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Sammanfattning 

Det övergripande syftet med vår studie är att utifrån en fenomenografisk ansats undersöka 

hur lärare på mellanstadiet uppfattar undervisning och bedömning av läsförståelse och 

lässtrategier, samt vilken roll de anser att specialläraren har i detta arbete. Utifrån detta syfte 

formulerades tre frågeställningar: 

 

1. Vilka uppfattningar har lärare av undervisning i lässtrategier? 

2. Vilka uppfattningar har lärare av bedömning av elevers förmåga att använda lässtrategier? 

3. Vilken roll anser lärare att specialläraren har i arbetsprocessen gällande lässtrategier? 

  

Kvalitativ samtalsintervju med en halvstrukturerad intervjuguide valdes som metod för att 

besvara dessa tre frågeställningar. Intervjuerna transkriberades och presenterades i form av 

bearbetade citat under olika beskrivningskategorier i resultatet. Resultatet visar att det finns 

variationer i lärares uppfattningar gällande läsförståelse, lässtrategier och undervisning och 

bedömning av dessa, samt även om speciallärarens roll i arbetsprocessen. Lärarnas 

uppfattning om vad som menas med läsförståelse innebär att förstå innebörden av det 

eleverna läser, att kunna återberätta texten samt att kunna läsa mellan raderna.  

Lärarnas uppfattning om undervisning i lässtrategier är att de upplever det som viktigt att 

eleverna vet hur de skulle göra för att få förståelse genom att till exempel ta hjälp av bilder 

och rubrik, men även kunna förstå hur en text är uppbyggd och läsa texter på olika sätt 

beroende på vilken genre texten har. Flera av lärarna uppfattar även att undervisning i 

lässtrategier är att lärarna modellerar för hur man läser olika texter och att man arbetar 

gemensamt i helklass med det. Ytterligare en uppfattning om undervisning i lässtrategi som 

framkom är att arbeta med ord och begrepp i texter för att eleverna ska få en förståelse av 

texten som helhet. Lärarna uppfattar att utmaningen med att undervisa i lässtrategier är stora 

klasser men även att det är svårt att hitta passande texter för de elever som är svaga i läsning 

och att se till de elever som är starka läsare. Ytterligare en utmaning i att undervisa i 

lässtrategier är den stora variationen på elevernas ordkunskap och ordförståelse i en klass.  

     Flera av lärarna uppfattar att det är svårt att bedöma elevers förmåga att använda 

lässtrategier. Uppfattningarna till varför det är svårt varierar. Några lärare menar att de har 

svårt att hitta tillfällen då de kan samtala kring texter med enskilda elever för att höra hur de 

tänker, vilket kan bero på att de är de enda vuxna i klassrummet. Tiden är också en avgörande 

faktor, då de menar att det är tidskrävande att lyssna till eleverna, en och en. Lärare ser även 

andra faktorer som försvårar bedömningen, till exempel gruppsammansättning, elever som 
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har språkliga svårigheter och elever som saknar motivation. Samtidigt anser en del lärare att 

de hittat sätt att bedöma utifrån till exempel skriftliga sammanfattningar och reflektioner 

kring texter. Vad lärare anser är speciallärarens roll skiljer sig också åt, då vissa tycker att de 

får stöd och handledning av specialläraren i sitt arbete, medan andra inte ens vet vad 

specialläraren på deras skola gör. Uppfattningen är även att speciallärarens roll, utöver den 

handledande och stöttande funktionen, är att genomföra tester och analyser gällande elevers 

läsförståelse.  

 
Nyckelord: läsförståelse, lässtrategier, undervisning, bedömning, variation, uppfattningar, 
speciallärare, fenomenografi 
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Inledning 

God läsförståelse är en nyckel till framgång i de flesta av skolans ämnen 

och grunder för ett livslångt lärande och ett aktivt liv som 

samhällsmedborgare. (Reichenberg, 2008, s. 12). 

 

Denna uppsats är baserad på vår fenomenografiska studie om hur lärare uppfattar fenomen 

som läsförståelse och lässtrategier och vilka uppfattningar lärare har gällande undervisning 

och bedömning av detta, samt vilken roll de anser att specialläraren har i denna arbetsprocess. 

Vi har i vårt arbete som speciallärare upplevt att många elever har en bristande förmåga att 

använda lässtrategier, vilket försvårar läsförståelsen. Vårt intresse för att studera detta ämne 

väcktes utifrån vårt uppdrag som speciallärare och våra funderingar kring hur vi skulle kunna 

vara ett stöd för lärare i att utveckla undervisning och bedömning av lässtrategier. 

Läsförståelse och lässtrategier har också diskuterats livligt i skolvärlden under senare år, då 

internationella studier visar på sjunkande resultat gällande elevers läsförståelse. Samtidigt 

ökar kraven på läsning för att klara sig i samhället.   

     Uppdelningen av denna studie har gjorts på så vis att vi ansvarat för olika delar inom 

analys, resultat och diskussion. Veronica har ansvarat för det som i vår studie handlar om 

lärares uppfattningar av fenomenen läsförståelse och lässtrategier, samt undervisning om 

detta. Viktoria har ansvarat för det som handlar om lärares uppfattningar kring bedömning 

av elevers förmåga att använda lässtrategier. Uppfattningar kring speciallärarens roll har vi 

båda tagit med i vår analys, presentation av resultat och diskussion. Övriga delar av uppsatsen 

har vi skrivit tillsammans.  

    Eftersom vi båda är nya i speciallärarrollen är önskan att denna studie kan skapa ett tillskott 

till den forskning som redan finns och att den kan öka medvetenheten om lärares möjligheter 

och utmaningar kring de undersökta fenomenen, såväl hos speciallärare som hos övrig 

skolpersonal. 

Vi vill framföra ett stort tack till de intervjuade lärarna för att de ville medverka i vår 

studie. Vi vill även tacka vår handledare Johanna Svahn. 
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Bakgrund 

I den här delen av vår uppsats presenteras olika aspekter som vi anser är viktiga att belysa 

för att förstå vikten av läsförståelse och de möjligheter och utmaningar lärare möter i arbetet 

med att undervisa och bedöma lässtrategier. Tonvikten ligger på lässtrategier, vilka är 

handlingar eller åtgärder som kan vidtas för att hjälpa läsförståelsen. Vi belyser även de krav 

som ställs på lärare i deras undervisning i och bedömning av lässtrategier.  

Vikten av läsförståelse i dagens kunskapssamhälle 

För att kunna förstå och förhålla sig till information, både vad gäller instruktioner i 

skoluppgifter och även viktig samhällsinformation krävs en god läsförståelse. I dagens 

kunskaps- och informationssamhälle förväntas vi människor kunna värdera, sortera och 

kritiskt granska texter av olika slag (Westlund, 2009). Det innebär att höga krav ställs på 

läsförmåga i såväl arbetsliv, skola, samhällsliv som i privatliv (Fredriksson & Taube, 2012). 

Samhället förändras ständigt och även elever möter och behöver kunna förhålla sig till olika 

slags texter, inte bara i skolan utan även på sin fritid. Läs- och skrivförmågan är således ett 

viktig kapital i det moderna samhället, vilket är helt och fullt anpassat för en befolkning som 

är läs- och skrivkunnig. Saknar en individ dessa förmågor kan det medföra att denne behöver 

hjälp av andra människor, för att på så sätt kunna utföra sina plikter i samhället nu eller i 

framtiden (Taube, 2007). En svag läsförståelse kan även resultera i sämre betyg vilket i sin 

tur kan påverka möjligheterna till val av högre utbildning (Westlund, 2009). Många elever 

som vid upprepade tillfällen misslyckas med att förstå texter riskerar dessutom att få en 

negativ självbild, vilket i sin tur kan medföra en känsla av oro och uppgivenhet, vilket medför 

att de istället undviker att läsa (Reichenberg, 2008).  

     Dessa ökade krav på läskunnighet i dagens kunskapssamhälle som beskrivits ovan medför 

ett omfattande och ansvarsfullt arbete för dagens lärare, vilket även kan innebära stora 

utmaningar när det kommer till elevers olika förutsättningar och behov i relation till 

förmågan att läsa och förstå olika slags texter. 

Styrdokumenten och dess formuleringar kring undervisning i läsning 

Skolans styrdokument såsom till exempel skollag, skolförordning och läroplan är något som 

lärare behöver förhålla sig till när de planerar sin undervisning. Enligt skollagen (SFS 

2010:800) ska skolan erbjuda utbildning som syftar till att främja alla elevers utveckling och 

lust att lära. Hänsyn ska tas till elevers olika behov och förutsättningar och stöd och stimulans 

ska ges så att alla utvecklas så långt som möjligt. Eleverna ska, enligt Skolförordningen (SFS 

2011:185), genom strukturerad undervisning ges ett aktivt lärarstöd i den mån det behövs för 
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att de ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Kunskapskravet för 

att få betyget E i årskurs 6 är att eleven ska kunna:  

 

[… läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda 

lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att göra enkla, kronologiska 

sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till 

sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.] (Skolverket, 2011a, s.228). 

 

Styrdokument och kunskapskrav visar på vikten av att skolan erbjuder eleverna en 

strukturerad undervisning så att de har möjlighet att utveckla läsförståelsen och förmågan att 

använda lässtrategier. Detta för att bli en läskunnig person i dagens kunskapssamhälle.   

Svenska elevers försämrade kunskaper i läsförståelse 

PIRLS är en internationell studie som undersöker elevers kunskaper i läsförmåga i årskurs 4. 

Studien från 2011 visar att svenska elever i den åldersgruppen läser bra i jämförelse med 

andra länder, men om man ser över det senaste decenniet har läsförmågan bland svenska 

elever försämrats. I relation till denna nedåtgående trend har tidigare studier visat att många 

elever behöver hjälp med att utveckla lässtrategier, det vill säga konkreta handlingar eller 

åtgärder som kan vidtas för att hjälpa elevers läsförståelse. Trots att svenska elever, i 

jämförelse med 2001, idag får mer undervisning i lässtrategier (Skolverket, 2012) är det 

oroväckande att det fortfarande i förhållandevis liten utsträckning bedrivs undervisning i 

detta inom ramen för dagens skola. Resultaten från PIRLS 2016 visar dock på en uppgång 

när de gäller de högst presterande eleverna jämfört med resultaten från 2011 (Skolverket, 

2016).  

    Resultaten från PISA 2012 som även den är en internationell studie, visar att i Sverige har 

resultaten, vad gäller 15-åringars läsning, sjunkit kontinuerligt och ligger under 

genomsnittsresultaten för andra medverkande länder. Sverige är det land som visar på mest 

försämrat resultat sedan 2000 och både pojkars och flickors resultat har försämrats, men 

nedgången för pojkar är större än för flickor. Resultaten är till viss del troligen relaterade till 

skolan men kan även bero på samhällsförändringar i stort (Skolverket, 2013). Resultaten från 

PISA 2016 visar att 15-åringars läsförståelse har förbättrats jämfört med PISA-

undersökningen 2012 och pojkars resultat har närmat sig flickornas. 

    Salamancadeklarationen (2006) är en överenskommelse med en handlingsram för 

undervisning av elever i behov av särskilt stöd. Den har en vägledande princip som innebär 

att skolan ska ge plats åt alla elever utifrån var och ens behov. Därmed måste skolorna hitta 

vägar att ge framgångsrik undervisning för alla barn oberoende av funktionshinder eller 

inlärningssvårigheter. 
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Betydelsen av att undervisa i och bedöma lässtrategier 

Läsförståelse är en komplex process som påverkar och genomsyrar alla skolans ämnen. Det 

är med andra ord en ämnesöverskridande färdighet (Westlund, 2013). Detta innebär att alla 

lärare behöver utveckla särskilda kompetenser för att bli lässtrategilärare och att det är viktigt 

att eleverna lär sig att använda lässtrategier inom alla ämnen (Westlund, 2009). Forskning har 

visat att ju tidigare eleverna får lära sig använda olika lässtrategier desto bättre grund får de i 

att bli goda läsare (Roe, 2014). En elev som läser bra blir bättre och bättre vilket bidrar till 

en ökad ordkunskap. Elever lär sig därmed även att anpassa lässtrategierna till syftet med sin 

läsning (Ericsson, 2010).  Lärare behöver med andra ord ha goda kunskaper om till exempel 

texters uppbyggnad, språkbruk och vad som är utmärkande för olika genrer, samt känna till 

elevernas styrkor och svagheter. Detta ställer höga krav på läraren att organisera sin 

undervisning på så vis att elevers läsförståelse kan utvecklas.   

    Utöver det faktum att lärare behöver arbeta med lässtrategier i sin dagliga undervisning 

ingår det även i lärares arbete att värdera hur läsförståelse bäst utvecklas och bedöms. Lärarna 

behöver få vetskap om hur eleverna tänker när de använder lässtrategier och varför de väljer 

att använda vissa strategier. För att bedömningen av lässtrategier ska vara en del av lärandet 

är det viktigt att lärare och elev samtalar om styrkor och svagheter och vad eleven behöver 

utveckla vidare, samt hur eleven ska nå dit med stöd av läraren (Skolverket, 2011b). Detta 

kan vara en utmaning för lärare då det tar mycket tid att göra bedömningar av varje enskild 

elev. I vår studie vill vi undersöka variationer gällande lärares upplevelser av läsförståelse och 

lässtrategier och deras uppfattningar om undervisning och bedömning av detta. Vi vill även 

undersöka lärares uppfattningar av samarbetet med speciallärare och deras roll i 

arbetsprocessen vad gäller undervisning och bedömning i lässtrategier. 
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Forskningsöversikt 

I den här delen av uppsatsen kommer vi att presentera kunskap som tidigare forskning 

genererat genom studier gällande undervisning och bedömning i läsförståelse och 

lässtrategier, samt möjligheter och utmaningar i arbetet med detta. Vi belyser även 

speciallärarens roll i arbetet med detta. 

Undervisning i läsförståelse och lässtrategier – möjligheter och 

utmaningar 

När elever kommer till skolan har de olika förkunskaper gällande läsning och varierande 

förståelse för texter på flera områden. Elevers läsförmåga kan bero på variationer i ordförråd 

och begrepp, förkunskaper om ämnen och teman som skolan arbetar med, högläsning samt 

tillgång på litteratur i hemmet. Dessa förhållanden har en stor inverkan på läsförutsättningar 

för elever och påverkar även deras läsförståelse och är något som läraren inte har kontroll 

över (Bråten, 2008).  Bråten (2008) menar även att lärare behöver anpassa undervisningen 

till olika grupper av elever, utifrån texter och varierande behov av färdighetsträning. Det 

innebär en utmaning i lärares arbete när det gäller att förhålla sig till elever som befinner sig 

på varierande nivåer i sin läsutveckling (Bråten, 2008).  

    Andra faktorer som kan påverka undervisningen, menar Eckerholm i sin intervjustudie 

(2018), är bristen på personalresurser vilket medför att det inte är möjligt att ge det stöd som 

krävs för att möta det individuella behovet i elevers läsundervisning. Detta upplever lärarna 

i klassrumsarbetet, där de oftast är ensamma. Även omfattningen av specialpedagogiskt stöd 

för att stödja eleverna i undervisningen upplever lärarna som en påverkande faktor. Detta 

uttrycker lärarna i studien som oroande och otillfredsställande för möjligheterna att 

åstadkomma bra förutsättningar i läsundervisningen. Lärarna i studien uppfattar även att 

stora klasser och tidsbrist medför att de känner sig otillräckliga i undervisningen. 

    Enligt Nilholm och Göransson (2014) finns det även en ganska påtaglig indelning mellan 

den vanliga undervisningen och den specialpedagogiska insatsen. Den specialpedagogiska 

insatsen ges ofta enskilt och påverkar inte så mycket vad som händer i klassrummet.  Det 

förekommer i mindre utsträckning att stöd i en samordnad specialundervisning ges i nära 

anslutning till klassrumsundervisningen.  

    I en intervju- och observationsstudie av Eckeskog (2013)  undersöks hur lärare arbetar 

med läsförståelse och lässtrategier. Studien visar att när lärarna undervisar i strategier för 

läsförståelse utgår de ofta från högläsning och uttrycker att eleverna så småningom lär sig att 

använda strategierna vid egen läsning. Det framkommer dock i denna studie en osäkerhet 

från lärarna, huruvida eleverna inser tanken med varför de övar på strategierna. För att 
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eleverna ska inse vikten av användandet av strategierna är en möjlighet, enligt lärarna, att 

undervisningen sker mer i smågrupper och enskilt för att stötta de elever som behöver det 

för att kunna använda de strategier som läraren undervisat om. Vilken skulle kunna ge lärarna 

möjlighet att ge återkoppling som eleverna behöver för att de ska utvecklas i sin läsning. 

Lärarna upplever även att orsakerna till att de inte har möjligheter att förändra 

undervisningen, är brist på resurser och tid. 

    Läsning har en central betydelse för elevers lärande och att läsförståelse och läsfärdighet 

har en röd tråd i elevers kunskapsutveckling. I en annan intervjustudie av Eckerholm (2018) 

undersöks vilka aspekter av läsförståelse och framgångsrik undervisning som lärare uppfattar 

som viktiga.  Läsning är en komplex process med olika moment som ska behärskas av 

eleverna och lärarna i Eckerholms (2018) studie menar att elevernas läsförståelse kan 

förbättras genom att de får öva på särskilda lässtrategier. I relation till detta framkommer det 

i en intervjustudie av Alatalos (2011), vilken undersöker vilka möjligheter och hinder som 

finns i läs- och skrivundervisning, att elevers läsförståelse inte ökar med hjälp av mer läsning 

eller ett större ordförråd, utan läsförståelsen ökar när elever använder lässtrategier. Alatalo 

(2011) menar vidare att om eleverna på ett medvetet sätt använder en lässtrategi ökar 

läsförståelsen. Om eleverna använder flera lässtrategier ökar deras läsförståelse ännu mer.  

    I Eckerholms intervjustudie (2018) framkommer även att lärarna använder sig av olika 

läsaktiviteter för att elevernas läsförståelse ska förbättras och fördjupas. De olika aktiviteterna 

är till exempel att förklara nya ord och begrepp inför läsningen, att diskutera hur texter kan 

gestaltas och uppfattas och att klara av att göra inferenser under läsningen. Intervjuerna visar 

även att lärarnas förståelse om läsfärdighetens betydelse för elevernas lärande är tydligt 

uttryckt. För att förbättra och fördjupa elevernas läsförståelse framkommer att de vill ge ökat 

utrymme för diskussioner om budskapen i texter, samt olika alternativ att tolka texter. 

Orsaker till att detta inte sker i så hög utsträckning som lärarna önskar, vilket framkommer i 

både Eckerholms (2018) och Alatalos (2011) studier, var att klasserna är för stora, att det 

kunde vara svårt att få eleverna intresserade eller att det inte finns lämpligt läsmaterial att 

tillgå.  Ytterligare en utmaning, enligt de intervjuade lärarna i Eckerholms (2018) studie är att 

allt fler arbetsuppgifter hade tillagts lärarnas uppdrag, vilket bidrar till att reflektioner och 

diskussioner i arbetslaget gällande undervisningen, alltför ofta fick stå tillbaka. 

    Något som framkommer i ett antal studier (Alatalo, 2011; Liang & Dole, 2006; Blair, 

Rupley & Nichols, 2007; Keene & Zimmerman, 2013) är att lärare applicerar modelläsning 

för att eleverna ska lära sig att använda lässtrategier. Då läraren modellerar och tänker högt 

får eleverna lära sig att använda lässtrategier och det är en viktig del i undervisningen för att 

utveckla elevers läsförståelse och lässtrategier. Genom att tänka högt delar läraren sitt 

tänkande under högläsning.  Enligt Oakley (2011) kan inte lärarmodellering betonas nog. 

Förutom modellering framgår även att genomförda textsamtal resulterar i en fördjupad 
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läsning för eleverna och kan användas i skolans alla ämnen. Textsamtal är, enligt flera 

forskare (Ingemansson, 2018; Bråten, 2008), ett oerhört effektivt sätt för att nå lärande och 

fördjupa sitt tänkande. Ingemansson (2008) menar vidare att kärnan i djupläsning är 

textsamtal och omläsning. Hon menar att det medför förståelse och då uppstår lärande vilket 

oftast innebär läsglädje och motivation till att läsa. Varga (2015) har vidare kunnat urskilja ett 

bestämt samband mellan förmågan att kunna tillämpa metakognitiva strategier i relation med 

läsning och förbättrad läsförmåga. Genom att eleverna får undervisning i stödstrukturer där 

de utmanas i att ställa frågor och reda ut oklarheter stöttas de i att utveckla både lässtrategier 

som metakognition. Bråten (2008) menar dock att det inte är så lätt att skilja på elevers 

metakognition och användandet av lässtrategier. Metakognition rörande läsning handlar i 

hög grad om att eleverna är medvetna om vad de har förstått samt vad det är de behöver 

förstå bättre. För detta behöver de känna till strategier för att på så sätt förbättra förståelsen.  

Lärares kunskap och fortbildning 

Enligt Alatalo (2011) är det många studier som visar att välutbildade och skickliga lärare har 

ett positivt inflytande på elevers utveckling och lärande. Lärarnas kompetens är också av 

väsentlig relevans för elevers resultat. Lärarna i Eckerholms (2018) intervjustudie önskar 

kompetensutveckling för att få fördjupade kunskaper gällande lässtrategier och hur olika 

texter kan tolkas. Detta för att kunna utöva en skicklig undervisning för att få med sig alla 

elever och tillgodose deras skiftande behov (Eckerholm, 2018).  

     I Alatalos (2011) studie framkommer att lärare upplever att grundutbildningen inte bidrar 

med tillräckliga kunskaper för att kunna följa elevers utveckling i läsning eller för att kunna 

identifiera deras svårigheter på ett professionellt sätt. Lärarna uttrycker även att det är för lite 

medel avsatta för möjligheter att fortbilda sig beträffande undervisning i läsförståelse. 

Lärarna i Alatalos (2011) studie uttrycker att en kontinuerlig handledning av specialpedagoger 

eller lärarkollegor, som är insatta i kunskaper om processen i läsutveckling, kan vara en 

betydelsefull del av kompetensutveckling och fortbildning för lärare. Enligt Alatalo (2011) 

finns det flera vetenskapligt grundade metoder som berör undervisning i läsförståelse, men 

ofta är problemet att lärare inte känner till dessa eller att de inte når ut till dem. Även Liang 

& Dole (2006) menar att det finns flera forskningsbaserade studier som lärare kan använda 

sig av för att förbättra elevers läsförståelse. 

Bedömning av läsförståelse och lässtrategier – möjligheter och 

utmaningar  

Westlund (2013) menar att bedömning av läsförståelse är särskilt svårt eftersom läsförståelse 

inte är ett eget ämne utan en ämnesöverskridande färdighet. Många elever lämnas efter de 



13 
 

första tre skolåren ensamma med sin läsning, trots att de egentligen skulle behöva fortsatt 

stöd i att utveckla kognitiva lässtrategier. Dessa lässtrategier behöver de för att kunna förstå 

de texter de kommer att möta under senare år. Bedömning av läsförståelse behöver ha sin 

grund i teorier om läsförståelse för att lärare ska kunna ge rätt stöd till elever som har 

svårigheter med att förstå det de läser. Enligt Westlund (2013) visar tidigare studier att elevers 

läsförståelse ofta är ytlig, även då deras lärare gjort bedömningen att de har en god 

läsförståelse. Då har bedömningen ofta baserats på att eleverna läser med bra flyt och att de 

läser många böcker. Ofta ställer läraren också frågor till eleverna som de kan hitta svar på 

direkt i texten. Genom att ställa frågor där eleverna måste använda sin bakgrundskunskap 

kan eleverna utveckla sin läsförståelse och läraren får ett bättre bedömningsunderlag 

(Westlund, 2013). Westlund (2013) menar också att färdiga läsförståelsetest endast ger en 

begränsad bild av läsförståelsens komplicerade innebörd.  

    Oakley (2011) påstår även hon att bedömning av läsförståelse och lässtrategier bör ske på 

fler sätt än genom färdiga läsförståelsetest. Hon anser att dessa test inte ger läraren en 

helhetsbild av elevernas förmåga att använda lässtrategier och vad eleven behöver utveckla. 

Hon påtalar även vikten av att elever behöver få kunskap om olika lässtrategier, hur man 

använder dem och när man ska använda lässtrategierna. Tänka-högt-metoden kan ge lärarna 

mycket värdefull information om elevers metakognitiva förmågor när det kommer till 

bedömning och användning av lässtrategier (Afflerback, Pearson & Paris, 2008; Oakley, 

2011; Westlund, 2013). Metoden kan ge läraren ett bra bedömningsunderlag, men den kräver 

tid, då läraren måste lyssna enskilt på varje elev.  

    Läsförståelse kan ses som en utvecklingsprocess där det är viktigt att bedömning sker 

under utvecklingens gång med vissa avstämningspunkter för att kontrollera om uppsatta mål 

uppnåtts. Bedömningen sker på detta sätt formativt, det vill säga att man identifierar 

elevernas styrkor och svagheter och hur man går vidare med undervisningen (Afflerback, 

Pearson & Paris, 2008; Blair m.fl., 2007; Westlund, 2013). Afflerback m.fl. (2008) anser också 

att det huvudsakliga syftet med bedömning av elevernas förmåga att använda lässtrategier är 

att hitta ledtrådar till elevens svårigheter och hur läraren kan lära eleven användbara 

strategier. Olyckligtvis säger sig många lärare sakna kunskap om hur man bedömer elevers 

förmåga att använda lässtrategier, påvisar Afflerback m.fl. (2008). De menar vidare att 

parläsning, guidad läsning och läsgrupper ger bra tillfällen för läraren att bedöma lässtrategier. 

Det är också viktigt att fråga eleverna hur de tänker både under och efter läsningen menar 

de, då det kan ge både lärare och elever betydelsefulla insikter om läsningen. Med sådan 

kunskap kan läraren sedan utveckla sin formativa undervisning så att eleverna har möjlighet 

att i sin tur utveckla sin läsförståelse. Bedömningens syfte bör vara att den alltid ska leda till 

nästa steg i elevernas utveckling (Westlund, 2013).  
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    Westlunds (2013) intervjustudie visar att lärare tycker att det är svårt att hinna med att 

lyssna på eleverna när de läser högt och att höra hur de tänker kring det lästa. Det kan bero 

på stora klasser och att man inte har möjlighet att sitta enskilt med eleverna då detta skulle 

vara väldigt tidskrävande. Lärarna anser också att de inte har tillräckligt bra 

bedömningsunderlag, då de som finns har för lite fokus på hur eleverna läser, det vill säga, 

om de använder lässtrategier när de läser (Westlund, 2013). Oakley (2011) argumenterar även 

hon för att många lärare ser det som en svår och utmanande uppgift att hitta effektiva sätt 

att bedöma elevers läsförståelse.  

     Det har också visat sig att en vanlig bedömning av elevers läsförståelse baseras på att 

eleverna kan svara på olika slags frågor, om de kan återberätta en text eller om de kan läsa 

mycket. Enligt Eckerholms (2018) studie är lärarna eniga om att bedömningsmaterial i 

svenska, utöver de nationella proven, behövs. Dock använder sig inte alla lärare av de 

bedömningsmaterial som fanns att tillgå, då de anser att de kan bedöma elevernas 

prestationer genom sin mångåriga erfarenhet.  

Speciallärarens roll 

Eckerholm (2018) beskriver att den gemensamma inställningen bland lärarna i hennes studie, 

när det gäller samarbete i läsundervisningen med speciallärare, är att de strama ekonomiska 

förhållandena i kommunerna har medfört inskränkningar i skolverksamheten. Det medför 

negativa följder för möjligheten att bedriva en god läsundervisning. Det rör sig bland annat 

om minskad tillgång till specialpedagogiskt stöd, samt tekniska hjälpmedel som inte är 

uppdaterade. I Westlunds (2013) studie visar det sig dock att i lärarnas egen undervisning 

kan elever med svag läsförståelse få material och texter som är individanpassade. 

    Sundqvist (2012) anser att specialläraren kan stödja läraren i utvecklingen av användbara 

undervisningssätt och hjälpmedel. Det framkommer även i hennes intervjustudie att lärarna 

föredrar en kombination av stöd i form av handledning och stöd direkt till eleven, medan 

speciallärarna efterlyser mer tid för att arbeta med enskilda elever. Att placera elever i grupper 

utanför den ordinarie klassrumsundervisningen, som tros ske för elevers bästa på sikt, tycks 

följderna oftast vara de motsatta. Dessa nivå- och undervisningsgrupper är till mer fördel för 

läraren och/eller klassen än för eleven i behov av särskilt stöd (Giota & Emanuelsson, 2011). 

Även Gustafsson & Hjörne (2015) beskriver hur lärare diskuterar hur de ska anpassa och 

variera undervisningen för att den ska passa alla elever samt att stödet av speciallärarens 

handledning och närvaro i klassrumssituationer är viktig för dem. Det som Sundqvist (2012) 

beskriver som en utmaning i samarbetet mellan lärare och speciallärare är en stressig vardag 

som, förutom undervisning, fylls med olika möten och administrationsarbete. I lärares vardag 
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är tempot högt och styrs av en pressad schemaläggning, vilket medför att det ofta är svårt att 

hitta gemensamma lediga tillfällen för handledning av speciallärare.   
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Teoretiska utgångspunkter 

Fenomenografi 

Utifrån vår tidigare bakgrundsbeskrivning samt resultat genererade från tidigare forskning 

vill vi i vår studie undersöka hur lärare uppfattar läsförståelse och lässtrategier, samt deras 

upplevelser kring undervisning och bedömning av detta. Vi vill även undersöka vad lärare 

anser om speciallärarens roll i denna arbetsprocess. För att kunna få svar på våra 

frågeställningar har vi i vårt arbete valt att utgå från en fenomenografisk ansats.  

     Fenomenografi är en kvalitativ forskningsansats där man intresserar sig för att undersöka 

varitationer i människors uppfattningar av fenomen. Fenomenografin lägger tonvikten på att 

människor uppfattar och ser företeelser på olika sätt. Vi kan förefalla se samma företeelse 

eller ha erfarenheter från liknande händelser men vi har inte samma insikt i hur saker och 

ting fungerar eller är (Marton & Booth, 2000). 

     Enligt Ference Marton som på 1980-talet myntade begreppet fenomenografi, har 

fenomenografin sin grund i ett intresse för att beskriva fenomen, det vill säga företeelser, i 

omvärlden som andra uppfattar dem, samt att beskriva variationer i dessa uppfattningar i 

synnerhet i ett pedagogiskt sammanhang (Marton & Booth, 2000). Marton och Booth (2000) 

beskriver även fenomenografi som en ansats för att identifiera, formulera och hantera vissa 

typer av forskningsfrågor. Fenomenografin fokuserar på olika sätt att uppleva fenomen, det 

vill säga hur människor ser på dem, hur de känner till dem och besitter färdigheter som är 

relaterade till dem (Marton & Booth, 2000).  

     Uttalanden om fenomen kan, enligt Marton och Booth (2000), göras utifrån två olika 

perspektiv. De talar om ett första ordningens perspektiv och menar då att sättet att uppleva 

världen, fenomenen och situationerna, ofta tas för givna av de som upplever dem. De ser 

dem inte och är inte medvetna om dem. Inom fenomenografin intar man ett andra ordningens 

perspektiv och då är det dessa bakomliggande sätt att uppleva världen, fenomenen och 

situationerna som man studerar. Om man intar ett andra ordningens perspektiv fokuserar 

man på människors uppfattningar av världen och de olika uppfattningar människor kan ha 

av någon aspekt av världen. Det är då viktigt att forskaren sätter parentes kring sina egna 

uppfattningar och enbart fokuserar på andra människors sätt att uppfatta någonting. Det 

innebär att man försöker se fenomenet och situationen med den andra människans ögon, 

det vill säga den man intervjuar, och därigenom försöker belysa det denne uppfattar (Marton 

& Booth, 2000). 

     Uljens (1989) menar att det finns två olika sätt att se på fenomen. Han talar om primära 

och sekundära fenomen. Primära fenomen kan vara ett föremål, en bild eller en text och 

fenomenet kan upplevas flera gånger av en person utan någon förändring av fenomenet. När 
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det gäller sekundära fenomen handlar det i pedagogiska sammanhang till exempel om lärares 

kunskap och inlärning. Detta är fenomen som bildas genom en social verklighet och är 

beteckningar för mänsklig aktivitet. De sekundära fenomenen kan inte på förhand avgränsas 

av forskaren vad gäller området för forskningen, det är uppfattningarna som yttras i 

intervjuer som avgränsar frågans innehåll (Uljens, 1989). Intervjusvaren består av bestämda 

uppfattningar och svaren som kommer fram kan bilda grunden för att kunna beskriva 

kategorier.  Om man till exempel frågar lärare vad de uppfattar att läsförståelse innebär har 

man att göra med en personlig uppfattning som grundar sig i personens egna erfarenheter. 

Uppfattningen kan vara gemensam bland flera olika personer, men även variera från individ 

till individ. När man undersöker sekundära fenomen kan man fånga essensen i en grupp 

individers uppfattningar och man kan se variationer som kan bero på de personliga 

erfarenheter som individerna har (Uljens, 1989).  

     Marton och Wenestam (1984) talar om att varje människa kan anses unik i det avseendet 

att var och en har en egen specifik uppsättning erfarenheter, vilka grundar sig i personens 

egen historia. Varje människa har sin bakgrund och olikhet i bakgrund kommer till uttryck i 

olikhet i uppfattning (Marton & Wenestam, 1984). Detta borde ha stor betydelse för hur 

personen tolkar och förstår omvärlden. Genom att använda fenomenografi som teoretisk 

ansats i denna studie kan lärares uppfattningar studeras fritt från våra egna åsikter, i syfte att 

visa på variationen i hur fenomenen tolkas och uppfattas av människor inom en särskild 

profession. 
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Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med vår studie är att utifrån en fenomenografisk ansats undersöka hur lärare på 

mellanstadiet uppfattar undervisning och bedömning av läsförståelse och lässtrategier, samt 

vilken roll de anser att specialläraren har i detta arbete. Utifrån detta syfte formulerades tre 

frågeställningar. 

 

 

I studien undersöks följande forskningsfrågor: 

1. Vilka uppfattningar har lärare av undervisning i lässtrategier?  

2. Vilka uppfattningar har lärare av bedömning av elevers förmåga att använda 

lässtrategier? 

3. Vilken roll anser lärare att speciallärare har i arbetsprocessen gällande lässtrategier? 
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Metod 

I den här delen kommer vi att presentera den metod som vi valt för studien, samt hur den 

metoden genomförts. Vi kommer också att presentera en motivering kring valet av 

informanter och hur de informerats om studien utifrån etiska överväganden. Denna del 

innehåller även en redogörelse över analysarbetets genomförande. 

Metod för datainsamling 

Kvalitativ samtalsintervju valdes som metod för att besvara studiens tre forskningsfrågor. 

Vid en samtalsintervjuundersökning av respondentkaraktär är det personernas olika 

uppfattningar och tankar som står i centrum (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud, 

2012). Då denna studie har sin utgångspunkt i en fenomenografisk ansats och syftet och 

forskningsfrågor handlar om lärares uppfattningar kring undervisning och bedömning i 

lässtrategier ansågs denna metod därför vara lämplig. 

    Vid samtalsintervjuerna har det funnits en uppsättning färdiga frågor i form av en 

intervjuguide. Frågorna har varit öppna och möjlighet har funnits att ställa följdfrågor och 

att uppmuntra respondenterna till att berätta mer eller att förklara tydligare. Detta menar 

Esaiasson, m.fl. (2012) ger utrymme för interaktion mellan forskaren och intervjupersonen. 

Denna typ av samtalsintervju benämns som semistrukturerade samtal (Denscombe, 2012) 

och är en lämplig datainsamlingsmetod när syftet är att utforska fenomen och få insikt i 

människors åsikter och uppfattningar.  

     Esaiasson, m.fl. (2012) anser, liksom Denscombe (2012) att samtalsintervjuer kan vara en 

passande metod när man vill veta hur människor uppfattar sin egen värld. I samtalsintervjun 

utgår man ifrån människors vardagserfarenheter. Forskaren ska sträva efter att förstå världen 

som de intervjuade personerna själva upplever den.  

Urval 

Ett kriterium vid valet av lärare var att de skulle undervisa i ämnet svenska på mellanstadiet, 

då frågor kring arbetet med läsförståelse och lässtrategier i främst ämnet svenska är det som 

studien grundar sig på. Intervjubaserade undersökningar baseras på ett färre antal människor, 

(Denscombe, 2012) och de som ingår i urvalet väljs medvetet därför att de har något speciellt 

att bidra med. Att lärarna skulle undervisa på mellanstadiet var ett medvetet val då intresse 

fanns från vår sida att undersöka hur just lärarna i dessa årskurser tänker kring arbetet med 

läsförståelse och lässtrategier. Detta med anledning av att det, enligt vår uppfattning, ställs 

högre krav på läsförståelse när eleverna kommer till mellanstadiet. Det medför att lärarnas 

undervisning och bedömning i lässtrategier mer omfattande. 
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Urvalet skedde via samtal med berörda lärare då det enligt Kaijser & Öhlander (2011) är 

viktigt att den intervjuade alltid informeras om syftet med intervjun, samt var och hur 

intervjun kommer att användas. Genom detta första samtal kunde vi ge lärarna noggrann 

information om målet med intervjun och de hade möjlighet att ställa frågor för att kunna ta 

ställning till om de ville medverka. Detta ledde fram till sju engagerade respondenter som var 

villiga att avsätta tid för att bli intervjuade om frågor som de var intresserade av. I samband 

med intervjun fick de utförlig information om studiens syfte och intervjuns genomförande. 

Innan intervjun fick de även skriva under ett informerat samtycke där de intygade att de tagit 

del av viktig information rörande den vetenskapliga studien. Detta beskriver vi utförligare 

under rubriken ”etiska överväganden”. 

Genomförande  

Samtalsintervjuer genomfördes med sju lärare från två olika skolor i två kommuner. På skola 

1 går det cirka 350 elever i årskurs F-6 och på skola 2 går det cirka 610 elever i årskurs F-9. 

Intervjuerna med lärarna genomfördes i ett lugnt rum på respektive skola. De spelades in 

efter att lärarna givit sin tillåtelse till detta. Valet att spela in intervjuerna gjordes då inspelade 

intervjuer ger större möjligheter för senare analyser ur olika synvinklar (Kaijser & Öhlander, 

2011). Det var viktigt för oss att våra respondenter upplevde intervjusamtalet som avslappnat 

och att de kände att de hade goda möjligheter att göra tillägg om de ville utveckla sina 

intervjusvar.  

      

Validitet och reliabilitet 

Denscombe (2012) menar att validitet i stora drag innebär att data och metoder är riktiga. 

Han menar vidare att det handlar om huruvida data speglar sanningen, verkligheten och 

täcker in de avgörande frågorna. När det gäller vår studie, då syftet var att ta reda på några 

lärares uppfattningar kring fenomen var samtalsintervju en passande metod för denna typ av 

undersökning. Genom att ställa väl formulerade frågor som var tydliga och lätta att förstå, 

samt skapa en trygg och tillåtande intervjumiljö anser vi att hög validitet kunde uppnås. 

Esaiasson m.fl. (2012) förklarar reliabilitet som frånvaro av slumpmässiga eller osystematiska 

fel. De menar att bristande reliabilitet kan uppstå i första hand genom slarvfel under 

datainsamlingen och databearbetningen. Det kan till exempel handla om hörfel och 

missuppfattningar i samband med intervjuer.  
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     För att kunna uppnå hög reliabilitet i vår studie krävdes bland annat att vi var 

uppmärksamma under intervjun och därför deltog vi båda under samtliga intervjuer. Detta 

medförde att vi båda lyssnat på alla intervjuer och att vi både i direkt anslutning till dem, men 

även i efterhand, kunde föra en gemensam diskussion. För att få en så hög reliabilitet av 

studien som möjligt, spelades samtliga intervjuer in på både Ipad och mobiltelefon. Det var 

viktigt att se till att ljudinspelningen fungerade som den skulle för att eliminera missförstånd 

vid uppspelningen och databearbetningen. Efter detta transkriberades intervjuerna noggrant 

för att undvika att något som respondenterna sagt skulle missas.  

Etiska hänsynstaganden 

   Under genomförandet av intervju och i bearbetningen av materialet har vår ambition varit 

att följa de etiska principer som Vetenskapsrådet (2017) rekommenderar. Då all forskning 

medför risker ska etiska överväganden vad gäller krav på integritet, säkerställa att informanter 

inte utsätts för någon form av detta. De etiska principerna vad gäller integritetskrav handlar 

om att information ska ges om projektets upplägg och syfte, samt vem som är ansvarig 

forskare, hur projektet finansieras och eventuella risker. Personen som ska intervjuas ska 

också informeras om att deltagandet är frivilligt och att intervjun går att avbryta. I 

informationsbrevet till våra respondenter har de kunnat ta del av studiens syfte, när och var 

den genomförs och att det är en samtalsintervju med ljudinspelning och ungefär hur länge 

den kommer att pågå. I brevet har det även framgått att deltagandet är frivilligt och att 

medverkan när som helst går att avbryta, samt information om att intervjun kommer att 

avidentifieras och att information från intervjun endast kommer att användas för studiens 

syfte. 

     Med tanke på de etiska aspekterna av undersökningen var det väsentligt för oss att läraren 

som intervjuades hade klart för sig att denne ingår i en vetenskaplig studie. Vi har därför sett 

till att ett informerat samtycke samlats in innan intervjun kunnat sätta igång. (Esaiasson, m.fl., 

2012). Varje undersökning tar tid för de som medverkar och för att uppväga detta är det 

viktigt att rätt metod används som ger svar på de aktuella frågeställningarna 

(Vetenskapsrådet, 2017). Under samtalsintervjun har vi därför säkerställt att frågor givits till 

den intervjuade läraren som varit relevanta och som gett svar på våra frågeställningar. 

Databearbetning och analysmetod 

Då detta är en studie som antar en fenomenografisk ansats är det även denna som har präglat 

vårt analytiska förfarande i bearbetning och tolkning av vårt empiriska material. Den 

fenomenografiska analysmetoden är utvecklad för att undersöka data och material från 
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enskilda individer. Metodansatsen används ofta för insamlande från halvstrukturerande 

intervjuer, som i vårt fall, och är inställd på att skildra hur människor förstår fenomen i sin 

omvärld. För att bearbeta och analysera det insamlade materialen har vi spelat in intervjuerna, 

transkriberat och skrivit ut materialet. Fejes & Thornberg (2016) menar att det är viktigt att 

spela in intervjuer och att de sedan transkriberas och skrivs ut för att på ett grundligt och 

tillförlitligt sätt genomföra analysarbetet. För att våra utdrag skulle bli mer förståeliga och 

läsvänliga i sammanhanget har mindre omskrivningar genomförts efter omsorgsfullt 

övervägande, för att inte förlora respondenternas ursprungliga uttalanden. Vår analytiska 

uppmärksamhet riktas mot likheter och skillnader, det vill säga variationer, mellan de 

intervjuade lärarnas sätt att uppfatta fenomenen läsförståelse, lässtrategier och undervisning 

och bedömning av dessa. Dessa variationer kategoriseras och bildar beskrivningskategorier 

enligt Uljens (1989). Uljens delar in beskrivningskategorierna i olika system. Han kallar dem 

för horisontala systemet, vertikala systemet och hierarkiska systemet. Det horisontala 

systemet är det vanligaste systemet av beskrivningskategorier. Det är också det system som 

används i denna studie. Det horisontala systemet innebär att de enskilda kategorierna ses 

som jämbördiga i förhållande till varandra och kategorierna är lika viktiga.  

    Uljens (1989) beskriver i grova drag vad fenomenografi som metodansats innebär 

praktiskt i sex komponenter: 

 

1. Fenomen, företeelser i omvärlden. 

2. En eller flera aspekter av fenomenet, företeelsen väljs ut. 

3. Intervjuer om individers uppfattningar av fenomenet, företeelsen, eller det aktuella 

problemet. 

4. De bandade intervjuerna skrivs ut på papper. 

5. Analys av de skriftliga utsagorna. 

6. Analysen resulterar i beskrivningskategorier. 

     

Fenomenografin försöker få en fördjupad förståelse av mänskligt lärande och genom det ett 

sätt att förstå omvärlden som ett svar av lärandet. Vi har valt att använda oss av Dahlgrens 

& Johanssons (2016)  analysmodell som finns refererad i Fejes & Thornberg (2016) som 

består av sju steg:  

 

 I steg 1 bekantade vi oss med materialet genom att läsa de transkriberade intervjuerna 

samt föra anteckningar i det utskrivna. 

 I steg 2 började analysen och här skiljde vi ut de mest betydande uppfattningarna 

utifrån lärarnas uttalanden, det vill säga passagerna, för att i ett senare skede använda 

dessa i analysprocessen som underlag för jämförelser. 
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 Steg 3 innebar jämförelsen mellan de olika passagerna och här hittade vi variationer, 

det vill säga, likheter och skillnader i lärarnas uppfattning i det transkriberade 

materialet.  

 I steg 4 samlade vi likheter och skillnader i lärares uppfattningar i passagerna som vi 

kunde relatera till varandra i grupper. Grupperna som bildades blev till kategorier 

under resultatdelen. 

 Steg 5 innebar att vi försökte att fokusera på det väsentliga i likheterna inom våra 

olika kategorier som vi hittat. Vi tittade på hur stor variationen var i dessa likheter 

och vad som var centralt i lärarnas uppfattningar för att kunna dra gränser mellan de 

olika kategorierna. Detta för att avgöra om vi behövde upprätta en ny kategori.  

 I steg 6 gav vi utifrån vad som var centralt i lärarnas uppfattning om de specifika 

fenomenen namn åt kategorierna för att senare kunna presentera dem i resultatdelen.  

 I steg 7 undersökte vi om passagerna kunde ingå i flera kategorier och detta för att 

se om vi kunde få så avskilda och få kategorier som möjlig.  
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Resultat och analys – del 1 

Läsförståelse och lässtrategier 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat genom analys av det empiriska materialet som 

berör läsförståelse, lässtrategier, undervisning i lässtrategier samt svårigheter att undervisa i 

lässtrategier. Även lärarnas uppfattning av speciallärarens roll i undervisningen av 

lässtrategier kommer att presenteras. I varje kategori kommer likheter och skillnader att 

presenteras som framkommer i materialet utifrån våra frågeställningar. Betydelsefulla delar 

av det empiriska materialet redovisas i form av bearbetade citat från lärarnas uttalanden.  

Uppfattningar om vad läsförståelse innebär 

I denna kategori visar analysen lärarnas uppfattningar om vad som menas med ”att ha 

läsförståelse” och hur de tänker om det. I materialet framträder att läsförståelse innebär att 

läsa en text och förstå det man läst. Det kan förstås vara den mest basala uppfattningen. 

Följande utdrag får här fungera som en exemplifiering av den uppfattningen: 

 

Då tänker jag att man du måste förstå det du läser de flesta kan ju läsa eller ja, men du måste ju 

förstå alltså innebörden av det du läser.                             

 

I detta utdrag framkommer således att läsförståelse, för denna respondent, innefattar minst 

dessa två dimensioner, dvs. att kunna avkoda, men även att kunna få betydelsen av det lästa. 

En annan uppfattning för att visa på läsförståelse som framkommer i materialet är att 

eleven ska kunna berätta vad texten handlar om:  

  

Förstå det man läser, såklart. kan återberätta det man läst och verkligen visat att dom har förstått 

det. 

 

I detta utdrag framkommer med andra ord ytterligare en dimension, nämligen att kunna 

förmedla sitt meningsskapande eller sin förståelse genom att berätta vad texten handlade om. 

Detta var en uppfattning som delades av flera respondenter. En lärare menar till exempel 

också att läsförståelse innebär att till viss del kunna återberätta texten, till viss del noggrant 

och ytterligare en lärare anser att ha läsförståelse innebär att kunna avkoda. I dessa fall ger 

dock lärarna även uttryck för att det även handlar om att kunna läsa mellan raderna, det vill 

säga, att tolka det som texten säger men även vad den inte säger, att läsa både på raderna och 

mellan raderna:   
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Jag tänker att det handlar om både att kunna alltså ta sig igenom en text och att kunna berätta i 

stora drag vad den handlar om, inte bara i stora drag utan även kunna komma ihåg vissa detaljer, 

men framför allt också att kunna läsa lite mellan raderna. 

 

Att ha läsförståelse för mig det innebär att du ska kunna både koda av egentligen och att du även ska 

kunna läsa mellan raderna, kunna förstå tänker jag, att det handlar om att ha en läsförståelse. 

 

I dessa utdrag framgår alltså att förmågor bortom avkodning och meningsskapande ses som 

en nödvändig del av vad dessa två ser som utgörande läsförståelse. De förmedlar att det finns 

förväntningar på elever om att kunna se bortom det uppenbara och att kunna uppvisa en 

slutledningsförmåga kring aspekter som inte självklart följer med själva orden i en text.  

En annan uppfattning som framkommer, gällande läsförståelse, är även att kunna koppla 

texten till sig själv och till andra texter för läsförståelse. Läsförståelse för en text uppstår, 

utifrån en sådan uppfattning, när det blir ett samspel mellan innehållet i texten och elevens 

kunskaper och erfarenheter: 

  

Läsförståelse, ja förutom att förstå texten och just det där att kunna gå in och ur texten kunna se 

kopplingar till sig själv och koppla till andra texter och att kunna använda texten.  

 

Att man dels kan dra slutsatser från innehållet och koppla till egna erfarenheter. 

 

I ovanstående utdrag framkommer att dessa två lärare delar uppfattningen om att 

läsförståelse är att koppla innehållet i texten till egna förkunskaper. En lärares uppfattning är 

dessutom att det, förutom att förstå innebörden av texten, innebär att kunna att koppla 

texten utifrån egna erfarenheter. Sammantaget så kan sägas att även om lärarnas 

uppfattningar om vad läsförståelse innebär till viss del överlappar, kan man även se 

variationer vad gäller fenomenets upplevda komplexitet och antal dimensioner det uppfattas 

innefatta.  

Uppfattningar om vad lässtrategier innebär 

I denna del av analysen behandlas och diskuteras materialet gällande vad lässtrategier innebär. 

Utifrån en sammanvägd tolkning av materialet framkommer att det finns variationer i 

lärarnas uppfattning gällande detta. Två av lärarna beskriver här att en lässtrategi innebär att 

man som hjälp tar stöd av att titta på bilder och rubriker i texten för att få en förförståelse 

av texten. Följande utdrag får här fungera som exemplifiering: 
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Att man vet hur man ska göra, att man kan kolla på bilder o börja med rubriker o tar ett steg i taget 

o sen veta att det ligger lite olika nivåer i texten o veta hur man tar sig an varje nivå. 

  

Lässtrategier innebär att man tar hjälp utav det som finns att tillgå till exempel bilder det kan vara t 

ex en rubrik vad är det för bok titta på framsidan försök klura ut kan vi hänga de på nånting annat. 

 

I de nämnda utdragen ovan framkommer att en lässtrategi är, i respondenternas mening, att 

ta stöd av de hjälpmedel som finns att tillgå, här i form av bilder och rubriker. Detta har de 

två respondenterna med andra ord gemensamt. En variation i utdragen kan dock även 

urskiljas, nämligen att uppfattningen av detta även inkluderar en vetskap om att texter 

innehåller olika läsnivåer att behärska. Ännu en uppfattning orienterar snarare mot att en 

elev, utifrån bild eller rubrik, även lyckas förutspå vad texten kan handla om.  

Ytterligare en uppfattning som framkommer om vad lässtrategi innebär för 

respondenterna är möjligheten att arbeta med ord och begrepp i faktatexter, samt med deras 

betydelse. Detta utdrag får här fungera som en exemplifiering av denna identifierade aspekt: 

  

Ja det innebär att man kan ha olika sätt att ta sig an en text, det kan vara olika utifrån om 

de är en faktatext eller om de är en berättelse man kan läsa en faktatext på ett kanske 

traditionellt sätt så här men det är också att man i en faktatext kan gå in och bara jobba 

med begreppen och bara liksom jobba med begreppen och inte egentligen jobba med texten i sin 

helhet utan använda begreppen i en text. 

 

I detta utdrag framkommer dimensionen av att arbeta med ordförståelsen för att eleverna 

ska få en förförståelse om en text inom ett visst ämnesområde. Tolkningen blir här att, för 

att kunna förstå olika texter krävs, upplever respondenten, att läsaren har en grundförståelse 

gällande ämnet som texten handlar om för att få en förståelse av texten.    

     En annan möjlig lässtrategi är att eleverna är medvetna om hur texter är konstruerade för 

att på så sätt veta vad som ska komma i texten och som kan vara ett stöd i läsförståelsen. 

Följande utdrag får exemplifiera detta: 

  

Veta vad man gör med text, förstå hur en text är uppbyggd, att veta vad som ska komma. Om du är 

van att läsa sagor så vet du på ett ungefär hur den är uppbyggd eller en faktatext också om du är van 

läsare, så vet du hur en faktatext är uppbyggd, för då blir det lättare och också veta vad som kommer. 

 

Här framkommer med andra ord ytterligare en dimension när det kommer till vad 

lässtrategier innebär. Materialet visar att elever behöver ha kunskap om att texter har olika 

strukturer och är uppbyggda efter ett typiskt mönster beroende på texters genre. 
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     Sammanfattningsvis visar denna analys på att det finns en variation i materialet om vad 

lässtrategier innebär. Några lärare uppfattar att man tar stöd av de hjälpmedel som finns att 

tillgå, till exempel i forma av bilder och rubriker för att förutspå vad texten kan handla om. 

Ytterligare uppfattningar som framkommer är att man reder ut ord och begrepp i en text för 

att få en förståelse av texten och är medveten om texters olika genre. 

Uppfattningar av undervisning i lässtrategier 

Under denna kategori presenteras variationer, men även gemensamma nämnare, som 

identifierats i materialet kring undervisning i lässtrategier. Lärarnas uppfattning är att de 

arbetar mycket gemensamt och att syftet då är att läraren modellerar hur man kan göra. Här 

pratar en lärare om att hen visar hur lässtrategierna kan användas när man ska ta sig an en 

text. Hen gör det genom att modellera, visa hur man gör, i arbetet med texter och gör det 

gemensamt med hela klassen. Hen beskriver även en upplevelse av att metoden är gynnsam 

för alla elever: 

 

Ja man visar väl på vilka strategier som finns som man kan ta sig en text på olika sätt. Jobba 

mycket gemensamt även för dom som har det väldigt lätt så är de väldigt bra att göra gemensamt 

göra gemensamma sammanfattningar så dom kan göra egna så småningom. Ja väldigt mycket 

modellering. 

 

Ytterligare en uppfattning som framkommer i materialet visar att modellering är en metod 

för att undervisa i lässtrategier: 

 

Men sen att man pratar med eleverna ja men hur gör ni när ni inte förstår och att man liksom 

då kan påvisa men om inte jag förstår så gör jag så här blir lite modell för hur dom kan gå 

till väga. 

 

Tolkningen här blir att en undervisningsmetod i lässtrategier, är att lärarna modellerar för 

eleverna. Här framkommer en likhet i materialet som berör uppfattningen om en 

undervisningsmetod i lässtrategier, vilket ger eleverna verktyg när de själva ska läsa texter och 

hur de kan göra om det uppstår problem under läsningen.  

En annan uppfattning som framkommer i materialet kring undervisningen av lässtrategier 

får utdraget nedan exemplifiera: 

  

En av lärarna hittade en text om de samernas nationaldag. Så läste vi tillsammans Sen sa 

jag att på rad ett så finns det ett ord som heter ursprungsfolk kan ni hitta de och stryka under 

det jag skrev de på tavlan så delade ja in de i ursprung och folk, så började vi gissa va kan de 
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här handla om va kan de här betyda det är en dialog hela tiden som är igång Sen gick vi ner 

till rad fyra och ja sa stryk under Ryssland och fundera på var ligger Ryssland och så pratade 

vi kring de. Så vi strök under vi betade oss genom texten läste inga meningar de tog 45 minuter 

och dom är jätteme hela tiden  

 

I detta utdrag framkommer hur läraren under en lektion arbetar explicit och metodiskt i 

undervisningen med lässtrategier genom att bearbeta texten och ord och dess betydelse, för 

att eleverna ska få en förståelse av texten som helhet. Detta arbetssätt bidrar till att läraren 

får med sig alla elever i undervisningen och att de hela tiden har en gemensam diskussion i 

klassen om texten.  

En annan uppfattning som framkommer i materialet när det gäller undervisningen av 

lässtrategier är hur man kan starta upp ett nytt arbetsområde. Detta utdrag nedan får 

exemplifiera den uppfattningen: 

 

Vi jobbar i cirkelmodellen och samtalar mycke om texter vi pratar mycket om nya ord. Ska 

vi starta upp ett nytt ämne pratar vi om det tillsammans har en genomgång går igenom det här 

tillsammans. Sen får de möjlighet att sitta tillsammans ett par stycken och jag är med och vi 

gör nåt tillsammans skriver på tavlan eller nåt och dom är med. Sen får dom prova utan att 

jag är med överhuvud taget men fortfarande 3-4 stycken kanske eller 2 stycken och sen utifrån 

det får dom prova helt själva men då finns ju alltid jag med som ett stöd  

 

Intervjuare: Så du modellerar till en början för att få in dom på rätt  

 

Ja men absolut gud sakta säkert, en del kan man ju lämna tidigare så är de ju och några 

behöver lite mer tid och det frigör ju mer tid åt mig för dom här som behöver lite extra.  

 

I detta utdrag framkommer vikten av att gemensamt samtala om texter och vid uppstart av 

ett ämne genom att läsa och skriva gemensamt där läraren modellerar hur man gör. Detta 

för att förbereda eleverna på att arbeta på egen hand, i grupp eller enskilt. Tolkningen här 

blir att arbetssättet medför att läraren får möjlighet att ge stöd till de elever som behöver det.  

I materialet framträder att vissa lärare delar uppfattningen om att det är viktigt att arbeta 

gemensamt med texter och att eleverna arbetar på egen hand när de är redo för det i helhet 

för att sedan arbeta sig ner till meningsnivå:   

 

Vi använder ju mycket ZickZack materialet som just är cirkelmodellen mycket tänker jag att 

man pratar om strategierna, alltså man pratar om vilken strategi använder vi för att ta reda 

på det här svaret och just lyfta fram dom och skriva på tavlan att nu sökläser vi eller nu liksom 
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läser vi mellan raderna eller nu att man belyser dom för eleverna tänker jag och göra mycket 

tillsammans är det bästa att modellera för eleverna och man kan inte släppa dom självständigt 

förrän absolut det sista för det är för svårt för dom, att göra det så mycket tillsammans det 

tycker jag att jag lärt mig 

 

Intervjuare: Brukar du modellera för eleverna  

 

Absolut, det är lite idén med cirkelmodellen att man tittar på helheten i hel text först sen 

plockar man isär alla bitarna sen får dom skapa egna men först tillsammans och sen skapa 

egna 

 

I dessa utdrag i materialet framkommer att lärarna har en positiv erfarenhet av att arbeta med 

cirkelmodellen samt att vikten av att modellera och först arbeta gemensamt i helklass för att 

sedan låta eleverna arbeta självständigt när de är redo för det. 

Ytterligare en uppfattning som framkommer i materialet när det gäller undervisningen av 

lässtrategier är att arbeta med att närläsa texter gemensamt i klassen. Detta utdrag nedan får 

exemplifiera den uppfattningen: 

  

Just nu det som vi liksom provar på i vårt arbetslag nu det är nånting som heter closereading. 

Alltså att verkligen närläsa texter och tillsammans att aktivera alla elever för oftast blir det 

att det är ett fåtal elever som är aktiva när man läser och ja speciellt om man har kontrollfrågor 

vad menas med… när man jobbar med closereading då är det snarare att ge dom svaren 

snarare än att be om svaren från dom om man säger och också att man säger stanna upp läsa 

om ja just nu är det det som jag provar på om man säger. 

 

I detta utdrag i materialet framträder att lärarens erfarenhet är att alla elever inte är aktiva vid 

läsning där man har kontrollfrågor. Här arbetar läraren med närläsning genom att svaren ges 

till eleverna och att hen i sin läsning stannar upp och läser om för att visa hur man gör. 

Tolkningen här blir att även ovanstående utdrag visar på vikten av att använda sig av 

modellering i undervisningen av lässtrategier.  

Ytterligare en uppfattning som framkommer i materialet i undervisningen av lässtrategier 

får utdraget nedan exemplifiera:  

 

Man börjar med förståelse för orden som finns i texten innan man läser texten så alla ska 

känna igen orden när de kommer i texten man går igenom orden man pratar om dom. Man 

läser texten sen kan man liksom gå djupare man går in på meningarna man kan ha ett stycke 
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man klippa isär man sätta ihop dom så att de blir en förståelse ja meningsbyggnad. Man kan 

gå in på orden och sen så att de blir mindre och mindre. 

  

I detta utdrag framkommer att fokus ligger på att arbeta med orden för att få en förförståelse 

för texten. Tolkningen här blir att man arbetar med texten på ord- och meningsnivå. 

     Sammanfattningsvis kan det tolkas att uppfattningarna i att undervisa i lässtrategier visar 

på gemensamma uppfattningar. Några lärare studien upplever att en gynnsam 

undervisningsmetod är att modellera, de menar att det gagnar alla elever och som kan 

genomföras i helklass. Ytterligare en uppfattning som framkommer i materialet är vikten av 

att arbeta med förståelse av ord och begrepp för att kunna ta sig an en text och att arbeta 

från en helhet till mindre delar i texter eller från mindre delar till en helhet. 

Uppfattningar gällande svårigheter i att undervisa i lässtrategier 

Under detta tema i materialet visar analysen på variationer i lärarnas uppfattningar om 

svårigheter i undervisningen av lässtrategier. En uppfattning om svårigheter att undervisa i 

lässtrategier får utdraget nedan exemplifiera:  

 

Ja man skulle ju helst vilja sitta med dem en och en för att checka av dom och det är ju ganska 

svårt när man är själv på 27 28 stycken även fast man vill ju men och sen är det ju det att 

man kan ju inte säga att alla har förstått och hängt med på det man har gått igenom.  

 

I detta utdrag är tolkningen av materialet att det är svårt, utan någon resurs i klassen, att se 

till alla elevers behov då klasserna är stora men även att få en uppfattning om alla har 

uppfattat syftet med undervisningen.  

Till skillnad till det föregående utdraget ges här snarare ett uttryck för att en svårighet i 

undervisningen av lässtrategier är att hitta passande texter till eleverna:   

 

Det är inte enkelt och speciellt inte om dom är lässvaga om dom har svårt för att alltså läsa 

texten då kan jag känna att det just är svårt att hitta texter som är på rätt nivå.

  

Ja alltså det är ju svårt det är ju det som jag kan tycka är svårt emellanåt i alla fall med det 

här closereading det är ju att dom som redan är duktiga och har god läsförståelse att man inte 

ska tappa dom och deras intresse. När man går in i texter och läser och stannar upp och 

diskuterar för ja såna som är väldigt god läsare dom jag att man tappar intresset för man vill 

bara läsa vidare måste vi stanna upp det kan jag tycka är svårt. 
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Utdragen visar på två olika sätt att se på svårigheter att undervisa i lässtrategier. Detta tolkas 

som att svårigheter i undervisning kopplas av lärarna till två olika elevgrupper, elever som 

har lässvårigheter men även elever som har en god läsförmåga.  

Ytterligare en uppfattning som framträder i materialet kring svårigheter i undervisningen, 

är att lyckas med de elever som har svårt för att ta till sig undervisningen i lässtrategier. Detta 

utdrag nedan får exemplifiera den uppfattningen: 

 

Att undervisa dom är ju inte svårare men att lyckas det är det som är det svårare, nåra har 

ju mycke svårare för att ta till sig det här det är ju som även om man ger dom alla verktyg 

man har så når dom ju ändå inte fram i alla fall. Där kan man ju känna sig galen ja när 

man inte når fram. Då är det svårt för när det inte räcker med att man stöttar man visar på 

man förbereder man gör allting där med ipad det finns ju massa och lexia och hela de där 

inläsningtjänst men när det ändå inte, då är det svårt.  

 

I detta utdrag i materialet framträder en svårighet i lärarens undervisning. Detta tolkas som 

att läraren menar att i sin undervisning nå elever som behöver ytterligare stöd i 

undervisningen, utöver de hjälpmedel och stöttning som eleven redan har.  

En ytterligare uppfattning som framkommer i materialet får utdraget nedan exemplifiera: 

 

Ja de gör ja för dom är ju så olika en del har ju ordkunskap och ordförståelse över sin ålder 

andra har väldigt långt under sin ålder.  

 

Denna uppfattning tolkas som en variation gällande svårigheter i att undervisa i lässtrateger 

och det upplever läraren beror på elevers förkunskaper och förståelse av ord.  

Till skillnad till det föregående utdraget framträder i materialet här snarare ett uttryck för 

att läsmotivationen är en svårighet i undervisningen och det får utdraget nedan exemplifiera: 

 

Man får lägga ganska mycket tid på att motivera dom till att läsa att få försöka dom att se 

glädjen i att läsa läser du mycket så vinner du det i alla ämnen. Det tycker jag är jättesvårt, 

barn läser inte alls hemma på samma sätt som för 15 år sen och det är jättesvårt att motivera 

dom och hitta glädjen i att läsa.  

 

I detta utdrag framkommer en uppfattning om läsmotivation. Vår tolkning är att, utifrån 

materialet, det är en stor utmaning då det genomsyrar skolans alla ämnen. 

     Lärarnas uppfattning av svårigheter i undervisningen av lässtrategier varierar. En 

sammanfattande tolkning blir, utifrån lärarnas olika uppfattningar, att det är stora klasser och 

att det då är svårt att veta om alla elever tagit till sig det som läraren gått igenom. Det 



32 
 

framkom även att beroende på elevers olika nivåer beträffande läsförmågan trots att läraren 

undervisar i en ålderhomogen klass, var svårt att hitta texter och böcker för gemensam 

läsning, bland annat beroende på elevernas ordkunskap och ordförståelse men även att 

motivera eleverna att läsa. Ytterligare en svårighet som framkommer är att lyckas nå fram till 

de elever som inte klarar målet med undervisningen, trots alla hjälpmedel som fanns att tillgå. 

Uppfattningar av speciallärarens roll i undervisningen av lässtrategier 

I denna del av analysen behandlas och diskuteras materialet gällande lärarnas uppfattning 

angående speciallärarens roll i arbetsprocessen med lässtrategier. En uppfattning om 

speciallärarens roll i undervisningen exemplifieras här från utdragen nedan:   

  

Väldigt mycke som stöttning och handledning tänker ja sen har man ju vissa elever som behöver 

mer stöd och kan man ju arbeta tillsammans kring den eleven och vad den behöver stöttning i. 

  

 Handledning i ledning och stimulans i hur man ska göra det väldigt tydligt för eleverna NPF 

tänk. 

 

I dessa utdrag i materialet är tolkningen att speciallärarens roll är av handledande karaktär i 

arbetsprocessen gällande lässtrategier samt samarbete kring elever i behov av stöd, men även 

handleda gällande struktur i skol- och klassrumsmiljön för elever med NPF.  

Några lärare uttrycker att de inte vet vad specialläraren gör och det exemplifieras här av 

utdragen nedan: 

   

Specialläraren har jag inte så mycket koll på faktiskt jag har inte haft någon som gått till 

speciallärare ja kanske någon gång. 

   

Som det faktiskt är så vet ja inte vad dom gör speciallärarna, önskar att specialläraren fick 

rollen mer av att bolla idéer med. 

 

I utdragen ovan uppfattar lärarna att speciallärarens roll är otydlig och att läraren inte haft 

någon kontakt med specialläraren på skolan och ytterligare uttalande framkommer i 

materialet är även en vilja att kunna bolla idéer med specialläraren gällande sin undervisning.  

Några lärares uppfattningar av speciallärarens roll i arbetsprocessen får här exemplifieras 

av utdragen nedan:  

 

Ibland träffar dom eleverna ett par gånger ganska intensivt å ibland är det nåra som går då 

och då under en längre period för att få stöd i att läsa eller skriva. 
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När det gäller undervisningen är det mest med enskilda elever. 

   

I dessa är tolkningen att speciallärarens roll i arbetsprocessen är att arbeta med elever i 

perioder och då oftast en till en undervisning.   

Här framkommer en annan syn på speciallärarens roll i arbetsprocessen och som här 

exemplifieras av utdragen nedan: 

 

Ja på mellanstadiet har vi en speciallärare och i början av läsåret så brukar hon göra en liten 

alltså LÄST heter det ja det är ju också har väl med avkodning men också läsförståelse att 

göra alltså hon testar av alla elever i början av terminen för att vi ska få en uppfattning av 

vad eleverna kan och vad vi behöver lägga fokus på. 

  

Mycket hjälp med att göra kartläggningar och utredningar också och det är jättebra och hjälp 

också att göra vissa utredningar och tester för dom eleverna 

 

Tolkningen här blir att lärarna uppfattar att speciallärarens roll i arbetsprocessen är att 

genomföra kartläggningar och utredningar i form av tester gällande avkodning och 

läsförståelse. Dessa tester genomförs för att få en översikt av elevernas kunskapsförmågor i 

läsning och blir ett underlag för lärarna hur läsundervisningen ska planeras.  

     I sin helhet visar materialet på att lärarnas uppfattningar varierar gällande speciallärarens 

roll i arbetsprocessen i att undervisa i lässtrategier. I materialet framträder att lärare upplever 

att speciallärarens roll är att göra tester och analyser gällande elevernas avkodning och 

läsförståelse som en del i arbetsprocessen. Några lärare uttryckte behovet av att få 

handledning av specialläraren i den ordinarie klassrumsundervisningen samt att kunna bolla 

idéer med.  
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Resultat och analys – del 2 

Bedömning  

Nedan presenteras analys och resultat av det empiriska materialet, med särskilt fokus på hur 

lärare uppfattar bedömning av elevers förmåga att använda lässtrategier. Här presenteras 

också lärarnas uppfattningar kring syftet med bedömningen, vilka svårigheter de ser med 

bedömningen och hur de arbetar med att få eleverna delaktiga i detta. Utöver detta analyseras 

även materialet utifrån lärarnas uppfattningar av speciallärarens roll i bedömningsarbetet. I 

transkriberingen uppkom centrala begrepp och uppfattningar. Dessa utgör de kategorier som 

presenteras nedan. Inom varje kategori presenteras variationer i det empiriska materialet. 

Relevanta delar av empirin redovisas i form av bearbetade citat från lärarnas uttalanden.  

Uppfattningar av att bedöma lässtrategier 

Under denna kategori undersöker analysen variationer i materialet när det gäller hur lärare 

uppfattar arbetet med att bedöma elevers förmåga att använda lässtrategier. En uppfattning 

som flera lärare delar är att det är svårt att veta om eleverna använder lässtrategier när de 

läser. I ett inledande skede kan vi titta på två liknande utdrag från materialet som får 

exemplifiera detta. I båda dessa uttalanden framgår svårighet med att bedöma om huruvida 

eleverna använder lässtrategier. 

 

Det är svårt att se, ja hur dom använder strategier.  

 

    Ja, just det där hur man vet att dom använder strategier, ja det vet jag ju inte alltid.  

 

Även om uttalandena liknar varandra framkommer här dock även att det för dessa lärare 

innebär svårigheter utifrån två skilda dimensioner. En lärare fokuserar i sitt uttalande mest 

på svårigheterna av att veta om eleverna använder lässtrategier, medan den andra läraren  även 

orienterar mot att det är svårt att se hur de använder dem.  

I materialet framkommer av nedanstående lärares uttalande att denne anser att 

bedömning av elevernas förmåga att använda lässtrategier är svår överlag, vilket kan tänkas 

innefatta båda de aspekter som tidigare lyfts av lärarna i ovanstående uttdrag och läraren ger 

även uttryck för en vilja att bli bättre på att bedöma dessa förmågor: 

 

Bedömningen av läsningen är svår att få till, tycker jag. Jag känner att jag behöver bli bättre på 

det. 
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     I materialet framkommer även att lärarna, för att upptäcka elevernas förmåga att använda 

lässtrategier, har olika tillvägagångssätt. En sammanvägd tolkning är att flera lärare upplever 

att de har störst möjlighet att genomföra detta när en elev läser en text högt för läraren på tu 

man hand och denne i samband med detta kan höra hur eleverna tänker kring textens 

innehåll. Även om lärarna i mångt och mycket delar denna uppfattning till viss del finns dock 

även nyansskillnader i lärarnas uttalanden, vilket kan förstås bero på deras olika erfarenheter 

av att bedöma lässtrategier. Nedanstående utdrag fokuserar på de fördelar som framkom i 

materialet när det kommer till att få möjlighet att sitta enskilt med eleverna:  

 

Vissa saker kan jag se när man kan sitta och att dom högläser för mig. Då kan jag se om dom 

till exempel självrättar sig. Att dom stannar upp och läser om när dom själva märker det. Att 

dom har den typen av strategier att gå tillbaka och läsa om.  

 

Utdraget visar att flera lässtrategier, enligt respondentens tycke, kan uppmärksammas och 

elevernas förmåga att använda dessa lässtrategier kan bedömas, då eleven läser högt för 

läraren. Läraren ger uttryck för att det till exempel kan handla om att gå tillbaka i en text och 

läsa om för att öka läsförståelsen.  

Även nedanstående utdrag är ett exempel ur materialet där läraren också lyfter fördelar 

med att eleverna läser en text högt, men poängterar att hen då gärna väljer en svår text för 

att se hur eleverna hanterar en sådan. Läraren anser då att det finns möjlighet att se om eleven 

har förmåga att använda just lässtrategier.  

 

Jag har tagit dom en och en och så har jag låtit dom läsa en text som jag vet, den här är lite för 

svår och liksom se hur eleven gör när jag sitter och lyssnar på den när den läser och sen gå tillbaka 

och, ja men vet du vad det här ordet betyder. Då får man veta lite. 

 

I ovanstående utdrag framkommer att läraren ser flera möjligheter till att kunna bedöma 

elevers förmåga att använda lässtrategier genom taktiken att ge dem en svår text. Genom att 

ställa frågor till eleven kan läraren, enligt egen utsago, utläsa huruvida eleven har förmågan 

av att gå tillbaka i texten och förklara svåra ord. Utifrån detta uttalande kan det tolkas att 

läraren anser att detta till viss del ger kunskap om elevernas förmåga att använda lässtrategier.  

Läraren i exemplet nedan delar också uppfattningen att det bästa sättet att bedöma om 

eleverna har lässtrategier är att lyssna på dem en och en för att då kunna höra hur de tar sig 

an texten: 
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Enda sättet att egentligen kunna bedöma dom om dom använder strategier måste jag nästan sitta 

en och en för jag har otroligt svårt att kunna bedöma dom om man säger i helklass om dom har 

läst någonting. Där måste jag vara med och se hur dom har löst uppgiften. 

 

Det som betonas främst i detta utdrag är att lärarens upplevelse är att det är svårt att bedöma 

om eleverna använder lässtrategier i helklass, eftersom det då är svårt att se hur varje elev 

löser uppgifter i samband med läsningen av en text.  

På liknande sätt anser även läraren i följande utdrag ur materialet att högläsning är en bra 

metod vid bedömning av lässtrategier. Det kan tolkas som att högläsning är centralt när det 

kommer till bedömning inom detta område. I detta fall tycks detta dock främst ske i helklass 

med gemensamma boksamtal, och i smågrupper. 

 

Mycket tänker jag är att vi läser högt och har boksamtal och diskussioner. Antingen i helklass. 

Då märker jag vilka som är aktiva och även i smågrupper och när man spelar in dem och lyssnar 

sen så kan man checka av dom om dom är med och vad dom har uppfattat.  

 

I detta utdrag framkommer att denna lärares uppfattning av bedömning av lässtrategier skiljer 

sig åt i jämförelse med flera av de andra lärarnas uppfattningar. Den här läraren ser även 

andra möjliga utsikter att kunna bedöma elevers lässtrategier, utöver i de enskilda samtalen 

mellan lärare och elev som flera av de andra lärarna lyfter som särskilt välgörande. Utdraget 

visar att läraren ser möjligheter att bedöma i helklass, men även i smågrupper när samtalen 

spelas in.  

     Utöver att få elever att praktisera högläsning framkom andra sätt som lärare uppfattar att 

de använder sig av i sin bedömning av lässtrategier. Även här finns variationer i materialet. 

Läraren nedan  kontrollerar om eleverna har förstått hur de ska använda de lässtrategier som 

gemensamt gåtts igenom, genom att gå runt bland eleverna i klassrummet: 

 

Det är väl medvetet egentligen, men jag kollar väl under lektionstid att nu har vi jobbat med det 

här och då kollar jag att dom förstår hur dom ska använda strategin. Oftast så går jag mest runt 

tror jag, i klassrummet och kollar. Men jag kan se också hur de tar sig igenom innehållet både 

genom frågor, muntligt och skriftligt. 

 

I ovanstående utdrag framkommer också att bedömningen av lässtrategier sker genom att 

ställa frågor på texten som eleverna får svara på antingen skriftligt eller muntligt.  

Av lärarens uttalande i nedanstående utdrag kan tolkas att det arbetas medvetet kring 

läsförståelse och lässtrategier: 
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Just nu så har vi gjort så att vi haft varje vecka en läsförståelsetext där det är olika svårighetsgrader 

på dom. Då har vi först checkat av hur de ligger till med själva läsningen. Det är även att svara 

på frågor och uppgifter till. Liksom vad betyder dom här orden och då har man redan plockat ut 

ord som är svåra och då får dom skriva vad dom betyder. Då kan man kolla dom lite. 

 

I detta utdrag kommer det fram att det finns en plan för arbetet med läsförståelse och 

lässtrategier, där man varje vecka arbetar med en text med fokus på läsförståelse utifrån 

frågor på texten och ordförståelse. I och med detta arbete kan det tolkas som att läraren till 

viss del anser sig få vetskap om elevernas läsförståelse och förmåga att använda lässtrategier.  

Ytterligare en uppfattning som framkom i materialet är att det går att bedöma lässtrategier 

genom att eleverna får skriva sammanfattningar av texter och reflektera kring texter för att 

läraren ska kunna se om de kan använda lässtrategier som till exempel att kunna koppla text 

till sig själv. Nedanstående utdrag får exemplifiera detta: 

 

När man jobbar till exempel med att skriva sammanfattningar av olika texter då går det. Och 

just det här att reflektera och kommentera och då kan man ju få in den här strategien att koppla 

text till sig själv eller text till en annan text så då kan jag se det. 

 

Utdraget ovan visar att läraren uppfattar att det finns olika sätt för att bedöma elevernas 

lässtrategier på. I lärarens uttalande framkommer att läraren anser att eleverna kan visa sin 

förmåga att använda lässtrategier både skriftligt och muntligt.  

I materialet framkommer även ett annat fokus, vilket nedanstående utdrag är ett exempel 

på. Av utdraget kan förstås att läraren lägger fokus på det bedömningsunderlag som man 

arbetet fram på hens skola, vilket läraren anser är användbart för att bedöma elevernas 

läsutveckling:  

 

Vi har vissa punkter som att man ska kunna läsa med flyt, men också att man kan rätta sig om 

man märker att det här låter konstigt, meningen låter liksom konstig, så ska man kunna rätta 

sig. Där har vi vissa punkter som man kan gå igenom för att se hur pass goda läsare dom är. 

 

Även i nedanstående utdrag ger läraren uttryck för att det finns bedömningsunderlag att 

tillgå, som exempel nämns ”Tummen upp” och ”Nationella proven”: 

 

 Tummen upp brukar jag använda. Det tycker jag är ett jättebra bedömningsmaterial. Då får man 

mycket hjälp liksom, med kunskapskraven. Nu har jag ju en sexa så nationella proven är ju en 

stor del, förståelsedelen där. Så det är både muntligt och skriftligt som man kan göra olika typer 
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av läsförståelse. Och lässtrategier, ja det blir ju automatiskt det. Jag tror mycket är att titta på 

texter tillsammans med eleverna och belysa vad som är viktigt, till exempel att granska och värdera.  

 

I detta utdrag framkommer det att läraren uppfattar att dessa underlag är en bra hjälp i 

bedömningen. 

     Sammanfattningsvis visar analysen på att det finns variationer i materialet när det gäller 

lärarnas uppfattningar av att bedöma elevers förmåga att använda lässtrategier i sin läsning 

av texter. Uppfattningen att lärarna behöver höra hur eleverna tänker kring texter för att 

kunna bedöma lässtrategier är dock central i samtliga respondenters utsagor. Några lärare 

påtalar att de även samlar in  underlag för sin bedömning genom att eleverna får svara på 

frågor till text, göra sammanfattningar av texter, förklara svåra ord och reflektera kring texter 

högt för läraren. En tolkning som jag gör är att vissa lärare genomför bedömningsarbetet 

mer medvetet än andra. En lärare går runt i klassrummet för att uppmärksamma elevernas 

förmåga att använda lässtrategier, medan en annan har ett genomarbetat 

bedömningsunderlag som stöd i sin bedömning. Även bedömningsunderlag som ”Tummen 

upp” och ”Nationella proven” nämns. Ytterligare en tolkning är att flera av lärarna anser att 

det är svårt att bedöma lässtrategier. Lärarna har olika lång erfarenhet av att undervisa och 

bedöma lässtrategier. De har även olika utbildningsbakgrund när det kommer till detta. Dock 

är det även lärare med längre erfarenhet som uttrycker att de tycker att bedömningen är svår.  

Uppfattningar kring syftet med bedömning 

Även under denna kategori visar analysen på variationer i materialet vad gäller lärares 

uppfattningar. En tolkning är att några lärare anser att det viktigaste syftet med bedömningen 

är att eleverna ska få vetskap om vad de kan och vad de behöver utveckla.  

Följande utdrag från materialet får här fungera som exemplifieringar av sådana 

uppfattningar: 

 

Att uppmärksamma dom på hur dom ska kunna göra för att dom ska bli bättre. Ja, men här är 

du, så här gör du, du kan även göra så här.  

 

Läraren fokuserar på att hen som lärare, genom bedömningen, ska uppmärksamma sina 

elever på vad de ska göra för att utvecklas. I likhet med denna lärare ser även lärarna nedan 

syftet med bedömningen som ett sätt att få eleverna medvetna om hur de ska utveckla sin 

läsning: 

 

Jag tänker framför allt att det är en läsutveckling. Att se att dom blir bättre läsare. 
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Ja, vad är syftet med bedömningen. Det är väl att kunna se vad dom behöver träna mera på för att 

komma vidare.  

 

Utdragen nedan visar att dessa lärare, liksom lärarna vars uppfattningar exemplifieras av 

ovanstående utdrag, anser att det är viktigt för eleverna att veta hur de ligger till och hur de 

kan utvecklas. De lägger även fokus på hur de som lärare ska kunna utveckla sin undervisning 

och att de inte missar något i sin undervisning om lässtrategier. 

 

 Ja, syftet med bedömningen är ju egentligen att jag vet vad eleverna kan eller inte kan så att jag 

kan gå vidare i undervisningen. Att jag får en uppfattning av vad det är jag behöver eller vad 

eleverna behöver mer av. Och vad jag kanske missar i min undervisning som eleverna kanske inte 

fått lära sig. Och att dom ska bli medvetna om vad dom kan och inte kan. 

 

Ovanstående utdrag visar att respondenten ser syftet med bedömningen främst ur ett 

lärarperspektiv. Det vill säga, det viktiga tycks vara hur hen som lärare ska utveckla sin 

undervisning genom att ta reda på vad eleverna kan respektive inte kan, och att inte missa 

något viktigt i undervisningen. Dock nämner läraren att det är viktigt att öka elevernas 

medvetenhet om sitt eget lärande.  

I materialet framkommer här likheter. Läraren vars uppfattning visas i nedanstående 

utdrag påtalar i likhet med ovanstående lärare att syftet med bedömningen kan vara att 

upptäcka om något missats i undervisningen, men även att få vetskap om var eleverna 

befinner sig i sin läsutveckling: 

 

För att veta hur dom ligger till och vad dom behöver extra stöd med för det kan vara något som jag 

missat i undervisningen att ge dom. 

 

Av nedanstående utdrag framkommer av materialet att läraren delar samma uppfattning som 

ovanstående utdrag ger exempel på, det vill säga att det huvudsakliga syftet med 

bedömningen är att bli medveten om sin undervisning, men även elevernas lärande. 

 

Ja, det är väl dels att jag ska få syn på deras lärande och även att få syn på min, vad heter det, 

undervisning. 

 

Som visats ovan skiljer sig respondenternas uppfattningar vad gäller syftet med bedömningen 

av elevers förmåga att använda lässtrategier åt till viss del. Tolkningen blir att en del lärare 

anser att det viktigaste är att eleverna blir medvetna om vad de kan och vad de behöver 

utveckla, medan andra tycker att det utöver detta också är viktigt att de genom bedömningen 
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får vetskap om vad de själva behöver utveckla med sin undervisning och att de inte missar 

något som eleverna behöver för att kunna utvecklas i detta. 

Uppfattningar kring svårigheter gällande tid för bedömning. 

Tid är ett centralt tema i lärarnas uppfattningar om svårigheter med att bedöma lässtrategier. 

Detta framkommer tydligt i materialet. I detta avsnitt kommer analysen att visa på variationer 

när det kommer till just denna aspekt. Flera av de intervjuade lärarna anser att bedömningen 

är väldigt tidskrävande, då de upplever att de behöver kunna samtala med dem en och en för 

att bäst kunna bedöma elevernas förmågor. Utdragen från intervjuerna med nedanstående 

tre lärare är alla exempel på en sådana uppfattning: 

 

Vissa behöver att man gör mer muntligt och att hinna den tiden är svårt. 

 

Det är svårt med tiden. Att sitta med dom en och en.  

 

Det är svårt att hinna sitta med alla.  

 

Även läraren nedan uppfattar tiden som en avgörande faktor för att kunna bedöma om 

eleverna använder lässtrategier när de läser: 

 

Ja, ibland kan jag inte se att dom använder strategier för att tiden inte finns och då kan jag liksom 

bara utgå ifrån att dom har nog använt dom. Har man tid att sitta i ett samtal och fråga hur dom 

löste det här eller hur tänkte du då får man ju direkt veta om dom läste mellan raderna eller jag 

tog hjälp av den här bilden. 

 

Av utdraget framgår att läraren även uppfattar att det på grund av tidsbristen inte går att alls 

vara säker på huruvida eleverna använder lässtrategier. Utöver det som framgår i de 

ovanstående utdragen påpekar även läraren nedan bristen på tid när det kommer till att som 

lärare förbereda sig inför arbetet med en text: 

 

Man hinner ju inte lyssna på alla och skulle man göra det tar det ju ett helt läsår. Ja, tiden tiden. 

Det är ju inte alltid man märker i en text, att man inte hör att de stannar upp. Då måste man 

själv vara förberedd på texten och liksom veta vad jag ska fråga om. Vilka ord som är svåra och 

lite så där. Då är det återigen tiden till att hinna göra det där innan. 

 

I utdraget framkommer exempel på vad läraren uppfattar att tiden inte räcker till för när det 

kommer till lärarens förberedande arbete. Detta kan, enligt läraren, exempelvis innefatta tid 
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till att förbereda frågor och tid till att läsa texten i förväg för att hitta ord som kan vara svåra 

för eleverna.  

    Arbetet med bedömning uppfattas av flera lärare som svårt, visar det sig i materialet och 

tidsaspekten kan utifrån dessa citat konstateras vara en grundläggande anledning till detta. 

Yrkeserfarenhet och utbildning tycks vara av mindre betydelse, då både lärare med längre 

och även de med kortare erfarenhet och utbildning uttrycker att det är svårt. En tolkning är 

att lärare uppfattar det som önskvärt att få möjlighet att kunna samtala med eleverna enskilt 

för att kunna skapa sig en förståelse för vilka lässtrategier eleverna använder och hur de 

använder dem. En annan tolkning är att det på grund av stora klasser kan vara svårt att 

genomföra. Tiden räcker heller inte riktigt till för att hinna förbereda arbetet med texter. 

Tiden kan utifrån lärares uppfattningar, tolkas vara en avgörande faktor som påverkar 

lärarnas bedömningsarbete.  

Uppfattningar kring andra faktorer som kan medföra svårigheter i 

bedömningsarbetet. 

Tidsaspekten tycks, som tidigare nämnts, vara den faktor i bedömningsarbetet som många 

lärare uppfattar som den största försvårande omständigheten. Det framkom även andra 

faktorer i analysen av materialet som lärare ansåg bidra till utmaningar i detta arbete. En 

aspekt som lyfts av några lärare är att bedömning av lässtrategier är svårare än att bedöma 

elevers läsförmåga, vad gäller att till exempel läsa med flyt. Nedanstående utdrag är ett 

exempel på en sådan uppfattning där läraren gav uttryck för att det är svårt att se exakt vilka 

lässtrategier eleverna kan använda: 

 

Ja, det är ju svårt att se exakt hur man ska bedöma strategier och vilka strategier eleven använder. 

Jag kan ju se på läsförståelsetest så ser jag ju om dom förstått.  

 

Ytterligare en utmaning i arbetet med bedömning av lässtrategier, som framkom av 

materialet, är de svårigheter som enligt några lärare, uppfattas som elevrelaterade, det vill 

säga svårigheterna med bedömningen beror på elevernas svagheter. Ett exempel på en sådan 

uppfattning framkommer i denna lärares uttalande:  

 

Dom är ju väldigt lata vilket gör det väldigt svårt ibland. Att dom kan nog mera många än vad 

dom visar, och det är så svårt att få dom att förstå. Då saknas ju underlag att bedöma. 

 

Utdraget visar att läraren uppfattar att det är svårt att få ett underlag för bedömning av dessa 

elevers förmåga att använda lässtrategier. En tolkning kan vara att läraren har svårt att 
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engagera och motivera eleverna till att visa just dessa förmågor. En annan uppfattning som 

en av lärarna påtalar är att de tysta eleverna är svåra att bedöma:  

 

Och sen är det dom tysta eleverna. Dom upptäcker man ju sen om man gör något test så ser man 

ju, hoppsan hejsan där har han/hon inte hängt med, men det är svårt. 

 

Detta utdrag visar att läraren uppfattar att det är svårt att bedöma dessa elever då de inte 

verbalt ger uttryck för sina kunskaper. En av lärarna arbetar på en skola där några elever är 

nyanlända. Enligt läraren medför detta svårigheter i bedömningen av deras förmåga att 

använda lässtrategier:  

 

Det är ju språket också för dom som är ganska nyanlända och jag har ju inte heller deras språk. 

Det gör att det blir jobbigt att föra dom framåt på något vis. Det blir svårt att få in dom i 

lässtrategin när man har genomgång av ord. Dom kan ju ändå sitta och inte riktigt förstå och dom 

orden kanske inte finns på deras språk. 

 

I detta utdrag framkommer att läraren uppfattar att bedömningen är svår på grund av 

bristande språkförståelse både hos eleverna och läraren. Läraren lägger stort fokus vid orden 

i texter och menar att elevernas bristande ordförråd när det gäller det svenska språket är en 

utmaning. Detta medför enligt läraren att det är svårt att lära ut vissa lässtrategier till dessa 

elever.  

En annan svårighet kan enligt läraren nedan vara att eleverna kommit olika långt i sin 

läsutveckling: 

 

Det är också svårt när man har så stor bredd i klassrummet från de som knappt är läskunniga 

till de som läser normalt. 

 

Som påvisat ovan så varierar lärares uppfattningar av vad som utgör svårigheter med 

bedömningen av elevers lässtrategier. En sammanfattande slutsats är dock att 

respondenterna överlag uppfattar det som just svårt, speciellt i relation till, att få vetskap om 

vilka lässtrategier eleverna kan och använder sig av i sin läsning. Svårigheterna med att se 

detta kopplas genom respondenterna utsagor till olika karakteristika hos eleverna, så som lata 

elever, tysta elever, elever som har språkliga svårigheter eller elever som kommit olika långt 

i sin läsutveckling.  
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Uppfattningar kring elevers delaktighet i bedömningen. 

Även under denna kategori, synen på elevers delaktighet i bedömningen, undersöker 

analysen variationer i lärares uppfattningar. En aspekt som framkommer i materialet i denna 

del är att lärare upplever det som viktigt att de ser till att eleverna får förståelse för hur de 

ligger till i lärprocessen när det kommer till förmågan att använda lässtrategier och hur de 

kan göra för att utvecklas. De gör dock på olika sätt och det visar sig även att en del lärare 

inte gör det i så stor utsträckning som de egentligen anser skulle behövas. Gemensamt för 

lärarna i de två följande utdragen är att de använder Unikum i syfte att göra eleverna delaktiga 

i bedömningen. 

 

På vilket sätt gör jag eleverna delaktiga i bedömningen. Jag tänker att det gör vi när vi går igenom 

inför utvecklingssamtalet eller vid dom tillfällen när man hinner sitta ner och prata om det, då är 

dom ju med. Och nu har vi kommit igång att visa på Unikum också så att dom ändå liksom ser 

hur man bedömer i matriser, men å fan där skulle jag kunna bli bättre. Jag vet inte riktigt hur jag 

skulle kunna få till det.  

 

I detta utdrag framkommer att läraren uppfattar att detta är ett utvecklingsområde för läraren 

själv. Dock framkommer det att läraren arbetar medvetet med att få eleverna delaktiga i 

bedömningsarbetet, både genom det förberedande arbetet inför utvecklingssamtalen och 

genom lärportalen Unikum.  

Även läraren nedan har olika arbetssätt för att försöka göra eleverna delaktiga i 

bedömningsprocessen: 

 

Ja, det försöker jag ju. Jag skriver på Unikum och försöker få med eleverna där. Sen finns det ju 

ganska bra utvärderingar i ZickZack som man gör tillsammans med eleverna. Alltså elever och 

lärare tillsammans och går igenom frågor kring texten tillsammans för att just göra dom mera, 

alltså att ha koll själva. Vad ska man tänka på till nästa gång. Att vi går igenom det tillsammans. 

 

Läraren använder förutom Unikum även ZickZack som är ett läromedel i svenska. Enligt 

läraren är detta ett användbart material och lärarens fokus tycks vara att eleverna, genom att 

använda detta tillsammans med läraren, ska blir mer medvetna om sin utveckling.  

Läraren vars uppfattning exemplifieras av nedanstående utdrag uppfattar i likhet med 

ovanstående lärare, fördelar med att använda ZickZack och att det finns ett bra 

bedömningsstöd i detta material. Hen hittar tid att samtala med eleverna utifrån 

bedömningsstödet vid två tillfällen per termin och anser därmed att hen får med eleverna i 

bedömningsarbetet. 
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Alltså när det gäller ZickZack har ju ett bra bedömningsstöd och jag försöker sitta med en och en, 

två gånger per termin. Man gör det som en drive. 

 

Av nedanstående exempel ur materialet lyfter läraren också fram olika sätt att få eleverna 

delaktiga i bedömningen och hittar till skillnad från flera andra lärare sätt för att arbeta med 

detta i helklass: 

 

Jag skulle önska att jag kunde sitta med alla, en och en. När det gäller att få dom delaktiva så 

försöker jag få till det. Att man går igenom tillsammans, feedback tillbaka. Även i helklass kan 

jag lyfta fram något om jag ser att till exempel den här strategien ser jag att väldigt få kan. Då 

lyfter man fram den tillsammans. Man kan till exempel titta på gamla nationella prov tillsammans. 

Det tycker jag är bäst. 

 

Utdraget visar att det är tydligt att läraren uppfattar att det finns flera möjligheter att få 

eleverna delaktiga i bedömningen. Läraren anser att det går att få eleverna delaktiga även i 

helklass, vilket ingen av de andra lärarna uttrycker.  

Av lärarens uttalande i nedanstående utdrag kan man förstå att läraren uppfattar att det är 

svårt att få till tillfällen att sitta tillsammans med eleven. 

 

Ja, det händer inte så ofta att vi kan sitta tillsammans. Jag gjorde det innan jul och då gick vi 

igenom. Då pratade vi om vad dom behövde jobba på.  

 

Följande utdrag är ett exempel ur materialet där det framkommer att detta inte görs i så stor 

utsträckning som läraren uppfattar skulle behövas: 

 

Jag vet inte om jag gör det så mycket som jag skulle behöva om jag ska va ärlig. De som jag kan 

ta ut ibland pratar man ju om det med, men ja, jag tror inte att det är så mycket mer än det. Det 

är ju så att man frågar, hur skulle du kunna göra om du inte gjorde så där. Det är en form av det. 

Ja det är nog det jag gör. 

 

Lärarnas uppfattningar när det kommer till elevernas delaktighet i bedömningsprocessen kan 

sammanfattningsvis, utifrån ovanstående tolkning, ses som att lärarna uppfattar att de får 

med sig eleverna till viss del, men på olika sätt. Ett par lärare använder sig av Unikum för att 

eleverna därigenom ska vara delaktiga i sin lärprocess. Några lärare använder läromedlet 

ZickZack för att utvärdera tillsammans med eleverna. Även i samband med 

delaktighetsaspekten påtalas svårigheten med att få tid till att sitta enskilt med varje elev.  
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Några lärare hittar tid tillsammans med sina elever en eller två gånger per år, till exempel 

inför utvecklingssamtal. Det visar sig dock att en lärare uppfattar att det finns möjligheter att 

arbeta med detta i helklass istället då det kan vara svårt att hitta tid med eleverna en och en. 

Ytterligare en tolkning är att några av lärarna känner sig otillräckliga i detta arbete.  

Upplevelser av speciallärarens roll i bedömningsarbetet 

Under denna kategori återfinns stora variationer i materialet när det gäller lärarnas 

upplevelser. En tolkning av respondenternas utsagor är att en del lärare inte har någon 

kontakt med skolans speciallärare alls när det kommer till arbetet med bedömning av elevers 

förmåga att använda lässtrategier. Några lärare vet inte vad specialläraren gör, vilket 

exemplifieras av följande lärares uppfattning: 

 

Specialläraren har jag inte så mycket koll på faktiskt. 

 

Det kan också tolkas att vissa lärare uppfattar att det vore önskvärt med en speciallärare att 

bolla ideér med eller få stöttning av. Följande utdrag får exemplifiera sådana uppfattningar: 

 

Som det faktiskt är så vet jag inte vad dom gör, speciallärarna. Jag skulle önska att specialläraren 

fick mer rollen av att bolla idéer med. 

 

Speciallärarens roll kan handla väldigt mycket om stöttning, tänker jag.  

 

Några lärare uppfattar att de har ett samarbete med specialläraren, men i materialet visar det 

sig att uppfattningarna varierar när det kommer till samarbetet kring bedömning av 

lässtrategier.  

Läraren nedan anser att specialläraren har möjlighet att träffa elever enskilt för att få en 

uppfattning av elevens förmågor och att det därför vore önskvärt om specialläraren och 

läraren kunde göra en gemensam bedömning kring dessa elever: 

 

Om man tänker att man har en speciallärare som träffar mina elever vid ett par tillfällen och jobbar 

med dom enskilt och kan då få möjlighet att se hur dom jobbar för där har man ju den där stunden 

när man kan sitta en och en. Bedömningen kanske man gör själv i klassrummet egentligen, men 

vi kanske skulle behöva mer tid av den rollen för att faktiskt kunna göra en gemensam bedömning. 

Vad vi behöver gå vidare med. Vad vi måste göra. Vi försöker få till det, men det är inte så lätt. 
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Av nedanstående lärares uttalande kan tolkas att läraren uppfattar att samarbetet med 

specialläraren fungerar bra och att specialläraren även har en roll i arbetet med att göra 

bedömningar: 

 

Vi har en väldigt bra speciallärare, tycker jag. Hon jobbar med eleverna. Hon gör bedömningar 

och analyser som hon ger oss och sen om hon upptäcker något som är alarmerande arbetar hon med 

eleven. Det är ett bra samarbete kring det här. 

 

Även läraren nedan kan också tolkas vara av den uppfattningen att samarbetet med 

specialläraren fungerar väl, dock nämns ingenting om speciallärarens roll i just 

bedömningsprocessen kring lässtrategier: 

 

Jag har en elev som lästränar med en speciallärare två gånger i veckan och övar bara på att läsa 

och förstå det han läser så på det sättet använder vi specialläraren. Det blir också mycket hjälp 

med att göra kartläggningar, utredningar och vissa tester. 

 

En sammanfattande tolkning är att det i materialet finns en variation i lärares uppfattningar 

gällande samarbetet med specialläraren och vilken roll de anser att specialläraren har i arbetet 

med att bedöma elevers förmåga att använda lässtrategier. Några lärare vet inte ens vad som 

ingår i speciallärarens arbetsuppgifter medan andra anser att samarbetet med specialläraren 

fungerar bra. En tolkning utifrån lärarnas uppfattningar är också att specialläraren i vissa fall 

tycks vara delaktiga i just bedömningsprocessen, men i andra fall är de inte inblandade alls i 

detta arbete. Flera lärare anser att det vore önskvärt med en speciallärare att bolla idéer med, 

få stöttning av eller att kunna göra gemensamma bedömningar tillsammans med.  
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Diskussion 

I denna avslutande del av uppsatsen diskuteras studiens resultat i relation till tidigare 

forskning. Denna studie har fokuserat på fenomen som läsförståelse och lässtrategier och 

lärares upplevelser och uppfattningar kring undervisning och bedömning av detta. Även 

speciallärarens roll i arbetsprocessen kring detta har belysts. 

 

Läsförståelse och lässtrategier  

Utifrån en fenomenografisk ansats har analysen visat på variationer i lärares erfarenheter 

genom hur de beskriver sina uppfattningar om läsförståelse och hur de undervisar i 

lässtrategier. Flera lärare uppfattar att läsförståelse innebär att kunna avkoda och att kunna 

återberätta texten samt att kunna läsa mellan raderna. Andra uttrycker att läsförståelse av en 

text uppkommer när det uppstår ett samspel mellan textens innehåll och elevers kunskaper 

och erfarenheter. Ytterligare en uppfattning som finns representerad i det empiriska 

materialet är att eleverna även behöver kunna koppla texten till sig själv och till andra texter 

för läsförståelse. När det gäller detta menar även Bråten (2008) att elever som kommer till 

skolan har olika förkunskaper i att läsa och läsförståelse för olika texter och därmed olika 

förutsättningar för att kunna koppla texten till sig själv och andra texter. Även i Eckerholms 

(2018) intervjustudie framkommer att läsning en komplex process med olika moment som 

ska behärskas för elevers läsförståelse. 

    Några lärare i vår studie beskriver att en lässtrategi kan vara att man tar hjälp av att titta 

på bilder i texten och pratar om rubriksättningen för att på så sätt få en förförståelse för 

textens innehåll. Andra uppfattningar som framkom var vikten av att arbeta med ord och 

begrepp för att få en förförståelse men även att kunna tolka och förstå speciella typer av 

texter.  Dessa uppfattning delar även Eckerholm (2018), dvs. att en läsaktivitet kan vara att 

diskutera nya ord och begrepp innan läsningen samt att prata om budskap i texter.  

    Flera lärare i vår intervjustudie beskriver även hur de modellerar i sin undervisning genom 

att visa hur lässtrategier används i arbetet med texter, samt hur eleverna kan göra när det är 

svårt att förstå vad de läser och detta arbete genomförs gemensamt i helklass. En lärare 

beskriver hur hen samtalar med eleverna om vilken lässtrategier och tydligt visar vilken 

strategi de använder som kan vara att läsa mellan raderna genom att modellera för eleverna. 

Detta går i linje med vad som framkommit i flera andra studier, där lärare också modellerar 

genom att tänka högt och delar med sig av sitt tänkande under högläsning. Mycket forskning 

lyfter även detta som en framgångsrik strategi som skapar möjlighet för lärare att visa elever 

hur de kan använda lässtrategier (Alatalo, 2011; Liang & Dole, 2006; Rupley, m.fl, 2007; 
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Keene & Zimmerman, 2013). Ytterligare en lärare beskriver användandet av en annan 

lässtrategi, nämligen närläsning (closereading), där hen genom att ger svaren till eleverna och 

att stanna upp i sin högläsning för att läsa om, söker att visa eleverna hur man gör. Denna 

strategi presenteras även i Ingemanssons (2008) forskning, där det även påvisas att detta 

tillvägagångssätt bidrar till både förståelse och lärande. Ingemansson (2008) argumenterar 

dessutom för att denna strategi borde användas i fler ämnen och inte bara i svenska och att 

textsamtal är ett effektivt sätt att uppnå lärande och eleverna får fördjupa sitt tänkande. 

    I Eckerholms (2018)  intervjustudie framkommer att de tillfrågade lärarna upplevde att 

undervisningen påverkades av att det var stora klassen och brist på resurser, vilket medförde 

att det inte var möjligt att stötta elevers individuella behov i läsundervisningen. Lärarna i 

studien upplevde även i vilken omfattning specialpedagogerna hade möjlighet att ge eleverna 

stöd i undervisningen. Detta framkommer även i vår studie, där vissa av lärarna upplever det 

som en svårighet att undervisa i lässtrategier när de har stora klasser och är ensamma utan 

någon resurs. 

    Flera lärare i vår studie upplevde det även svårt att hitta texter på elevers läsnivå. Intressant 

nog lyftes denna svårighet i relation till såväl elever som var lässvaga som elever som var 

starka i sin läsning. Detta går också i linje med vad Bråten (2008) uppmärksammar, nämligen 

att lärare behöver anpassa undervisningen till olika grupper av elever vad gäller texter och 

olika behov av undervisning och att detta är en markant utmaning för lärare i deras 

undervisning.  

    Andra uppfattningar som framkom i vår studie är att användandet av modellering som en 

lässtrategi sågs som en viktig del i undervisningen av flera lärare. Detta stämmer väl överens 

med vad som framkommer i Oakleys (2011) forskning, där just lärarmodellering diskuteras 

som en framgångsrik undervisningsmetod. Några lärare uppfattade att arbetet med ord och 

begrepp i en text för att få en förförståelse av texten som helhet utgjorde ytterligare en 

lässtrategi. De lärare som uppfattade att arbetet med modellering och ord och begrepp var 

en viktig del i undervisningen utgjordes av lärare som gått lärarutbildning under senare år, 

och där fått utbildning i cirkelmodellen. Metoden handlar bland annat om att modellera i sin 

undervisning. Några lärare några uttrycker att de inte fått utbildning i lässtrategier under sin 

lärarutbildning, men har fått det i någon form av fortbildning efter lärarutbildningen. Det 

framkommer även från några lärare i vår studie att de inom arbetslaget tillsammans arbetar 

med läsning och lässtrategier.  Speciallärarens roll i arbetsprocessen uppfattar några lärare är 

att erbjuda handledning, men även att undervisa enskilda elever i att läsa eller skriva. En 

liknande uppfattning återfinns även i Nilholm & Göranssons (2014) argumentation, vilka 

menar att det specialpedagogiska arbetet i praktiken ofta ges just enskilt. Ytterligare en 

uppfattning som framkommer är att några lärare inte vet vad specialläraren gör, men trots 

detta uttrycks en önskan att kunna bolla idéer med specialläraren gällande undervisningen.  
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Bedömning 

Utifrån den fenomenografiskt applicerade ansatsen visar analyserna även på en variation i 

materialet med avseende på lärarnas beskrivna upplevelser av att bedöma elevers förmåga att 

använda lässtrategier. Gemensamt för flera lärares utsagor är dock att det är då de får 

möjlighet att enskilt samtala med elever kring texter, som de upplever sig ha störst möjlighet 

att bedöma om dessa använder lässtrategier eller inte, samt vilka dessa i så fall är. En sådan 

uppfattning överensstämmer med tankegångar som förs fram i Afflerback, m.fl. (2008), 

Oakley (2011) och Westlund (2013) kring vad de benämner ”tänka-högt-metoden”. I 

samtliga forskares argumentation lyfts detta som ett viktigt redskap för att som lärare få viktig 

information om elevers metakognitiva förmågor när det kommer till läsning och användning 

av lässtrategier. Dessa forskare uttrycker att detta kan ge läraren ett bra bedömningsunderlag, 

men att det kräver tid. Tidsaspekten är även i vårt resultat en central aspekt när det kommer 

till vad respondenterna uttrycker kring bedömning av lässtrategier. I analysen framkommer 

nämligen att flera av de intervjuade lärarna uppfattar bedömningen som väldigt tidskrävande 

och att de sällan får möjlighet att lyssna på eleverna enskilt, då de har stora klasser.  

     Både Westlund (2013) och Oakley (2011) anser att bedömning av läsförståelse och 

lässtrategier bör ske på flera olika sätt. Detta är även något som vissa lärare i vår studie, enligt 

vår tolkning, verkar vara medvetna om. Variationer i deras uppfattningar kring detta finns 

dock. Flera lärare talar som tidigare nämnts om samtal mellan lärare och elev kring texter där 

eleven får tänka högt kring det lästa. Utöver detta visar resultaten att lärare även använder 

sig av skriftliga metoder där eleverna får svara på frågor till texter, skriva sammanfattningar 

och skriftligt reflektera kring texter.  

     Flera lärare i studien beskriver bedömningsarbetet kring lässtrategier som svårt, då det 

kan vara en utmaning att få ett underlag för bedömning. Detta går i linje med vad som 

framkommer i Oakleys (2011) intervjustudie, vilken visar på att många lärare ser det som en 

svår och utmanande uppgift att hitta bra sätt att bedöma elevers läsförståelse. Utöver 

svårigheter gällande tidsaspekten, talar vissa lärare även om lata elever som inte visar allt de 

kan. De talar också om nyanlända elever som inte förstår det svenska språket och elever som 

är tysta och inte verbalt visar sin förmåga att använda lässtrategier. Då flera av våra 

respondenter tycks uppleva bedömning som någonting svårt kan det tolkas som att de inte 

har tillräckliga kunskaper när det kommer till detta. Flera av lärarna uttryckte även specifikt 

att de inte fått någon utbildning om undervisning och bedömning i lässtrategier under sin 

lärarutbildning. Några hade dock efter lärarutbildningen fått någon form av fortbildning 

inom området. Även i studien av Afflerback m.fl.(2008) uttryckte många lärare att de saknade 

kunskap om hur man bedömer elevers förmåga att använda lässtrategier. 
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     Sammantaget kan utifrån resultaten av vår studie även sägas att det finns vissa variationer 

i lärares uppfattningar kring syftet med bedömning av lässtrategier. Samtliga av de intervjuade 

lärarna anser att syftet med bedömning av lässtrategier är att eleverna ska få veta vad de kan 

och vad de behöver utveckla. Några lärare uppfattar även att syftet med bedömningen är att 

de ska få kunskap om hur de skulle kunna utveckla sin undervisning Denna uppfattning har 

även Westlund (2013) som menar att syftet med bedömning bör vara att den alltid ska leda 

fram till nästa steg i elevernas utveckling. Detta styrks även av Skolverket (2011b) som påtalar 

vikten av att lärare och elev samtalar om styrkor och svagheter och vad eleven behöver 

utveckla vidare. Uppfattningarna hos de intervjuade lärarna går dock till viss del även isär då 

några lärare poängterar vikten av att de som lärare utifrån bedömningsunderlagen får 

kännedom om hur de kan utveckla sin undervisning. Denna uppfattning styrker Afflerback, 

m.fl., (2008), Blair, m.fl., (2007) och Westlund (2013) då de beskriver läsförståelse som en 

utvecklingsprocess och att det i denna process, utöver att man identifierar elevernas styrkor 

och svagheter, även är viktigt att komma fram till hur man går vidare med undervisningen.  

     När det kommer till lärares uppfattningar kring hur de gör eleverna delaktiga i sin 

lärprocess finns även här variationer. Lärare gör på olika sätt och vår tolkning av detta är att 

flera lärare känner sig otillräckliga i detta arbete då de ännu en gång nämner att det är svårt 

att få tiden att räcka till. Några lärare hittar en eller ett par tillfällen per år för att stämma av 

med eleverna och några använder till exempel lärportalen Unikum för att eleverna på så vis 

ska kunna vara delaktiga i sin utveckling. 

     Sammanfattningsvis kan sägas att flera av de intervjuade lärarna anser att arbetet med att 

bedöma elevers förmåga att använda lässtrategier är svårt och tidskrävande. Några av lärarna 

säger sig inte ha fått någon utbildning när det kommer till lässtrategier i sin lärarutbildning, 

medan andra har fått det i någon form av fortbildning efter lärarutbildningen. Några lärare 

får stöd av speciallärare i detta arbete, medan andra inte ens vet vad specialläraren på skolan 

gör. Återigen kan en tolkning göras att tidsaspekten även här är avgörande, vilket styrks av 

Sundqvists (2012) beskrivning av lärares vardag som ofta är stressig och att det då blir en 

utmaning att hitta gemensamma tillfällen för handledning från speciallärare. En tolkning av 

lärares uppfattningar när det kommer till detta är ändå att viljan finns, då lärare yttrar att de 

gärna skulle bolla idéer och göra gemensamma bedömningar tillsammans med en 

speciallärare. 
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Konklusion 

Sammantaget kan sägas att det finns variationer i vårt empiriska material vad gäller hur lärare 

uppfattar undervisning och bedömning av läsförståelse och lässtrategier, samt vilken roll de 

anser att specialläraren har i arbetsprocessen. Lärarna ser olika möjligheter och utmaningar 

inom dessa områden. Variationerna i uppfattningarna kan tolkas bero på lärarnas olika 

förutsättningar, vad gäller till exempel klasstorlek och klassammansättning, samt olika 

erfarenheter av samarbete med speciallärare och andra kollegor. Både lärare med kortare och 

längre utbildning och yrkeserfarenhet uppfattar att arbetet med att undervisa och bedöma 

läsförståelse och lässtrategier kan vara en utmaning. 

     För vidare studier anser vi att det skulle vara intressant att jämföra speciallärares 

uppfattningar med lärares, när det gäller undervisning och bedömning av lässtrategier och 

vad de anser att deras roll skulle kunna vara i arbetet med detta. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Informationsbrev 

 

 

 

 

Hej! 

Vi heter Veronica Öster och Viktoria Anstrell. Just nu skriver vi vår uppsats inom 
speciallärarprogrammet med inriktning språk-, läs- och skrivutveckling på Uppsala 
universitet. 

Det övergripande syftet med vår studie är att undersöka hur lärare på mellanstadiet uppfattar 
läsförståelse och lässtrategier och undervisning och bedömning av detta, samt vilken roll 
lärare anser att specialläraren har i detta arbete.  För att ta reda på detta kommer vi att 
intervjua lärare och intervjun kommer att ta ca 20-30 minuter. 

Nu hoppas vi att du vill delta i vår studie och ser fram emot ett svar så snart som möjligt! 
Ditt deltagande är förstås frivilligt och du kan närsomhelst avbryta din medverkan. Materialet 
kommer att avidentifieras och kommer bara att användas av oss i vår uppsats. 

Vid frågor får du gärna kontakta någon av oss, 

Veronica Öster: ve.rost@hotmail.com 0708-945288 

Viktoria Anstrell: v.anstrell@hotmail.com 070-1105585 

Handledare: Johanna Svahn, universitetslektor vid institutionen för pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier, Uppsala universitet, johanna.svahn@edu.uu.se 

 

Tack på förhand! 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Forskningsfrågor Intervjufrågor 

 Uppvärmande frågor: 
Godkänner du att samtalet spelas in? 
Har du några frågor innan vi börjar? 

Bakgrundsfrågor: 
Hur många år har du varit yrkesverksam 
som lärare? 
Fick du någon utbildning om lässtrategier i 
din lärarutbildning? 
Har du fått någon form av fortbildning 
under dina yrkesverksamma år, t ex 
Läslyftet? 

Vilka uppfattningar har lärare av 
undervisning i lässtrategier? 
 
 
 
 

Vad menas med att ha läsförståelse, hur 
uppfattar du det? 
Vad innebär lässtrategier för dig? 
Hur undervisar du för att utveckla 
elevernas förmåga att använda 
lässtrategier? 
Upplever du några svårigheter med att 
undervisa eleverna i lässtrategier? 

Vilka uppfattningar har lärare av 
bedömning av elevers förmåga att använda 
lässtrategier? 
 
 
 
 

Hur bedömer du elevernas förmåga att 
använda lässtrategier? 
Vad är syftet med bedömningen? 
Upplever du några svårigheter med att 
bedöma elevernas förmåga att använda 
lässtrategier? 
På vilket sätt gör du eleverna delaktiga i 
bedömningen? 

Vilken roll anser lärare att specialläraren 
har i arbetsprocessen gällande lässtrategier? 
 

Finns det speciallärare på din skola? 
(Hur många?) 
Hur genomförs samarbetet med 
specialläraren gällande undervisningen i 
läsförståelse och lässtrategier? 
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Bilaga 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En studie om undervisning och bedömning i lässtrategier 

 

Vad handlar studien om? 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur lärare på mellanstadiet 

uppfattar läsförståelse och lässtrategier och undervisning och bedömning av detta samt 

vilken roll lärare anser att specialläraren har i detta arbete. För att ta reda på detta kommer 

vi att intervjua lärare och intervjun kommer att ta ca 20-30 minuter. 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan närsomhelst avbryta din medverkan.  

 

Intervjuerna kommer att avidentifieras vid analys och rapportering av studiens resultat. När 

vi publicerar resultat kommer deltagaren att beskrivas så att det inte går att identifiera denne. 

Enligt 26 § PUL (1998:204) har du rätt att ansöka om information om vilka uppgifter som 

behandlas i denna studie. Du har också rätt att få rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter. 

Personuppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen PUL (1998:204). Syftet med denna lag 

är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks. Ansvarig för era 

personuppgifter är Uppsala universitet. Ingen obehörig kommer att få ta del av data om 

enskilda forskningspersoner. 

 

Om du har frågor om studien, vänd dig gärna till: 

 

Johanna Svahn, universitetslektor vid institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier, Uppsala universitet, johanna.svahn@edu.uu.

http://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=X229
http://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=X229


Informations/samtyckesbrev till lärare  
Uppsala, vårterminen 2019 

 

Godkännande från lärare 

 

Jag har fått information om studien som handlar om undervisning och bedömning i 

lässtrategier och samtycker till att delta i studien. 
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