en förståelse för hur andra tänker kring texten och innehållet.  
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Metod  

 

Val av metod 

Syftet med studien är att ur ett lärarperspektiv belysa hur lärare i olika år uttrycker sig om 

läsförståelse och hur de beskriver sitt arbete med att utveckla elevers läsförståelse. Samt 

belysa eventuella uppfattningar lärare har om hur läsförståelse bedrivs i år där de själva inte är 

verksamma. För att få en förståelse för lärares tankar och uppfattningar har vi använt 

kvalitativa intervjuer. Kvale (1997) menar att kvalitativa intervjuer lämpar sig väl när man vill 

försöka förstå intervjupersonens livsvärld och hans/hennes relation till den. Genom intervjuer 

får vi möjlighet att ställa specificerade frågor som ger svar åt studiens syfte och göra 

tolkningar av vad som sägs och sända tillbaka frågor som bekräftar eller dementerar om vi 

uppfattat informantens uttalanden rätt.  

Urval 

Vi genomförde nio intervjuer med lärare i år 2, 5 och 7, tre intervjuer i respektive år. Efter att 

vi skickat ut en intresseförfrågan till ett antal skolor i en kommun om att delta i vår studie, 

kontaktade en skola oss och det bestämdes att de skulle delta i undersökningen. Den skolan 

använder inget bedömningsunderlag för elevers läsutveckling som redovisas vidare.  Därefter 

gjordes ett medvetet urval av de två andra skolorna. En av dessa skolor använder sig av LUS 

som bedömningsunderlag och resultatet redovisas till skolledningen, den andra skolan har stor 

andel av elever med annat modersmål än svenska. Urvalet av skolor och skolår baseras på att 

vi ville ha en spridning av svaren. Fördelen med ett strategiskt urval är att man kan få 

variation i svaren från dem man intervjuar (Trost, 2001). Urvalet av lärare har rektorerna på 

respektive skola gjort genom förfrågan till lärare i de år vi var intresserade av. Samtliga 

informanter är behöriga lärare. Nedan följer en beskrivning av informanterna som deltog i 

undersökningen. Informanterna presenteras med fingerade namn.  

 

Lärare i år 2 

Anna  Småskolelärarutbildning, yrkesverksam i 41 år. 

Astrid  Grundskollärarutbildning 1-7, yrkesverksam i 16 år. 

Anita  Lågstadielärare, yrkesverksam i 32 år.  
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Lärare i år 5 

Louise Förskollärarutbildning och vidareutbildning 1-7 lärare, yrkesverksam i 9 år.  

Lena              Lågstadielärarutbildning, yrkesverksam i 31 år.  

Lisa               Mellanstadielärarutbildning, yrkesverksam i 25 år. 

 

Lärare i år 7 

Mona  SO-lärarutbildning, yrkesverksam i 10 år. 

Marianne  Gymnasielärarutbildning, yrkesverksam i 3 år. 

Margareta      Gymnasielärarutbildning, yrkesverksam i 20 år. 

 

Dataproduktion och bearbetning 

Med utgångspunkt från frågeställningarna arbetades en intervjuguide fram med 

halvstrukturerade frågor som innebar en möjlighet att ställa uppföljningsfrågor till 

informanternas svar och anpassa dem efter hur intervjusamtalet förlöpte.  

 

Genom en provintervju, där vi deltog alla tre, bekräftades att intervjufrågorna var relevanta 

och svarade mot undersökningens syfte. Samtidigt gav det en uppfattning om hur lång tid 

intervjuerna kunde beräknas ta att genomföra. Läraren som tillfrågades för provintervjun är en 

personlig kontakt och undervisar i år 5. Frågorna var öppna med möjligheter för 

informanterna att svara på efter reflektion och eftertanke och frågornas följd anpassades 

efterhand som samtalen förflöt. Det är viktigt att som intervjuare lyssna uppmärksamt på 

informantens svar och att vara öppen för nya aspekter som informanten kan föra fram i 

samtalet och följa upp det (Kvale, 1997).  

 

Vid första ordinarie intervju deltog två av oss. Vid resterande åtta intervjuer deltog alla tre. 

Intervjuerna spelades in på band för att vi som intervjuare skulle kunna koncentrera oss på 

informanternas svar. Inspelning av intervjuer ger en möjlighet för intervjuaren att koncentrera 

sig på ämnet och dynamiken i intervjun. Det ger även möjlighet att kunna gå tillbaka och göra 

en omlyssning (Kvale, 1997). Intervjuerna genomfördes under ca 45 min – 1 timma.  

 

Studien har inspirerats av en hermeneutisk tolkning vid analysen och tolkningen av 

informanternas uttalanden. Patel och Davidsson (2003) beskriver att hermeneutisk tolkning av 

intervjutexter innebär att man växlar mellan delar och helhet samt utgår från sin egen 
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förförståelse vid tolkningen. Vi skrev ner tre intervjuer vardera ordagrant och analyserade 

intervjumaterialet tillsammans. Intervjuerna lästes först i sin helhet för att skapa en förståelse 

och få en helhetsbild. Sedan lyftes delar ur intervjutexterna ut som svarade mot 

frågeställningarna för att få en förståelse för dessa. Förståelsen av delarna och helheten 

ställdes i relation till varandra och till den förförståelse vi har om läsförståelse och därmed 

uppnådde vi ny förståelse. Vid analysarbetet använde vi oss av meningskoncentrering som 

metod för att bearbeta den stora mängden intervjumaterial där huvudmeningen blev en 

komprimerad text som svarade till frågeställningarna. Under varje frågeställning 

sammanställdes svaren i flera olika kategorier. Kategorierna skiljer sig något mellan de olika 

åren.  

 

Sju av intervjuerna genomfördes i ett enskilt rum. De två övriga genomfördes i ett lärarrum 

respektive mindre skolbibliotek. Informanterna valde plats för intervjuerna och vi placerade 

oss så att informanterna skulle känna sig bekväma och kunna föra en dialog med oss.   

 

Etiskt ställningstagande 

De fyra etiska principer som Vetenskapsrådet (Forskningsetiska principer, 2002) anser gälla 

humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning har följts i undersökningen; samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och informationskravet. Rektorerna för de berörda 

skolorna kontaktades och vi fick godkännande att genomföra intervjuerna. Efter det 

kontaktades informanterna genom telefonsamtal eller personligt besök. Kvale (1997) menar 

att det finns risk för att den intervjuade svarar som det förväntas av honom eller henne som 

professionell yrkesutövare därför valde vi att inte berätta om studiens syfte i detalj för att på 

så vis få fram informanternas spontana tankar om läsförståelse. De informerades dock om att 

studien handlar om läsning ur ett lärarperspektiv.  

 

För att få ett informerat samtycke informerades informanterna om att deras deltagande i 

undersökningen var anonymt och frivilligt. Vi klargjorde även att det insamlade 

intervjumaterialet endast kommer att användas i undersökningssyfte och att 

intervjupersonernas identitet inte kommer att röjas för att på så vis värna om 

konfidentialiteten. I intervjuinspelningarna, utskrifterna samt i redovisningen av resultatet har 

informanterna fått fingerade namn för att inte röja någons identitet. Kvale (1997) betonar 
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vikten av konfidentialitet även vid inspelning av intervjusamtal och vi kommer därför att 

förvara de inspelade intervjuerna på ett säkert ställe. En skriftlig bekräftelse av planerad 

intervjutid skickades ut till informanterna där de forskningsetiska kraven återigen beskrevs.  

 

Trovärdighet 

En studies validitet avgörs om valet av metod undersöker det den är avsedd att undersöka och 

en studies reliabilitet handlar om att så detaljrikt som möjligt beskriva hela processen med hur 

man samlat in och bearbetat material (Kvale, 1997). För att öka denna studies validitet utgick 

intervjuguiden från studiens frågeställningar och informanternas svar följdes upp med 

lämpliga följdfrågor. Samtliga intervjuer spelades in på band och skrevs sedan ut noggrant. 

För att öka studiens trovärdighet analyserade vi intervjumaterialet både enskilt och 

tillsammans, vilket minskar risken för feltolkningar. Vi har försökt sträva efter ett neutralt 

förhållningssätt samt försökt bortse från egna värderingar både under intervjusamtalet och 

analysarbetet. Dock menar Kvale (1997) att den kvalitativa forskningsmetoden inte kan vara 

objektiv, eftersom allting är tolkat och analyserat av människor. Vi kan inte göra gällande att 

de resultat vi kommit fram till kan generaliseras till att gälla alla lärare i Sverige, det är enbart 

giltigt för den grupp av lärare vi intervjuat. 

 

Vid några av intervjutillfällena upplevde vi att informanterna ville ge oss ”rätt” svar vilket 

möjligtvis berodde på att vi är lärarstuderande och saknar den arbetslivserfarenhet de har. Vi 

var då noga med att betona att det inte finns några rätta svar utan att vi ville ta del av deras 

tankar och erfarenheter.  

 

Metoddiskussion 

Valet att vara tre vid intervjusamtalen grundar sig i att vi ansåg det vara positivt att samtliga 

fick möjlighet att vara med om samma upplevelse. Ett alternativ kunde ha varit att två av oss 

genomförde intervjuerna och den tredje lyssnade och skrev ut intervjuerna. Vi ansåg dock att 

en gemensam upplevelse av intervjuerna övervägde och tror inte att det påverkade 

intervjusamtalet att vi var tre. Kvale (1997) menar att intervjuaren gör en tolkning av det 

informanten säger redan under intervjun och sänder tillbaka meningen i samtalet. Han menar 

även att kvalitativa intervjuer ger en möjlighet att registrera och tolka inte bara vad som sägs 

under intervjun utan också hur det sägs med tonfall och ansiktsuttryck. Vi ansåg att samtligas 
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deltagande skulle möjliggöra för oss att tillsammans tolka informanternas svar. Det gav oss 

också en möjlighet att tolka informanternas kroppsspråk och tonfall vilket påverkade vår 

tolkning. Utifrån detta kunde vi ställa följdfrågor.  

 

Resultat  

 
Resultatet presenteras utifrån frågeställningarna och respektive år; 2, 5 och 7. För att 

tydliggöra resultatet har intervjusvaren delats in i lämpliga kategorier under varje 

frågeställning. Kategorierna skiljer sig åt mellan skolåren beroende på informanternas svar. 

När det i resultatet talas om samtliga informanter avser det de tre informanterna i det aktuella 

redovisade året. 

 

Lärares tankar kring läsförståelse 

 
År 2 
Läslust, intresse och miljö 

Genomgående teman under samtliga intervjuer med lärare i år 2, är att läslust och intresse är 

utgångspunkter för läsförståelse. De menar att om elever är intresserade av det de läser tar de 

till sig innehållet och känner lust med att läsa. Astrid påpekar dock att man som lärare får 

räkna med att det i varje klass finns elever som aldrig lustläser, men att de ändå kan förstå 

texter de behöver läsa.  
  

Jag tror att har man lusten, hittar man något bra, då finns förståelsen med. Det är ju samma för 

en själv, något man inte gillar alls, det är ju jättesvårt att ta till sig. (Anita) 

 

Samtliga informanter menar att det är viktigt att eleverna läser mycket, pratar om och skriver 

om det de läst. Anna säger att hon försöker vara lyhörd och skapa en trygg klassrumsmiljö så 

att samtliga elever vågar prata. Anita menar att det har med olika förmågor att göra hur man 

förstår en text men framhåller att elever måste få tid till att läsa så att de kan få upp flytet och 

då förståelsen.  
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Läsförståelse innebär att kunna återberätta  

Lärarna vi intervjuat tror inte att elever i år 2 är mogna för att kunna gå djupare i 

läsförståelsen och dra egna slutsatser eller reflektera över texter men framhåller dock att detta 

nog ändå tränas omedvetet. I första hand menar de att eleverna i år 2 ska kunna läsa och 

återberätta det konkreta innehållet i en text som är anpassad till deras nivå.  
 

Att kunna läsa mellan raderna är inget jag tänker på, det är alldeles för svårt, det kommer 

långt senare. Nu brukar jag ställa lite frågor om innehållet som de får svara på. (Astrid) 

 

Samtliga informanter i år 2 anser att läsförståelse är relativt och beror på vilken sorts litteratur 

och text man läser. Anna menar att man aldrig blir färdig med läsförståelse utan vi lär oss hela 

tiden ju mer avancerad litteratur vi läser. För att elever ska utveckla läsförståelse är 

informanterna eniga om att eleverna först måste kunna avkoda texter men de understryker att 

avkodning och förståelse går hand i hand. Anna tror att förståelse gör att avkodningen kan gå 

fortare och läsaren uppnår ett flyt i sin läsning. Anita upplever att elever som är goda läsare, 

som har flyt i sin läsning, även kan förstå texter med ett innehåll som inte alls intresserar dem.  

 

Viktigt för de flesta av skolans ämnen   

Samtliga av de intervjuade lärarna i år 2 upplever att läsförståelse är grundläggande för att 

eleverna ska klara av de flesta av skolans ämnen. Anna menar att orsaken till att en del elever 

inte når målen troligtvis bottnar i att de inte har läsförståelse. Anita nämner även att 

läsförståelse är viktigt för att eleverna ska kunna ta till sig den värld av upplevelser som 

böcker kan erbjuda.  

 
Nu är det inte så mycket algoritmer i matematiken utan mer problemlösning, och då fodras det 

mer läsförståelse. (Anna)  

 

År 5 
Läslust och förförståelse 

Alla informanter betonar vikten av att eleverna ska känna att läsningen är lustfylld för att de 

ska få förståelse för texters innehåll. De betonar även vikten av att det ska finnas anknytning 

till elevernas verklighet och intressen. Eleverna måste ha förförståelse för det de läser. 
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Sen så är det här en väldigt duktig klass, det är inga som har bekymmer med läsning utan alla 

har liksom gripits av den här läslusten, det var därför de klarade läsförståelsedelen i de 

nationella proven så bra. (Louise) 

 

Förstå och reflektera  

Samtliga intervjuer med lärarna i år 5 ger en bild av att de försöker sträva efter att anpassa 

undervisningen efter de olika individer eleverna är. Alla informanter är eniga om att 

läsförståelse innebär att förstå innehållet i en text anpassad för elevens nivå. Lisa och Lena 

anser att läsförståelse innefattar något mer och menar att eleven även ska kunna komma fram 

till egna slutsatser, reflektera och argumentera. Samma informanter framhåller att 

läsförståelse och förmågan att reflektera och fundera kring en text kan grundläggas och 

utvecklas tidigt. De anser att läsförståelse och den tekniska avkodningen hör ihop och bygger 

på varandra men att eleven först behöver lära sig läsa mekaniskt för att sedan kunna skapa en 

förståelse för texten.  

 

Olika förutsättningar 

Alla informanter talar om att eleverna har olika förmågor och därför är i behov av olika 

mycket stöd. Lisa och Lena beskriver elevers olika förutsättningar till läsförståelse beroende 

på hur mycket stöd och hjälp de får hemma och om de är uppväxta med böcker. Lena anser att 

en erfarenhet av böcker ger en mer utvecklad fantasi och gör det lättare att samtala om texter. 

Hon lyfter också fram att elever med invandrarbakgrund har särskilt svårt och sämre 

förutsättningar till läsförståelse eftersom de inte har språket och saknar ordförståelse. Både 

Lisa och Lena upplever svårigheter med att hinna med alla elever. 

 
Det är ju jättemånga barn som inte har språket. De har inte orden. Och just att de kan läsa och 

dels att de är vana med böcker hemifrån. Det ser man ju tydligt på barn om de är vana vid att 

fått höra saga utav någon vuxen. Eller om de inte har det. (Lisa) 

 

Grunden för alla ämnen 

De intervjuade lärarna i år 5 är eniga om att läsförståelsen genomsyrar de flesta av skolans 

ämnen. De lyfter matematik som ett tydligt exempel där läsförståelsen blir nödvändig. Alla 

menar att det kommer att bli svårt för de elever som saknar läsförståelse högre upp i skolåren 

då texterna blir både längre och svårare. Lena tänker dessutom på läsförståelsens betydelse 

utanför skolan.  
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Läsförståelse kommer ju igen i flera ämnen, i både matematik, so-ämnen och no-ämnen. 

Förstår man inte så får man ju svårigheter längre fram. (Louise) 

 

År 7 
Förstå, reflektera, värdera och jämföra 

Samtliga informanter i år 7 definierar att läsning innebär att kunna förstå vad man läser, en 

duktig läsare kan värdera och reflektera kring texter. Mona anser att det finns olika nivåer av 

att förstå en text. Hon beskriver det så här: 
  

 Du kan ju kanske rent konkret förstå en text. Men sen har du olika nivåer på det. Kan du sen 

 till exempel jämföra med annat som du har läst, kan du sätta in det i ett sammanhang, alltså 

 det är olika nivåer av läsförståelse. Så det går inte att säga att du har förstått eller du har inte 

 förstått, för det är inte svart eller vitt. (Mona) 

 

Informanterna påpekar att texterna på högstadiet ofta är svårare än vad eleverna tidigare mött, 

de behöver kunna gå djupare in i texter, läsa mellan raderna, dra slutsatser och sätta in texter i 

olika sammanhang. Men Margareta och Mona tycker att förmågan att förstå på ett djupare 

plan även har med mognad att göra. Mona tycker att det kräver ett abstrakt tänkande och anser 

att en del elever inte har utvecklat detta helt ännu i högstadiet. 

 

Två av informanterna tror även att det har betydelse om en elev har vuxit upp i en familj där 

man läst och diskuterat mycket. De upplever också att elever som har invandrarbakgrund ofta 

har svårare med ordförståelsen och därmed också läsförståelsen.  
  

 Det slår ut dem som inte kan svenska. Det märks ju faktiskt ganska så stor skillnad, både på

 intresse och avkodningen, att man förstår. De som har invandrarbakgrund, de har det 

 jättejobbigt. (Marianne) 

 

Samtal och diskussioner kring texter lyfter alla tre informanterna fram som en viktig 

förutsättning för att bygga upp ett intresse för en text och en bra förförståelse. De menar att 

intresset styr hur mycket en elev förstår av en text. Två av informanterna säger att de märker 

att många elever inte är vana vid att reflektera över texter när de kommer till högstadiet. Mona 

berättar att hon ofta behöver träna eleverna in i ett reflekterande och analyserande tänkande 

när de arbetar med förståelse av texter.  

 

  17



Läsförståelse viktig för skola och samhälle 

Alla informanter tycker läsförståelsen är viktig för att en elev ska klara skolans mål. Mona 

betonar att det är viktigt att som svensklärare vara medveten om att det inte bara i 

svenskundervisningen eleverna läser texter.  
  

 En god läsare utnyttjar ju även i So:n att man kan läsa. Det är ofta så att de som är 

 duktiga på läsning och har god läsförståelse de är ju duktiga i såna ämnen som matte och No 

 där det är mycket fakta som ska hämtas in och där märks det absolut och det är de som jag 

 kanske ser som de goda läsarna, de som kan utnyttja det i andra ämnen. Och som 

 förstår vad de läser. (Marianne) 

  

Marianne tänker också på läsförståelsens betydelse för att klara sig bra i samhället då det 

handlar om att kunna ta till sig information och förstå bakomliggande budskap. Mona ger en 

liknande bild, hon menar att man måste träna upp sin förmåga att tänka analytiskt och 

ifrågasättande för att kunna genomskåda den information som matas ut via media. Hon 

beskriver också hur skolans tematiska arbetssätt integrerar olika ämnen till en helhet och där 

har både skönlitterära berättelser och faktatexter en central plats. Det ställer krav på elevernas 

läsförståelse och det blir tydligt när eleverna inte förstår eftersom de självständigt ska söka 

information och fakta.  

 

Sammanfattning 

Framträdande tankar från alla skolår är att främja elevernas läslust och anpassa litteratur efter 

intresse och erfarenhet. Resultatet visar en stegring av läsförståelsens innebörd från år 2 till år 

7. Det skiljer i uppfattningen mellan informanterna i skolåren när en elev anses vara mogen 

att kunna göra djupare reflektioner av texter. Samtliga informanter betonar att läsförståelse är 

viktigt för att elever ska klara av flera av skolans ämnen samt att det finns olika 

förutsättningar för att eleverna ska utveckla läsförståelse.  

 

Hur lärare beskriver sitt arbete med att utveckla elevers läsförståelse 

 
År 2 
Mycket litteratur och högläsning 

Informanterna beskriver att undervisning i läsförståelse är komplext, det handlar i första hand 

om att skapa intresse och lust för läsning och att eleverna ska få flyt i sin läsning. De berättar 
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att de erbjuder eleverna ett rikt utbud av olika kategorier av litteratur och att eleverna får 

mycket tid för egen läsning. Samtliga informanter tycker att det är viktigt att eleverna själva 

väljer de skönlitterära böcker de vill läsa men menar samtidigt att eleverna ibland behöver 

hjälp med detta.    
 

När de känner att de kan börja läsa då vill de ju gärna ta en bok som är för svår. Och ibland 

låter man dem göra det och då märker de ju att det inte passar. Jag säger alltid det till barnen, 

ta en lätt bok. Det är viktigt att de inte tycker det är svårt. När de läser flytande kan de ju välja 

nästan vad som helst. (Anita)  

 

För att skapa intresse nämner alla informanter även att de högläser för sina elever vid något 

eller några tillfällen per vecka. Astrid påpekar dock att det kan vara svårt att hitta en bok som 

fångar alla elever. Även när det gäller elevernas enskilda läsning beskriver informanterna 

problem med att hitta litteratur som passar till eleverna intressen. En annan svårighet som två 

av informanterna uttrycker är att alla elever inte tycker det är roligt läsa och Anna brukar då 

föreslå eleverna att ta med sig böcker hemifrån.  

 

Recensioner och storböcker 

På frågan om hur de undervisar för att utveckla elevers läsförståelse berättar samtliga 

informanter att de har mycket arbetsmaterial som är utarbetat för att träna läsförståelse och 

som eleverna arbetar enskilt med. Två av lärarna framhåller dock att eleverna endast arbetar 

med dessa uppgifter om de tycker det är roligt. Samtliga informanter berättar att de pratar med 

eleverna om boken, ofta görs det för att veta om eleven har förstått innehållet. Emellanåt 

använder sig Astrid och Anna av storböcker eftersom eleverna då kan följa med i texten och 

de kan sedan ha en gemensam diskussion utifrån frågor som läraren ställer. Lärarna nämner 

att eleverna ibland skriver recensioner där de berättar om innehållet och Anna försöker även 

uppmuntra eleverna att skriva varför de tyckte boken var bra eller dålig. Samtliga informanter 

uppger att läsuppgifter i matematiken och svåra faktatexter görs gemensamt i klassen. Men 

när det gäller faktatexter försöker de i första hand att hitta dessa i olika svårighetsgrader så att 

eleverna själva kan klara av att läsa och förstå dem.  
 

När de skriver recensioner får de skriva vad boken innehåller och så försöker man hela 

tiden uppmuntra till att inte bara skriva, den var bra eller den var dålig utan varför den var 

det och vad tyckte och tänkte du. (Anna) 
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Att samtala och skriva 

Samtliga informanter berättar att de försöker prata med elever om böckerna de läst, och att de 

oftast gör det för att ta reda på om eleverna har förstått innehållet. Två av de intervjuade 

lärarna tycker att de är bra att elever ibland skriver om det de läst. De menar att om elever får 

formulera sig med egna ord så innebär det att de ha tagit till sig innehållet.  

 
I och med att klassen är ganska liten så blir det mycket mer tid för samtal. Jag försöker vara 

lyhörd och prata med alla och då kan jag ju märka vad de har förstått och vad de inte förstått. 

(Anna) 

 

Astrid och Anna tycker det är svårt att vara helt säker på att elever verkligen förstår en text 

och att det är lättare att se när elever inte förstår. De menar att om elever inte har förstått så 

slutar de läsa och de har inte heller möjlighet att lösa en skriftlig instruktion. Anita upplever 

inte någon svårighet med att se om elever har förstått en text. Hon anser att kroppsspråk, 

betoning och om de rättar sig själva avslöjar förståelsen. Samtliga informanter använder sig 

av LUS för att klartlägga elevernas läsning men de menar att det är först vid punkt 15 det 

handlar om läsförståelse.  

 

År 5 
Samtal  

Informanterna berättar att de försöker låta eleverna sitta i smågrupper och samtala och 

resonera om texter samtidigt som lärarna då kan ställa frågor som kräver reflektion och egna 

slutsatser. Men samtidigt beskriver de svårigheter med detta arbetssätt då elevantalet i klassen 

och tidsbrist begränsar deras möjligheter. Samtliga informanter använder sig av högläsning. 

För Lisa och Lena är syftet främst att ha det som utgångspunkt för diskussioner om innehåll 

och tankar från texten. De påpekar att det är viktigt att välja böcker som eleverna kan relatera 

till men att det givetvis inte går att hitta en bok som passar alla elevers intressen. Däremot är 

det viktigt för förståelsen att ge eleverna en förförståelse om boken.  

 

Att anpassa arbetssätt och läromedel  

Att köpa in böcker, både skönlitterära och läromedel som passar eleverna är något som alla 

informanter betonar. Lisa understryker att läromedel inte ska vara för korta eftersom 

komprimerade texter med svåra ord gör det besvärligt för förståelsen för många elever. Hon 
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belyser också att variation i arbetet med läsförståelse är centralt för att man ska nå alla elever 

och att man som pedagog visar olika tillvägagångssätt att arbeta på.  

  
Det behövs en massa olika strategier så att det passar alla så att man inte gör samma hela tiden 

och hittar något för att strukturera upp ett lärande. En del har bildminne andra hörselminne så 

jag försöker ju berätta vad texten handlar om så att de känner igen sig i det de läser, jag 

skriver mycket på tavlan och visar mycket på overhead. De får plocka med eget material så att 

de får känna och titta och får en upplevelse av det som en hjälp i förförståelsen. (Lisa)   

 

Alla informanter försöker hjälpa eleverna att välja böcker som passar deras intressen och 

kunskapsnivå. De har märkt att när eleverna själva väljer har de ofta en benägenhet att välja 

för svåra böcker och då tappar de intresset. Informanterna beskriver att när det gäller 

läsförståelse i andra ämnen än svenska är det bra att arbeta med texterna gemensamt. De läser 

tillsammans och diskuterar kring innehållet. En informant använder sig av ett läromedel som 

är speciellt framtaget för att träna läsförståelse i olika stegrande svårighetsgrader. 

 

LUS och frågor på texter 

Alla informanterna tycker att de nationella proven visar vilka elever som har läsförståelse 

eller inte. De ser LUS som ett verktyg för att bedöma läsförståelsen. Lisa ser dock brister med 

detta.  
 

Jag tycker att LUS har väl sina brister också, där kommer man ju inte åt läsförståelsen riktigt 

så som jag skulle vilja. LUS handlar mest om att avkoda och läsa med flyt tycker jag. (Lisa) 

 

Två av informanterna menar att man kan se om en elev har förstått genom att prata med 

eleverna om det de läst och ställa frågor på innehållet.  

 
Man ser ju, eller man känner det lite grann när man sitter och pratar med dem. Dels gör de ju  

den här recensionen, men det bästa är att samtala om texten, då märker man om de förstår. 

(Lena) 
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År 7 
Diskutera, reflektera och läsa mycket 

Eleverna möter nu allt svårare texter och informanterna beskriver att de därför arbetar mycket 

med att diskutera med eleverna kring de böcker och texter de läser, både skönlitterära och 

faktatexter. De ställer frågor på texterna och eleverna gör skriftliga recensioner. Det tränar 

eleverna att reflektera kring en text. Marianne och Mona beskriver att eftersom deras klasser 

ofta är stora ger en indelning av eleverna i små diskussionsgrupper en möjlighet att framför 

allt hjälpa de blyga och lite svagare eleverna att få komma till tals och träna på sin förmåga att 

diskutera kring texter. Alla informanter menar att det är viktigt att först introducera olika 

texter för eleverna, hjälpa dem att få en förförståelse. Det gäller även faktatexter i olika 

läromedel som ofta kan vara svåra. Skapa förförståelse kan man göra genom att berätta om 

och ge en bakgrund till det texten handlar om eller väcka intresse på något annat sätt, till 

exempel genom att se en film. Marianne tycker att det är extra viktigt att berätta och prata 

mycket kring texter med de invandrarbarn som har svårare att förstå avkodningen i texterna 

och betydelsen av orden. Alla informanter betonar att en förutsättning för att få en god 

läsförståelse är att läsa mycket och att skriva, genom att skriva ned sina egna ord är det lättare 

att få förståelse för någonting. 

 

Mona och Margareta menar att det är viktigt att hjälpa elever som är ovana vid att reflektera 

kring texter genom att ge dem goda exempel på hur man kan gå tillväga. Mona anser att man 

genom att göra avbrott i texterna vid läsning, stanna upp och reflektera kan hjälpa eleverna in 

i ”tänket” kring hur man förstår texter på ett djupare plan. Hon nämner även tankekartor som 

ett värdefullt redskap i det här sammanhanget. 
 

Ge dem modeller att tillämpa och använda sig av. Det är väldigt viktigt att de får verktygen, 

om man säger. De här stegen ska du gå igenom, så här kan du göra och tänka. De får själva 

vara med och diskutera och man försöker se, vad kan vi ta med i detta, hur kan man hitta 

information, vilka frågor ska vi ställa. Att man verkligen lägger ner mycket jobb på den här 

grundstrukturen.  (Mona) 

 

Anpassa texter  

Alla informanterna lyfter fram vikten av att försöka anpassa svårighetsnivån på de texter 

eleverna ska läsa. För att locka enskilda elever till mer läsning menar Mona att det också 

gäller att försöka hitta skönlitterära böcker som intresserar dem så att läsningen kommer 
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igång. När det gäller skönlitteratur beskriver Margareta att hon i hög grad försöker hjälpa 

eleverna att hitta böcker att läsa. 
 

Jag brukar alltid plocka med mig böcker från biblioteket som vi har här. Jag plockar med mig 

böcker och byter böcker och försöker sträcka till dem. Det ska vara någonting som gör att vi 

läser en bok, inte bara att vi plockar ut en helt okänd bok ur hyllan så här, det är så svårt att få 

intresse för en sådan bok. (Margareta) 

 

Marianne försöker också leda eleverna rätt när det gäller att hitta böcker att läsa men hon 

understryker att det måste ske varsamt och smidigt så att eleven inte får en för svår bok som 

tar död på läsintresset eller en för lätt som inte är en tillräcklig utmaning. Informanterna anser 

att läromedelstexterna helst ska vara lätta att använda, med en klar struktur och rätt 

svårighetsgrad för olika elever. Detta kan dock vara svårt. Tidsbrist, att eleverna är på så olika 

nivåer i sin läsning, stora elevgrupper och att läromedel ofta är dyrt att köpa in är några 

tydliga orsaker som nämns. 

 

Samtal och läsdiagnoser 

Att veta om en elev har förstått en text är egentligen inte speciellt svårt upplever 

informanterna. Mona säger att hon märker det tydligt när hon pratar med eleverna, att de 

kanske inte alls är med och inte har förstått handlingen.  

 
Samtal är absolut det bästa sättet att se om de har förstått. För då kan jag ju hela tiden styra 

och dubbelkolla och ställa frågor. (Mona) 

 

Två av informanterna berättar att de använder olika läsdiagnoser som ett sätt att se elevernas 

läsförståelse. De menar att det ger en träning för eleverna inför de nationella proven där 

läsförståelse ingår. Både Marianne och Margareta använder LUS för att bedöma elevers 

läsning och läsförståelse. Marianne anser dock att det är en svår och subjektiv bedömning.  

 

Sammanfattning 

Enligt intervjusvaren arbetar informanterna i de olika åren med läsförståelse på liknande sätt i 

vissa avseenden. De arbetar med att ge eleverna förförståelse, samtal förs om texter med 

eleverna och frågor ställs på innehållet för att ta reda på om eleverna förstått innehållet. De 

försöker i den mån det går individanpassa texterna så att de passar eleverna när det gäller 

intressen, svårighetsnivå och erfarenheter. Flera informanter nämner att elever med annat 
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modersmål än svenska kan ha andra förutsättningar i arbetet med läsförståelse. En viss 

skillnad framkommer i och med att informanterna i år 2 anser att det är intresse för läsning, 

läslust och flyt i läsning som är det centrala i undervisningen där läsförståelsen vävs in. Högre 

upp i skolåren beskrivs ett mer uttalat och medvetet arbetssätt kring läsförståelse där eleverna 

ges strategier för och träning i att reflektera kring och gå djupare in i texter.   

 

Lärares uppfattning om arbetet med läsförståelse i andra skolår 

 

År 2   

Samtliga informanter uppger att de inte har några samtal om elevers läsförståelse med lärare 

från år 5 och 7. En av de intervjuade lärarna menar att det kan vara lite känsligt att samtala om 

läsundervisning, hon uttrycker att lärare ofta har en uppfattning om att när metoder de själva 

använder fungerar bra, ser de ingen anledning att ändra på det. Anna upplever att tidsbrist är 

anledningen till att hon inte har samtal med lärare i år 5 och 7 om läsförståelse. Alla 

informanter tror att lärare i år 5 och framförallt år 7 inte individualiserar i samma utsträckning 

som de själva gör i år 2.  

 
Ja, mellanstadiet tror ju att allting är klart. Vi på lågstadiet individualiserar mycket mer. Alla 

dras över en kam när de blir äldre och det är ju svårt med läsning. De förväntas klara av texter 

och så.  Jag tror att de jobbar ännu mindre med läsförståelse på högstadiet. (Anita)  

 

De tror att lärare i år 5 och år 7 borde vara mer uppmärksamma på läsförståelse och inte ta för 

givet att eleverna förstår texter när de kommer dit. Samtidigt uttrycker Anna att hon förstår 

om lärare i år 7 har en väldig press på sig att eleverna ska nå målen. En av informanterna har 

arbetat i år 5 och menar att hon, genom att arbeta med de nationella proven, har blivit mer 

medveten om vilken läsförståelse elever då måste ha. Hon tycker det skulle vara bra om lärare 

i år 2 gjorde de nationella proven för att få klart för sig vad det är eleverna ska uppnå. 

 

År 5  

Lena berättar att det förekommer samtal kring läsförståelse vid överlämningar men då endast 

för de elever som har svårigheter. Det framkommer från två av intervjuerna i år 5 att lärarna 

känner vissa förväntningar om vad eleverna ska klara av högre upp i skolåren och vad de 

borde arbeta med när det gäller läsförståelse. Lena berättar att lärarna i år 7 tycker att eleverna 
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som kommer till dem inte förstår texter eller klarar av lästalen i matematik. Samtliga 

informanter upplever att eleverna i år 7 förväntas vara självständiga och goda läsare.  

 
Jag tror ju att när man kommer högre upp så tror man automatiskt att barnen bara förstår vad 

de läser. (Louise) 

 

Två av informanterna tror inte att lärarna i år 2 arbetar så mycket med reflektion kring texter 

eftersom de upplever att eleverna inte är vana vid det när de kommer upp till år 5. Lena tror 

att man som lärare tar sig mer tid till varje elev i år 2 än vad man kan göra högre upp i 

skolåren. Hon tror dock generellt sett att fokus på just läsförståelsen har ökat under de senare 

åren i de lägre åren.  

 

År 7 

Margareta anser att svenska är ett färdighetsämne där läsförståelse ingår som något 

grundläggande; att läsa, förstå och tala och att det är samma läsförståelse lärare i alla skolår 

arbetar med men på olika åldersnivåer. I år 2 tror hon att lärarna arbetar med läsförståelse men 

inte mer än med läsinlärningen. Hennes tankar om hur hon tror lärarna arbetar med 

läsförståelse i år 5 uttrycker hon så här:  

   

Jag tror att de tänker att de ska försöka jobba så gott de kan, lärarna där, men det är klart att 

man skulle önska att de kanske gjorde det ännu mera för kan eleverna ha med sig det så är det 

ju en väldigt god grund för högstadiet. (Margareta) 

 

Mona är av uppfattningen att det mest är kvantitativ läsning både i år 2 och år 5, hon är osäker 

på hur mycket de diskuterar kring det de har läst. I år 2 tror hon att läsning i första hand 

handlar om den mekaniska läsningen, att kunna avkoda ord och texter och hon tror inte att det 

handlar så mycket om att eleverna ska förstå det de läser. Hon säger att reflektion och 

diskussion kring texter borde börja tidigare och tycker inte att eleverna fått det med sig när de 

kommer till år 7. Marianne ser en fördel i att den skola hon arbetar på har ett bra samarbete 

mellan årskurserna i form av läsprojekt som skapar en medvetenhet kring elevers 

läsförståelse. Hon tror att LUS har skapat en möjlighet att följa elevernas läsutveckling över 

alla år, man känner till eleverna när de kommer till högstadiet och det är en fördel säger hon.  
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Sammanfattning 

Resultatet visar att samtal mellan lärare i de olika åren inte förekommer i någon större 

utsträckning men hos huvuddelen av informanterna finns uttalade uppfattningar om hur de 

tror arbetet med läsförståelse ser ut och borde vara i andra år. År 5 och 7 tror att det i år 2 

mest handlar om kvantitativ läsning och enklare läsförståelse och lärare i år 2 tror att lärare i 

år 5 och framförallt år 7 inte individualiserar undervisningen i någon större omfattning utan 

ofta utgår från att alla elever förstår samma texter. Oavsett vilket skolår lärarna är verksamma 

i verkar de ha en önskan om att undervisning av läsförståelse i andra skolår borde ske mer 

medvetet än vad de tror är fallet idag.  

 

 

Diskussion 

 
Det övergripande syftet med studien har varit att undersöka hur lärare uttrycker sig om 

läsförståelse samt att beskriva hur detta kommer till uttryck i lärarnas undervisning. Avsikten 

med studien var dessutom att undersöka vilken uppfattning lärare har om hur undervisningen 

med läsförståelse ser ut i andra skolår. I diskussionen lyfts några områden fram som bygger 

på studiens frågeställningar. Avslutningsvis ges förslag på framtida forskning.  

 

När är elever mogna för djupare reflektioner av texter?  

Resultatet visar att det finns en stegring av läsförståelsens innebörd, att det finns olika nivåer 

av läsförståelse och att läsförståelse utvecklas ju mer avancerad litteratur som läses. Det finns 

dock en skillnad i uppfattningen mellan informanterna när eleverna kan börja träna att 

reflektera djupare kring texter. Informanterna i år 2 berättar att de till stor del lägger fokus på 

och betonar vikten av att läsa, läsa mycket och läsa med lust. Läsförståelsen handlar här i 

första hand om att kunna återberätta ett innehåll, det uttrycks även en uppfattning om att barn 

i den åldern inte är riktigt mogna för att kunna göra inferenser. Samtidigt är flera av 

informanterna i år 5 och 7 av uppfattningen att detta är något som man kan och bör börja träna 

redan tidigt när barnen är små.  

 

Keene och Zimmerman (2003) ställer sig frågan om när barn är mogna för reflektioner och 

tolkningar kring texter. Men i sitt svar vänder de istället på resonemanget och säger att det 
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inte handlar om huruvida ett barn måste få en konkret förståelse av en text innan de kan göra 

egna reflektioner och associationer utifrån det. Det som är intressant är istället frågan om hur 

vi använder det konkreta, orden på pappret, för att få barnen att kunna dra slutsatser och göra 

tolkningar. Möjligen är det viktigt att som lärare ställa sig frågan om det kanske i första hand 

inte handlar om när man kan börja med läsförståelse utan istället hur man kan gå tillväga. 

Björk och Liberg (1999) visade att läsning i skolan måste innebära att lyfta texter till 

reflektion genom att koppla till elevernas egna erfarenheter och prata med dem om 

upplevelser av texter oberoende av elevens ålder. För att detta ska kunna fungera finns skäl att 

tro att man som lärare måste ta sig tid till att lära känna en elev för att kunna veta vilka 

erfarenheter och bakgrundskunskaper just den eleven bär med sig. Franzén (2001) menar att 

det är av stor betydelse att börja träna på läsförståelse tidigt. Vi tror möjligen det kan ta sin 

början redan när man läser sagor för barn i förskoleåldern, som ännu inte kan läsa, genom att 

man pratar med dem om berättelsen. Detta borde vara möjligt eftersom alla barn, hur små de 

än är, har någon erfarenhet med sig att relatera till. Det kan även medverka till att lägga 

grunden för och ge goda förutsättningar för att elever ska klara de allt svårare texter de möter 

längre upp i skolåren. I vår kommande yrkesroll ger Lpo 94 oss riktlinjerna för hur vi ska 

arbeta och en viktig grund i detta är just att undervisningen ska utgå från varje elevs bakgrund 

och erfarenheter för att skapa de bästa förutsättningarna för lärande. När det gäller 

läsförståelse innebär det att dessa erfarenheter blir grunden i att kunna förstå, tolka och 

värdera olika slags texter.  

 

Men vad kan anledningen vara att uppfattningen bland informanterna i år 2 är att eleverna i 

den åldern inte är riktigt mogna att reflektera kring texter? Även i år 7 framhålls mognaden 

som något som kan påverka hur elever klarar av läsförståelse. En möjlig koppling kan göras 

till Piagets teorier om den så kallade tur och ordning pedagogiken. Den bygger på antaganden 

om att lärandet sker i en viss ordning som är underställd den psykobiologiska utveckling varje 

människa styrs av. Grunden i dessa tankar är sammanfattat att alla gör samma sak vid samma 

ålder (Evenshaug & Hallen, 2001). När Lpo 94 kom blev målstyrning och individanpassning 

av lärandet det centrala men frågan är om det kanske kan vara så att uppfattningen om att 

lärande sker i olika förutbestämda stadier i viss mån fortfarande lever kvar i skolan.  

 

Om det är så att eleverna måste ha uppnått en viss mognad för att kunna reflektera kring 

texter, så kan det kanske ställas i relation till PIRLS 2001 (Skolverket, 2003) som visar att 

eleverna i år 4 klarade samtliga läsförståelsenivåer bättre än vad eleverna i år 3 gjorde. Detta 
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skulle kunna styrka några av informanternas syn på mognad i relation till läsförståelse. Dock 

framkommer det i PIRLS att även om läsaktiviteter är vanligt förekommande i den svenska 

skolan så sker inte undervisningsaktiviteter som inriktar sig specifikt på läsförståelse i så stor 

utsträckning. Finns det en risk att lärare inte lägger så stor vikt vid att undervisa i läsförståelse 

om de utgår från en syn på att samtliga elever i en viss ålder har uppnått en viss mognad?   

 

Att individanpassa läsförståelse 
 
Resultatet visar att informanterna lyfter fram läslust som en betydelsefull faktor i arbetet med 

att utveckla läsförståelse. I resultatet framkommer vikten av att individanpassa. Det sker 

framförallt genom att informanterna anpassar litteratur efter elevernas erfarenheter och 

intressen samt genom att ge dem mycket tid för läsning och erbjuda ett rikt utbud av litteratur 

i olika kategorier och svårighetsnivåer.  

 

Att undervisningen ska utgå från varje elevs förutsättningar och erfarenheter är läroplanens 

intentioner och det framkommer tydligt att detta är något som lärarna i vår undersökning har 

tagit till sig och arbetar utifrån. Lundberg och Herrlin (2003) menar att läsintresse och läslust 

är viktiga delar i barns läsutvecklingsprocess och samtidigt har stor betydelse för 

läsförståelsen. Att elever i skolan följdaktligen ges stort utrymme för enskild läsning förefaller 

därför stämma överens med synen på hur läsprocessen ser ut. Allard, Rudqvist och Sundblad 

(2001) menar att för att eleverna ska känna läslust är det viktigt att eleverna möter litteratur 

som de är intresserade av och kan relatera till egna erfarenheter vilket också bygger på en 

individanpassad syn på läsinlärning.  

 

Det är emellertid intressant att ställa läroplanens intentioner om individanpassning i relation 

till resultaten i PIRLS 2001 (Skolverket, 2003) och NU-03 Skolverket (2004b) som visar att 

svenska elevers läsförståelse har försämrats de senaste åren. Trots att lärarna arbetar enligt 

styrdokumentens riktlinjer försämras elevernas läsförståelse. Kanske förhåller det sig så som 

NU-03 undersökningen såg som en möjlig anledning, att styrdokumenten inte styr 

verksamheten i den inriktning den avser att göra. Eller kan det vara så att undersökningarna är 

utformade och upplagda på ett sätt som svenska elever inte är vana vid att möta? En annan 

intressant aspekt är hur man individanpassar för att utveckla läsförståelse när alla elever ändå 

ska klara samma läsförståelse i samma texter i de nationella proven.  
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Genom att informanterna nämner att de ger eleverna mycket tid till individuell läsning finns 

skäl att tro att de även här har det individuella perspektivet i fokus och att det är angeläget att 

som lärare veta vilka intentionerna är med att låta eleverna läsa mycket enskilt. Frågan är om 

eleverna ska få upp flytet i läsningen, ta till sig innehållet eller om det helt enkelt hänger ihop. 

Det kan antas att alla elever inte tycker om och lockas av att läsa i lika stor utsträckning. 

Samtidigt kan som tidigare nämnts förutsättas att lärarna tar hänsyn till varje elevs intresse 

och förutsättningar inför den enskilda läsningen men det är intressant att ställa frågan om det 

är att individanpassa genom att alla ska läsa mycket. Resultatet visar att den individuella 

läsningen kan följas upp genom recensioner, frågor på innehållet eller genom att eleverna får 

skriva om det lästa. Med utgångspunkt från det förmodar vi att det ändå är betydande hur den 

individuella läsningen följs upp. Om det enbart blir en enskild upplevelse och ett enskilt 

arbete, går man då miste om en värdefull kommunikativ dialog? Björk och Liberg (1999) 

framhåller att elever genom samtal får strategier som fördjupar läsförståelsen. Keene och 

Zimmerman (2003) menar att allt för många barn saknar en insikt om sin egen förståelse, det 

vill säga de har inte fått lära sig strategierna för hur de kan tänka för att förstå en text. Av 

informanternas svar blir det i år 5 och 7 mer tydligt att samtalet mellan elever och lärare om 

texter handlar om att ge eleverna strategier för hur de kan tänka för att förstå innehållet.  

 

Dysthe (1996) menar emellertid att ett barn kan gå in i en enskild dialog med texten. 

Förutsättningen är dock att barnet har tillägnat sig kunskaperna för hur man kan relatera och 

reflektera till texter i samspel med andra. Det kan tala för att den enskilda, individuella 

läsningen tas tillvara så att det inte är mängden litteratur som hamnar i fokus och att 

förståelsen då blir mindre betydelsefull. Möjligen bör det finnas en balans mellan den 

enskilda läsningen och gemensamma diskussioner och reflektioner som ger möjligheter för 

ökad förståelse. För att kunna medvetandegöra undervisningen med läsförståelse, bör det vara 

väsentligt att som lärare ha klart för sig vad syftet är med elevers individuella läsning. Det 

borde vara betydelsefullt att som lärare vara förberedd och väl insatt i texter för att kunna 

ställa frågor som kräver lite mer reflektion och inte leder till ett enda rätt svar. 

 

Enligt Edfeldt (1982) har varje individs erfarenheter betydelse för tolkningen av en text. Det 

medför att tolkningen av en text i ett läsförståelseperspektiv därför alltid är subjektiv. Om 

man ställer detta i relation till den individanpassade undervisningen borde kanske eleverna 

även erbjudas fler gestaltande uttryckssätt utöver de som framkommit i resultatet. Detta sätt 
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att se på förståelse tolkar vi även utifrån en kognitiv syn på lärande där barn konstruerar 

förståelse när de möter konkreta uppgifter som de kan hantera (Evenshaug & Hallen, 2001). 

Det stämmer överens med läroplanens intentioner om att elever ska erbjudas många olika 

uttrycksformer eftersom alla barn har olika förutsättningar och förmågor. Orsaken till att 

andra gestaltande uttrycksformer såsom bild och drama inte är något som framkommit i 

resultatet kan möjligen vara att informanterna uppfattar detta som något självklart i 

undervisningen. Eller ser de läsförståelse som något som enbart utvecklas genom att läsa, 

skriva och samtala?   

 

Lärares uppfattningar om arbetet med läsförståelse i andra skolår 

När det handlar om vilka uppfattningar informanterna har om hur undervisning i läsförståelse 

sker i andra år, framkom det under intervjuerna att det sällan förekommer samtal om 

läsförståelse mellan lärare i år 2, 5 och 7. Trots detta visar resultatet att lärarna i alla år har 

föreställningar om hur de tror att lärare i andra år arbetar med läsförståelse.  

 

Studiens resultat visar i likhet med tidigare forskning att undervisning i läsförståelse till stor 

del handlar om att samtala kring texter, vilket bygger på ett socialkonstruktivistiskt synsätt 

(Bråten, 1998). Keene och Zimmerman (2003) menar att hela skoltiden bör genomsyras av en 

läsundervisning som bygger på att elever får strategier tillsammans med andra för hur de kan 

förstå och tolka texter och lära sig reflektera över sitt tänkande under läsningens gång. Det 

kan tolkas som att läraren har en betydande roll att förmedla strategier och troligtvis kan det 

underlätta för elever om de möter liknande strategier genom sin skoltid. Saknas vetskap om 

hur lärare i de olika åren undervisar i läsförståelse torde en möjlig risk finnas i att den 

metodiska frihet som läraren ges genom Lpo 94 möjligen innebär att elever, när de möter nya 

lärare, också måste ta till sig nya metoder och tankestrategier. En av de intervjuade lärarna i  

år 7 ger ett exempel på en konsekvens av detta, då hon beskriver att hon får lägga mycket tid 

och arbete på att lära eleverna grundstrukturerna för att de ska klara av att förstå olika sorters 

texter. Emellertid behöver det kanske inte innebära att eleverna inte tidigare fått strukturerna, 

utan de har mött andra metoder och strategier. I relation till att några informanter nämner 

tidsbrist som ett problem i arbetet med läsförståelse kan möjligen tid sparas i flera av skolans 

ämnen om elever möter liknande metoder och strategier från olika lärare. Elever kan då 

troligtvis ägna sin tid åt att utnyttja de tankestrategier de redan har istället för att försöka 
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strukturera om dem. Men det kanske inte enbart är positivt att lärare har vetskap om hur andra 

lärare arbetar med läsförståelse. En möjlig risk kan vara att den enskilde eleven hamnar i 

skymundan för mer generella metoder, vilket talar emot Lpo 94 föresatser om att man som 

lärare ska möta varje elev där eleven befinner sig. Alla elever har olika förutsättningar vilket 

är viktigt att inte glömma bort.    

 

Vilka eventuella pedagogiska konsekvenser kan det få då lärare uttrycker en förväntan om att 

andra lärare skall fokusera mer på läsförståelse i sin undervisning än vad de tror de gör? Om 

lärares förväntningar på vad eleven ska klara inte stämmer med vad eleven faktiskt kan, blir 

följden möjligen att lärare inte utgår från den nivå där eleven befinner sig. Det kan relateras 

till Vygotiskijs proximala utvecklingszoner vilka går ut på att det ska finnas en viss 

svårighetsgrad mellan de redan uppnådda och assimilerade kunskaperna eleven har och det 

nya lärostoffet han eller hon ska tillägna sig. Det ska vara lagom utmanande och till viss del 

relatera till elevens tidigare kunskaper (Evenshaug & Hallen, 2001). Om det finns en slags 

kollektiv förväntan på att alla elever ska ha uppnått en viss nivå och denna förväntan inte 

infrias skulle en följd kunna bli att fler elever uppfattas ha svårigheter med läsförståelse och 

därför behöver särskilt stöd. Kanske finns också en risk i att lärare genom att ha förväntningar 

på kollegor i andra år, lägger över det pedagogiska ansvaret för läsförståelsen på de 

kollegorna. Å andra sidan, om uppfattningar hos lärare är att kollegor i andra år inte arbetar 

tillräckligt med elevers läsförståelse, kan kanske förväntas att den egna undervisningen mer 

medvetet inriktas mot detta.  

 

Som en vidare diskussion utifrån resultatet ställer vi oss frågan om varför det sällan 

förekommer samtal om läsförståelse mellan de olika åren. Det kan tyckas angeläget att, om 

det finns en önskan om att någonting bör förbättras, lyfts det fram till diskussion. En av 

informanterna uttryckte att det kan vara lite känsligt att ha synpunkter och åsikter om andra 

lärares läsundervisning. Det framkom en liknande uppfattning under de flesta av 

intervjutillfällena då informanterna inte gärna ville prata om hur de uppfattar att arbetet med 

läsförståelse i andra år på den egna skolan eller inom det egna skolområdet ser ut. Är 

läraryrket fortfarande ett ensamyrke där var och en sköter sitt, eller i varje fall, att den 

traditionella stadieindelningen lever kvar och att varje stadie sköter sitt? En möjlig förklaring 

kan ju vara att de olika åren ibland ligger geografiskt åtskilda, vilket då kan försvåra 

möjligheterna till samtal. I resultatet tycks detta dock inte utgöra någon märkbar skillnad då 

två av skolorna är F-9 skolor. En troligare förklaring kan vara tidsbrist, vilket även några av 
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informanterna lyfter fram. Allard, Rudqvist och Sundblad (2001) betonar i likhet med 

informanterna att läsförståelse är viktigt för att elever ska ha framgång i skolan. Samtidigt 

visar undersökningar att läsförståelsen hos svenska elever har försämrats. Det vore kanske 

därför bra, om man utifrån vad man nu ser och vet, lyfte fram frågorna om läsförståelse på 

agendan vid de pedagogiska diskussioner som förekommer vid enhetskonferenser på ett 

tydligare sätt och att tid för att samtala mellan olika år skulle ges utrymme. Samtal kan ses 

som en möjlig väg till att ge eleverna en röd tråd i undervisningen av läsförståelse vilket 

troligen ökar utsikterna för dem att lyckas i skolan.  

 

Några av informanterna har beskrivit hur deras insikt om vad elever bör klara när det gäller 

läsförståelse har ökat genom att de arbetat i andra år än där de normalt undervisar, och de har 

upplevt detta som positivt. Det kan därför ses som sannolikt, när det gäller läsförståelse, att 

det är en fördel för elever om läraren följer dem genom flera år. Att auskultera i andra år är 

också en möjlig väg att gå för att lärare konkret ska kunna ta del av andra lärares undervisning 

och se vad elever förväntas klara av i de olika åren. Frågan är om skolans organisation ger 

möjlighet till detta.  

 

Vi finner det vidare intressant att undersöka vilka likheter och skillnader det kan finnas i 

lärares tankar och arbete kring läsförståelse beroende på om de arbetar på en F-9, F-6 eller 7-9 

skola eller någon annan organisationsform. Vi kan även utifrån undersökningens resultat finna 

det intressant att undersöka vad lärares tankar om och arbete med läsförståelse grundar sig i. 

Kommer det från läroplanen, lärarutbildningen eller de erfarenheter man tillägnat sig i 

läraryrket, eller är det en kombination av dessa faktorer? En annan del av läsförståelse som vi 

anser vara angelägen att undersöka är att se på läsförståelsen ur ett elevperspektiv och ta reda 

på vilka strategier eleverna använder för att förstå en text och ställa det i relation till teorier 

och tidigare forskning inom området.   
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Bilaga 1   
 

Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor 

– Hur länge har du arbetat som lärare?  

– Vilken utbildning har du? 

 

1. Hur uttrycker lärare sig om läsförståelse? 

– Berätta kort hur du arbetar med elevers läsning. 

– Vad anser du det innebär att en elev kan läsa? 

– Vilka förutsättningar anser du är viktiga för att barn/ungdomar ska utveckla läsförståelse?   

  

2. Hur beskriver lärare sitt arbete med läsförståelse? 

– Berätta om något moment där du arbetar med läsförståelse. 

– Dokumenterar du elevers läsförståelse? Hur? 

– Vem är det som väljer litteratur?  

– Hur bedömer du att barnet/ungdomen fått "rätt" nivå på sin text? 

– Beskriv vilka svårigheter det kan finnas i arbetet med läsförståelse. 

– Beskriv hur du vet att en elev har förstått den text eleven läser. 

 

3. Vilken uppfattning har pedagoger om sina kollegors arbete med läsförståelse  

     i andra år? 

– På vilket sätt för du diskussioner om läsförståelse med kollegor som arbetar i år  

   2 eller 5 eller 7? 

– Beskriv hur du uppfattar att lärare i år 2 (resp 5 och 7) arbetar med läsförståelse. 
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Bilaga  2 
 
Missivbrev 
 

    Ort och datum 
 
    
 
 
 
Hej personnamn! 
 
Tack för att du vill vara med i vår studie, c-uppsats, som informant. 
Vi vill bekräfta den tid vi bokade för intervjusamtalet: Tid  Datum 
Vi träffas i ditt klassrum. 
 
Vi kommer att vara två vid intervjusamtalet och spela in samtalet på band. Inspelningen och 
utskriften kommer att förvaras på ett säkert ställe. Intervjun beräknas ta ungefär 30 min – 1 
timma.   
 
Du kommer att vara anonym, inga personnamn eller namn på skola, kommun kommer att vara 
synliga i uppsatsen. Det insamlade intervjumaterialet kommer enbart att användas i 
undersökningssyfte.  
 
Ditt deltagande i undersökningen är frivilligt och du kan när som helst dra dig ur. 
 
Om du har några frågor eller vill ändra den bokade tiden kan du kontakta oss. 
 
Våra namn telefonnummer och e-post adresser 
 
Vänliga hälsningar 
 
Våra namn 
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