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Sammandrag 
 

Uppsatsen behandlar ämnet läsförståelse med inriktning på hur lärare talar om sin 

läsförståelseundervisning i årskurs 7-9. Huvudsyftet är att undersöka hur lärarna upplever att 

de undervisar i läsförståelse. Det sker genom att be dem definiera läsförståelse och lässtrategier, 

berätta om ett lektionstillfälle när de arbetat med läsförståelse samt be dem tala om vilka och 

på vilket sätt ramfaktorer påverkar undervisningen. Materialet införskaffas genom fem 

kvalitativa intervjuer med svensk- och svenska som andraspråkslärare.  

     Resultatet visar att lärarna definierar läsförståelse på sätt som liknar varandra men uppvisar 

variationer när de talar om lässtrategier. Av intervjuerna framkommer det att samtliga lärare 

ägnar tid åt läsförståelsen även i de högre årskurserna, dock i olika grad.  

     Det finns ramfaktorer som påverkar undervisningen i lägre eller högre utsträckning. 

Resultaten skiljs åt bland lärarna och en tänkbar orsak till differenserna kan vara de olika 

förutsättningarna som arbetsplatserna erbjuder. Lärarnas intresse tycks också vara en viktig del 

i läsförståelseundervisningen. 

  

 

Nyckelord: Läsförståelse, lässtrategier, ramfaktorer, PISA-undersökningen.  
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1. Inledning 
Idag ägnar skolorna mycket tid åt att lära eleverna att knäcka läskoden i tidiga årskurser. Men 

vad sker därefter? Undervisas äldre elever i läsning och läsförståelse? Mitt intresse för 

läsförståelseundervisningen är stort och väcktes bland annat genom olika forum för lärare på 

internet där jag har upptäckt att allt fler lärare diskuterade huruvida de ska undervisa i 

läsförståelse eller inte. Jag har där även sett en tendens till ökad medvetenhet kring arbetet med 

lässtrategierna.  

     År 2012 presenterades resultatet av den senaste PISA-undersökningen (Programme for 

International Student Assessment, se kapitel 3.5 för närmare presentation av PISA). 

Undersökningen kartlägger femtonåriga elevers kunskaper inom matematik, naturkunskap och 

läsförståelse. Uppsatsen kommer fortsättningsvis enbart fokusera på läsförståelsedelen.  

     Resultatet av PISA-undersökningen är nedslående och pekar på brister inom läsförståelsen 

hos svenska ungdomar. De elever som har försämrat sina resultat mest är de redan 

lågpresterande eleverna (Skolverket 2013a:12) och detta sker parallellt med att man ger 

läsförståelsen en allt viktigare position i det kunskaps- och skriftsamhälle som råder idag. 

Läsförståelsen är inte bara nödvändig för att klara sig genom det obligatoriska skolväsendet, 

utan många gånger också för att vara delaktig i arbetslivet. Även i klassiska arbetaryrken krävs 

det idag en högre förmåga inom läskompetens än det tidigare gjorts. Misslyckande i 

läsförståelsen kan få negativa konsekvenser i det vuxna livet, både i det privata och i yrkeslivet 

och som exempel kan man inte nog understryka hur viktigt det är att förstå det som står i  

offentliga handlingar och försäkringar (Roe 2014:23). 

     Är läsförståelsen ett självklart inslag i svenskundervisningen frågar jag mig. Läraren Malin 

Granström (2013:74) menar att läsförståelsen får för liten plats i svenskundervisningen. Vidare 

menar hon att det inte är lärarna som kan skuldbeläggas för detta utan att det snarare är 

organisationerna bakom skolan. Granström pekar också på att rapporter som har skrivits på 

uppdrag av Skolverket visar att elever har ett bristande intresse för läsning då läsningen många 

gånger hamnar utanför deras intresseområden och ej tillgodoses i undervisningen. Detta har 

framför allt lett till att pojkar har svårare att förstå syftet med läsningen, vilket kan leda till att 

de får svårt med att nå en högre läsförståelse. 

     I de nya läroplanerna för grundskolans senare år betonar man vikten av att eleverna tillägnar 

sig lässtrategier som ett medel för att förstå en text på ett djupare plan. Samtidigt förknippar 

många läsning med den första läsinlärningen men flera forskare menar att det är en process 

som är ständigt pågående och utvecklas långt upp i åldern. I de tidiga årskurserna lär sig 
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eleverna att läsa men i de högre årskurserna handlar det om att läsa för att lära, vilket kräver 

att man har en utvecklad läsförståelse såsom förmåga att röra sig i texten och dra slutsatser.  

Detta fångade mitt intresse och bidrog till att jag vill undersöka ett antal lärares syn på 

läsförståelseprocessen.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att beskriva hur fem svensklärare talar om den egna undervisningen 

i läsförståelse i grundskolans senare år med läroplanen som bakgrund. Då PISA-

undersökningen visar på sjunkande läsförståelseförmåga är ett annat syfte att undersöka hur 

lärarna talar om resultatet av nämnda undersökning. 

 

För att uppnå syftet med uppsatsen ställs följande frågor: 

 Hur definierar lärarna läsförståelse? 

 Hur beskriver lärarna att de undervisar i läsförståelse? 

 Vilka ramfaktorer styr lärarnas undervisning i läsförståelse? 

 Hur talar lärarna om det sjunkande resultatet i läsförståelse som PISA-undersökningen 

redogjort för? 

 

1.2 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen är disponerad på följande sätt.  Först kommer det en inledning där läsaren får ta del 

av syfte, frågeställningar, metod samt avgränsningar. Detta är nödvändigt för att få en struktur 

och en röd tråd genom uppsatsen. Därefter följer avsnittet bakgrund och tidigare forskning där 

läsaren får ta del av det teoretiska perspektivet som tillämpas i uppsatsen och som genomsyrar 

den svenska skolan. Här definieras läsförståelse för att läsaren och författaren skall ha samma 

bild av det som uppsatsen speglar. Vidare fortsätter uppsatsen med ramfaktorer som formar 

undervisningen, vilka kan ha en viktig roll i läsundervisningen. Här förklaras också vad PIRLS 

och PISA-undersökningen är och vad de mäter samt vilken roll de har kommit att få (se avsnitt 

3.4 och 3.5).  Sist i det avsnittet presenteras forskning som är aktuell inom läsförståelse och det 

ger en bakgrund för intervjuerna. I resultatet presenteras och återges intressanta delar från 

intervjuerna och sist presenteras en sammanfattning av resultaten. I uppsatsens resultat och 

diskussion presenteras forskningsfrågorna om ramfaktorer och PISA-undersökningen 

tillsammans. Sedan följer en diskussion där resultatet diskuteras dels utifrån tidigare forskning, 
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dels utifrån skillnader och likheter mellan respondenterna. Sist återfinns avslutande tankar och 

förslag på framtida forskning.  

2. Metod och material 
Då undersökningen syftar till att återge ett antal lärares syn på läsförståelse genomförs 

undersökningen med utgångspunkt i kvalitativa intervjuer. Det främsta syftet med denna 

kvalitativa intervjustudie är att försöka reda ut lärarnas differenser inom läsförståelsen, och inte 

att säkerställa en viss kategorisering. Jag försöker att hålla mig förutsättningslös genom att 

ställa öppna frågor samt genom att ge respondenterna tillgång till de olika temana för intervjun 

istället för de färdiga frågorna och på det sättet minimeras risken att provocera fram önskade 

svar.        

     Intervjufrågorna har skapats utifrån syftet och frågeställningarna. Jag har använt mig av Den 

kvalitativa forskningsintervjun av Kvale & Brinkmann (2014) för att skapa en intervjuguide 

där jag med utgångspunkt i forskningsfrågorna formulerat ett antal intervjufrågor, vilka 

återfinns i bilagan. Tekniken som tillämpas är tematiska frågor med avsikt att försöka skapa ett 

naturligt samtal med respondenterna. Kvale & Brinkmann (2014) menar att en av 

målsättningarna med detta är att frammana spontana svar på frågorna och inte svar enligt 

skolboken (Kvale & Brinkmann 2014:174-175). Jag kommer liksom Kvale och Brinkmann att 

se på intervjun som en lärprocess hos både mig själv och intervjupersonen. I slutändan besitter 

jag dock tolkningsrätten för att kunna dra adekvata slutsatser och kunna genomföra en analys 

av intervjuerna. 

     För att analysera materialet har samtliga intervjuer transkriberats med syftet att göra 

materialet lättillgängligt och överskådligt. De har även färgkodats i teman: definition, 

klassrumssituation och ramfaktorer. Färgkodningen underlättar hanteringen och skapar en 

enhetlighet för materialet. Respondenterna kodas för att försäkra anonymitet. Kodningen och 

kategoriseringen skapar gynnsammare förutsättningar för granskning och ger en överblick över 

intervjuerna (Kvale & Brinkmann 2014:241). Det innebär att meningsbärande enheter 

kategoriseras och grupperas och materialet läses ett flertal gånger med syfte att se på materialet 

ur olika synvinklar. Målet med denna typ av analysmetod är att finna likheter och skillnader 

vilket leder till att relevanta urval och kategoriseringar kan göras med meningsfullhet. I 

analysmetoden ingår det även att tolka det som kommit fram i intervjuerna och det görs med 

hjälp av vad Kvale & Brinkmann (2014:257) kallar ”sunda förnuftets kritiska förståelse”. Med 

det menas att tolkningen utgår från en vidare förståelseram än intervjupersonens egen och 

intervjuaren kan vara kritisk till det som sägs och genom detta sätt menar de att det är möjligt 
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att berika och bredda intervjupersonens utsagor. Samtliga respondenter erbjuds enskild intervju 

vilket alla har godtagit och som tillägg kan sägas att intervjuerna genomförs på de aktuella 

lärarnas arbetsplatser.  

    

Inspelningarna raderades inom tre dagar efter intervjun i ett steg för att säkerställa 

respondenternas anonymitet.   

     Jag vill poängtera att uppsatsen inte syftar till att återge en schablonbild av hur 

läsförståelseundervisningen går till i svenska skolor, utan att uppsatsen tar avstamp i hur lärarna 

själva uppfattar att de undervisar.  Det gör att det inte är hur den faktiska undervisningen går 

till som undersöks, utan hur lärarna uppfattar att den går till som står i fokus. Molloy (2002:21) 

skriver att majoriteten av svensklärarna på grundskolan är kvinnor. De lärare som visat intresse 

för att låta sig intervjuas är främst kvinnor vilket kan bekräfta det Molloy skriver.  

     De fem lärarna har valts utifrån kriterier att de är utbildade lärare i svenska och/eller svenska 

som andraspråk samt att de är verksamma i årskurs 7-9. Valet av respondenter grundar sig 

främst på tillgänglighet men även på rekommendationer vilket bidrar till att respondenterna 

inte är representativa för hela yrkeskåren och att resultatet heller inte är generaliserbart. Under 

intervjun betonas vikten av lyhördhet för intervjuaren genom att ställa följdfrågor och visa 

intresse för vad respondenterna säger, då det möjliggör olika infallsvinklar till ämnet och 

påverkan av intervjupersonen minimeras.  

 

2.1 Etiska överväganden 
Forskningskravet innebär att intervjuerna strävar efter att hålla hög kvalitet med fokuserade 

och lämpliga frågor (Vetenskapsrådet 2002:5). Forskningskravet vägleder också intervjuaren 

under hela intervjuprocessen genom ställningstaganden som görs före, under och efter 

intervjuerna. Vetenskapsrådet har formulerat ett antal krav som åligger varje forskare. Dessa 

krav innebär bland annat att respondenterna utlovas fullkomlig anonymitet bland annat genom 

att namnen är fingerade samt att uppgifterna som samlas in endast behandlas av berörd forskare 

och förvaras på så sätt att obehöriga ej har tillträde till det. Respondenterna får på förhand 

denna information via mail och vid intervjutillfället återgivs informationen både skriftligt och 

muntligt. I förhandsinformationen beskrivs även syftet med intervjun och hur undersökningen 

går till, även information om anonymitet, intervjuns förväntade längd, samt att de när som helst 

utan förvarning kan avbryta sin medverkan i undersökningen. Information om inspelning av 

intervjun och godkännande av detta skedde också via mail i informationsbrevet.  
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2.2 Avgränsningar 
Uppsatsen ämnar inte att ge en allmängiltig bild av hur lärare undervisar i läsförståelse. 

Uppsatsen kommer heller inte att visa på hur barns olika förutsättningar såsom kön, 

sociokulturell bakgrund kan ha betydelse för läsförståelsen. Vidare kommer inte PIRLS-

undersökningen att synas närmare då den görs i årskurs 4 och uppsatsen syftar till den vidare 

läsförståelsen i de högre grundskoleåren. Det är dock intressant att använda sig av material och 

forskning som gjorts utifrån PIRLS då det med hög sannolikhet går att applicera  

i de högre årskurserna.   

     Studien försöker endast beskriva hur fem lärare uppfattar att de undervisar i läsförståelse.  

Alla lärare är språklärare – men i denna uppsats medverkar bara den som är utbildad lärare i 

svenska och svenska som andraspråk. 
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3. Bakgrund och tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras först det teoretiska perspektivet följt av definition av läsförståelse 

och ramfaktorer för läsförståelseundervisningen. Sist ges en längre översikt över tidigare 

forskning på området. 

 

3.1 Teoretiskt perspektiv 
Det teoretiska perspektivet som tillämpas i uppsatsen är det sociokulturella perspektivet. Det 

är samma perspektiv som ska tillämpas i de svenska skolorna och med det menar man att 

lärandet sker genom interaktion med andra. I uppsatsen syns det genom de ställningstaganden 

jag gör, till exempel tänker jag att läsförståelseutvecklingen sker i interaktion med andra 

människor på så sätt att bland annat kunskap om omvärlden är av betydelse för 

läsförståelseprocessen. Om man inte förutsätter att lärandet sker i interaktion med andra skulle 

bland annat ramfaktorer inte vara intressant för uppsatsen.  

     Lev Vygotskij, rysk pedagog, är den man som utvecklade den proximala utvecklingszonen 

som kan förstås som att barnet med hjälp av en vuxen eller mer kompetent kamrat kan prestera 

mer än det klarar på egen hand. Om man inte arbetar med det sociokulturella perspektivet skulle 

inlärningen vara isolerad och skulle det innebära att inlärningen är en isolerad företeelse som 

tillägnas utan interaktion med omvärlden (Bråten 1998:105). Bråten sammanfattar det med 

”Det är barnens samspel med omgivningen som en del av en kollektiv och kulturell gemenskap 

som bildar grunden för utvecklingen som individ” (Bråten 1998:104). 

     Eleven får stöd i sitt lärande genom den proximala utvecklingszonen och kan med hjälp av 

den vidareutvecklas och ta ansvar för sitt lärande. Det är lärarens uppgift att stötta eleven i 

dennes närmaste utvecklingszon så att eleven gör framsteg i sitt lärande, det betyder inte att 

eleven är passiv utan stödet skall uppmuntra till aktivt lärande genom ett dialogiskt klassrum 

(Westlund 2013:50, Frost 2009:138-139). 

     Att tänka och kommunicera är kulturella redskap som används för att förstå omvärlden och 

som ger möjlighet att analysera den. Språket är det mest utvecklade redskap en människa har 

och det hjälper oss att kunna uttrycka och kommunicera med andra människor. Språket skapar 

mening i och med andra människor och utifrån det förstår vi varandra vilket innefattar både det 

talade och skrivna men även bild, kroppsspråk och andra uttrycksformer. Vygotskij menar att 

människan är under ständig utveckling och den kan främjas genom den proximala 

utvecklingszonen (Säljö 2014:305 ff.).  Att det är det sociokulturella perspektivet som återfinns 

i läroplanen skriver Säljö har att göra med det globaliserade och mångkulturella samhället.  
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3.2 Definitioner  
Nationalencyklopedin definierar läsförståelse som förmåga att tillgodogöra sig innehållet i en 

text. Där står det:  

 

läsning, konsten att läsa. Läsning är en komplicerad färdighet som kräver 

lång tid och omfattande övning för att kunna utvecklas. Man kan urskilja två 

huvudmoment: avkodning och förståelse. Avkodning innebär att man kan 

identifiera eller känna igen skrivna ord. Förståelse är resultatet av tolkningen 

av språkliga meddelanden. God läsfärdighet innebär att både avkodning och 

förståelse fungerar väl. (NE 2014-09-22) 

 

Elbro (2004:18 f.) använder sig också av denna definition av läsförståelse, och det är den 

definitionen som bärs fram i denna uppsats. För att rama in läsförståelse ytterligare skriver 

Bråten (2008:14) ”läsförståelse är att utvinna och skapa mening när man genomsöker skriven 

text och samspelar med den”. För att ge exempel på vad läsförståelse är används Roes 

beskrivning ”att läsning inte handlar om att ta emot skrivna ord från papper eller skärm; det 

förutsätter att läsaren går aktivt in i texten med egna tankar, reflektioner och värderingar” (Roe 

2014:29). Läsförståelse handlar om att göra något med den lästa texten och Westlund (2013:5) 

skriver ”mening varken finns enbart i texten eller hos läsaren utan att texten och läsaren 

samverkar”. 

      Då läsforskare har olika avsikter med sin forskning måste hänsyn tas till att de olika 

intressena och att samma fenomen kan studeras från olika perspektiv. Det innebär att vissa vill 

förklara och definiera läsförståelse utifrån andra sociokulturella aspekter såsom klass och kön 

(Westlund 2013:6). Uppsatsen ämnar att återge läsförståelse utifrån det sociokulturella 

perspektiv som Elbro, Bråten och Roe men tar inte hänsyn till klass och kön.  

     I uppsatsen används termerna läsförståelsestrategier och lässtrategier parallellt och de 

beskriver samma saker, se avsnitt 3.6.2 för definition.  

     Med ramfaktorer syftas sådana yttre ramar som står utanför lärares kontroll och kan påverka 

undervisningen. I uppsatsen menas faktorerna läroplan, kursplan, klassrumsstorlek, elevantal, 

och läromedel.  

      

3.3 Ramfaktorer 
Huruvida de högre årskurserna skall arbeta med läsförståelse enligt läroplanen tenderar att bli 

en tolkningsfråga. Letar man efter stöd i sin läsförståelseundervisning kan man bland annat 

finna det i läroplanens övergripande mål: 

Skolans mål är att varje elev  
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 kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla 

också med deras bästa för ögonen (Skolverket 2011a:12). 

Detta kan uppnås genom litteraturläsning för att få vidare läsförståelse.  

   I de övergripande målen för hela skolan står det att en elev efter genomgången grundskola 

”kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt” (Skolverket 

2011a:13). De övergripande målen är inte begränsade till svenskämnet vilket talar för att alla 

ämnen är språkämnen och att alla lärare är språklärare.  

      I det centrala innehållet för årskurs 7-9 står det bland annat att eleverna skall ges 

förutsättning att utveckla ”lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika 

medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och 

sammanhang” (Skolverket 2011a:225). En läsorienterad lärare kan tolka detta till fördel för att 

rättfärdiga läsförståelseundervisning i de högre årskurserna. 

     Utöver läro- och kursplan finns det andra faktorer som styr undervisningen, såsom 

klassrumsstorlek, klassammansättning, skolans ekonomi, vilka läromedel som finns att tillgå 

samt storlek på elevgrupp. Håkansson & Sundberg (2012:96 f.) skriver att forskning under 

tidigare sekel har pekat på att mindre elevgrupper inte skulle skapa mer tillfällen för lärande, 

men den senaste forskningen har inte pekat konsekvent åt det hållet. I de lägre åldrarna och i 

utsatta socioekonomiska grupper har forskning relativt entydigt pekat på att små grupper är att 

föredra. Men att minska storleken på klasserna i de högre årskurserna har gett små skillnader i 

vilka kunskaper eleverna har tillägnar sig, vilket tyder på att det snarare är lärarens skicklighet 

än storleken på elevgruppen som är angeläget. Man kan dock inte dra för stora växlar och säga 

att man likväl kan öka storleken på klasserna då lärarens skicklighet är avgörande, utan mindre 

klasser ger positiva effekter på både lärare och elever på andra sätt.  

     Under ramfaktorer faller också tillgång på läromedel in. Westlund (2013:28) menar att det 

finns pedagogiska program och läromedel som inte har blivit granskade av forskare och dessa 

har i vissa fall uppvisat stora kvalitetsbrister. Läromedel kan styra lärarens syn på hur mycket 

tid som skall läggas på läsförståelseundervisningen.  

 

3.4 PIRLS 
PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) genomfördes första gången 2001 

och genomförs cykliskt vart femte år. Skolverket (2007:29) beskriver PIRLS som ett sätt att 

utvärdera och förstå läsförmågan hos elever i årskurs 4. I undersökningen är det tre områden i 

fokus: läsförmåga, läsvanor och attityder till läsning samt sammanhang för läsning. I PIRLS 
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får elever och lärare en enkät att besvara. Av enkäten framgår det att ca hälften av lärarna i 

Sverige har utbildning i läspedagogik och språk eller litteratur (Skolverket 2007:96). I samma 

enkät framkommer det att två tredjedelar av lärarna är äldre än 40 år. I enkäten tillfrågades 

även lärarna hur de uttrycker att de arbetar med en text i klassrummet och hur eleverna får sina 

kunskaper utifrån texten. Det visar att eleverna i 81 % av gångerna fick förklara eller visa att 

de förstått texten, den vanligaste klassrumsaktiviteten är därefter att identifiera budskapet som 

stod för 59 % av läsförståelseaktiviteterna. Aktiviteten att jämföra med egna erfarenheter eller 

sådant de läst tidigare hamnade på en låg nivå och visar att lärare ägnar en mycket liten tid åt 

det. Där i kan en förklaring ligga till de låga resultaten i läsförståelse som de svenska eleverna 

uppvisar (Westlund 2013:25). 

     Liberg (2010:8) skriver att resultatet av 2006 års undersökning visar att svenska elever i hög 

grad undervisas i den grundläggande förmågan i de lägre åldrarna med fokusering på att knäcka 

skrift- och läskoden. I de högre åldrarna uppmärksammas inte läsförståelsen i undervisningen 

utan den förpassas till de lägre åldrarna. 

 

3.5 PISA 

PISA-undersökningen (Programme for International Student Assessment) genomförs vart 

tredje år och sammanlagt deltar 34 länder i mätningen som bland annat syftar till att mäta 

läsförståelse hos 15-åringar. Genom undersökningen får man en indikation på hur Sverige står 

sig i jämförelse med andra länder, men den kan också visa på skillnader mellan olika skolor i 

Sverige. PISA ger dock endast resultat på systemnivå och inte på individnivå, vilket innebär 

att man ej har möjlighet att få reda på en enskild elevs resultat. I PISA-undersökningen 2012 

kom Sverige på plats 27, efter både Norge och Danmark. Japan var det land som presterade 

bäst i undersökningen (Skolverket 2013a:13).  

    Läsförståelsen som undersöks beskrivs av Skolverket som  

 

En individs förmåga att förstå, använda och reflektera över och engagera sig i texter 

för att uppnå personliga mål, utveckla sina egna kunskaper och möjligheter, samt att 

delta i samhället. Utöver avkodning och förståelse, inbegriper läsning också tolkning 

och reflektion samt förmåga att använda läsning för att uppnå sina mål i livet. 

(Skolverket u.å. Vanliga frågor och svar om PISA s. 4) 

 

Vidare har Skolverket publicerat en rapport (Skolverket 2013a) där de sammanfattar vad PISA-

undersökningen år 2012 visar. Rapporten visar att man kan urskilja ett tydligt mönster och de 
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menar att det främst är de lågpresterande elevernas resultat som sjunkit vilket betyder att de 

högpresterande eleverna har fortsatt höga resultat (Skolverket 2013a:12).  Vad detta kan tyda 

på och vad det innebär för den svenska skolan är svårt att säga. Av resultatet kan man dock se 

att den svenska skolan är bra på att lära ut grundläggande läsförståelse i tidig ålder, det som 

kallas avkodning, vilket också PIRLS har visat. Något den svenska skolan bör förbättra är att 

fördjupa elevernas läsförståelse genom den fortsatta läsförståelseundervisningen. 

     Det finns flera likheter mellan kursplanen i svenska och vad PISA-undersökningen mäter. 

Bland annat skriver Skolverket (2013b:108) att båda betonar vikten av att kunna tolka, hämta 

information och kritiskt granska en text. 

     Westlund (2013:20-22) skriver att flera slutsatser kan dras utifrån PISA-undersökningen 

och menar att det bland annat rör sig om de ekonomiska resurserna i skolan, 

utbildningsreformer, effekter på lärarutbildningen, samt ökad användning av datorer. 

Diskussionen rör sällan undervisningens kvalité och lärarnas betydelse för inlärningen, men 

detta borde vara ett mycket centralt ämne men det kan upplevas som enklare att diskutera 

resultaten på organisationsnivå snarare än på undervisningsnivå. Även Tengberg (2011:87) 

sällar sig till detta resonemang och menar bland annat att både kursplaner och lärarens 

utbildning är avgörande för utvecklingen av elevers läsförståelse. 

     Det som står högt på agendan i skolpolitiken i Sverige idag är att minska skolklasserna, öka 

antalet lärare och vuxna i skolan samt betyg i lägre åldrar, men sällan diskuteras lärarnas 

ämneskompetens eller skicklighet i pedagogik.  

     Lundgren (2014:133-135) resonerar på likande sätt  och menar att det främst är de politiska 

beslut som har lett till reformer i skolan som bör skuldbeläggas för det sjunkande resultatet. 

Han talar om en ”PISA-chock” som kräver att lärare kommer att få ta ett större ansvar och de 

som får balansera mellan politiska beslut och sin yrkesprofessionalitet. Vidare menar han att 

det finns forskning som visar på att yrkesprofessionaliteten inom lärarkåren är det mest 

avgörande påverkansfaktorn och att de reformer som skolan stod inför på 90-talet såsom 

decentraliseringen och marknadsanpassningen, ger utdelning idag.  

 

3.6 Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer tidigare forskning att presenteras utifrån ämnen som är knutna till 

läsförståelseprocessen. 
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3.6.1 Avkodning och förståelse  
Forskare har under flera decennier försökt ringa in läsförståelseprocessen utan att lyckats fullt 

ut. Detta talar för att läsförståelse är en komplex fråga som berör individen, familjen, lärare 

och samhälle. Läsförståelse kan tolkas utifrån flera olika faktorer såsom socioekonomisk 

bakgrund, avkodningsförmåga och pedagogisk skicklighet (Westlund 2009:8). 

     Det är nödvändigt att skilja på förmågan att kunna avkoda och läsförståelseförmågan. Att 

kunna läsa innebär att man kan avkoda en text, och exempelvis kan man ljuda sig till ett ord 

och på så sätt förstå hur ordet skall uttalas och läsas. Avkodningen är en lexikal och fonologisk 

process och kan läras innantill och tillägnas på kort tid. Westlund skriver att avkodning kan ses 

i relation till läsflyt och beskriver det som att eleven skall kunna läsa med en viss hastighet, 

felfritt och med god prosodi. Hon menar att läsflyt står närmare avkodningen än förståelsen 

men poängterar att avkodningens automatiserande underlättar förståelsen då förståelsen kräver 

en djupare tankeverksamhet (Westlund 2013:54). 

     Läsförståelse=hastighet*förståelse menar Fröjd (2005:39). Dessa enheter är inte direkt 

beroende av varandra utan kan utvecklas individuellt i olika takt men tillsammans bidrar dessa 

enheter till en gynnsammare läsförståelseutveckling och i de fall där exempelvis hastigheten 

på läsandet inte har tränats upp kan läsförståelse indirekt bli lidande.  

    Om en läsare kan göra inferenser i sitt läsande har denna utvecklat en vidare läsförståelse 

menar både Westlund och Fröjd. Att göra inferenser i läsandet betyder att läsaren kan dra 

slutsatser utifrån sin omvärldskunskap och gör att läsaren kan ha vissa förväntningar på vad 

texten skall handla om. En text har oftast luckor som behöver fyllas i och som läsare användes 

ledtrådar i texten och läsaren fyller på med sin egen kunskap, det är att göra inferenser.  

     Läsförståelse handlar om tolkning, resonemang och förmågan att kunna dra slutsatser 

samtidigt som vi läser. För att utveckla en god läsförståelse krävs förutom undervisning i det, 

koncentration, uppmärksamhet och minne. (Roe 2014:33, Granström 2013:74) 

 

3.6.2 Lässtrategier 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011 står det formulerat att 

eleverna skall arbeta med lässtrategier. Läroplanen specificerar dock inte vilka lässtrategier det 

handlar om vilket gör den öppen för tolkningar. Å ena sidan skulle man kunna tala om 

lässtrategin att knäcka läskoden, å andra sidan förmågan att ta till sig en text. I 

kommentarmaterialet till kursplanen i ämnet svenska (Skolverket 2011b) specificerar man vad 

som menas med lässtrategier. I de lägre åldrarna handlar det om att knäcka läskoden och i de 
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högre åldrarna om vad läsaren gör med texten. I årskurs 7 till 9 skall eleverna kunna utskilja 

budskap, teman och motiv och dess syfte, användare och sammanhang. Eleverna skall även ha 

kunskap om hur man kan analysera texter från olika medier (Skolverket 2011b:12). 

     Tengberg (2008:62) beskriver lässtrategier som något en läsare använder sig av för att förstå 

en text och kunna tala om en text. Det handlar om vad läsaren faktiskt gör med den lästa texten. 

Exempel på sådan aktivitet är bland annat att:    

 identifiera huvudbudskapet 

 förklara eller visa att man förstått vad man läst 

 jämföra det man läst med egna erfarenheter 

 jämföra det man läst med sådant man läst tidigare 

 förutsäga vad som kommer att hända härnäst i texten 

 generalisera kring och dra slutsatser av vad man läst 

 beskriva stil och struktur i texten man läst (Liberg 2010:16) 

Andra forskare ger förslag på liknande aktiviteter och menar att lässtrategier är aktiviteter som 

sker under tiden man läser och avkodar en text. Man visar att man förstår och att man har 

tillägnat sig förmågan att röra sig i texten, exempelvis gå ner på djupet i en text för att sedan 

dra egna slutsatser utifrån egen livserfarenhet samt sammanställa den information man fått och 

dra slutsatser därefter. Genom att aktivt arbeta med olika lässtrategier ökar man elevernas 

förutsättningar för att utveckla en vidare läsförståelse (Fröjd 2005:109, Westlund 2013).  

     Roe (2014:113) menar att undervisningen skall bidra till att eleverna utvecklar lässtrategier 

för att möta en text och att lässtrategier ”är beskrivningar av en rad åtgärder eller handlingar 

som läsaren kan vidta för att främja läsförståelsen” vilket de tidigare nämnda forskarna stödjer. 

     I Norge intervjuades ett antal lärare om sin läsundervisning med anledning av PISA-

resultatet och man kunde konstatera att ”lärarna hade relativt liten medvetenhet om vad 

läsundervisning innebar, och att de i föga grad eller ingen grad undervisade eleverna om 

lässtrategier” (Roe 2014:21). En slutsats som Roe drar är att läsundervisningen har glömts bort 

till förmån för skrivundervisningen från slutet av mellanstadiet och uppåt. En god läsare har 

utvecklat sin läsförståelse och hon menar att en goda läsare ”kontrollerar sin läsning och är 

medvetna om vilka strategier som ska sättas in och när de ska användas” (Roe 2014:109). En 

god läsare har arbetat med att fördjupa sin förståelse för en text och kan möta texten på ett 

utmanande sätt. En lärare som stöttar eleven genom aktiv undervisning om lässtrategier bidrar 

till att skapa goda läsare.  Det finns några saker som skiljer goda och svaga läsare åt. Det 

handlar om aktiviteter före läsning: den goda läsaren aktiverar tidigare kunskaper och har ett 
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mål för läsningen medan den svaga läsaren börjar läsa utan förberedelser och utan att veta 

varför man läser. Aktiviteter under läsning: den goda läsaren är koncentrerad, förstår 

sammanhanget och gör inferenser. Den svaga läsaren tappar koncentrationen och registrerar 

inte vilka ord och begrepp som är viktiga och lägger till ny information istället för att göra 

inferenser. Aktiviteter är efter läsning: den goda läsaren reflekterar, sammanfattar och 

kompletterar information från andra källor. Den svaga läsaren tänker inte på texten efter läsning 

(Roe 2014:110).  

 

3.6.3 Lärarens undervisning 

De didaktiska frågorna vad, hur, varför, vad, och vem är centrala och närmast ska jag se på vad 

forskning säger om lärarens roll för undervisningen.  

     I läroplanen och kursplanen för ämnet svenska står det bland annat att eleverna skall kunna 

välja lässtrategi för sitt syfte och det innebär att alla lärare i svenska skall ha ”kunskap om, 

undervisa i, och bedöma elevernas användande av lässtrategi” (Granström 2013:73). I sin 

artikel poängterar läraren Malin Granström att flertalet kollegor hon har mött inte har någon 

utbildning i lässtrategier och menar mot den bakgrunden att den enskilda läraren inte kan 

skuldbeläggas för den sjunkande läsförståelsen. Hon menar snarare att det handlar om brister 

på organisationsnivå då de nya läroplanerna styr skolan mer centralt men lämnar ett stort 

handlingsutrymme för den gemene läraren vilket gör att undervisningen varierar i form och tid. 

     Molloy (2002:18) skriver i sin avhandling att lärare konstruerar hur eleverna skall tolka en 

text genom de frågor som ställs om texten samt på vilket sätt frågorna ställs. Vidare skriver 

hon att alla lärare har en didaktisk agenda, även om den ligger dold. Med det menas att i alla 

didaktiska frågor, så som val av litteratur och så vidare, har läraren en tanke om vad som är bra 

respektive mindre bra. Om valet handlar om att läsa en bok med utgångspunkt i hur man bör 

bete sig mot andra människor kan läraren lägga de didaktiska valen på så sätt att hen har tagit 

ställning till hur en bra person respektive mindre bra person beter sig och tänkbara 

bakomliggande orsaker till det är tankar kring uppfostran exempelvis (Molloy 2002:44–45). 

Tengberg (2011:86) berör också detta ämne i sin avhandling. Han menar att planeringen av vad 

som skall läsas präglas till viss del av lärarens eget tycke och smak och på så sätt lyfter man 

inte den didaktiska frågan helt utan nöjer sig med de egna preferenserna, vilket han menar kan 

vålla problem.  

     Yrkeserfarenhet kan underlätta för läraren när hen skall svara på de didaktiska frågorna. 

Molloy (2002:41 f.) visar som exempel på en nyexaminerad lärare som har en inre konflikt 
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med sig själv när hon hamnade i en situation där bok A passade bra i en klass men inte alls i 

en annan klass, trots att hon använde sig av samma didaktiska upplägg i de båda grupperna. 

Denna lärare hade alltså svårt att se vem som skulle läsa boken och varför, vilket visar att de 

didaktiska frågorna inte får glömmas bort och måste revideras inför varje ny klass.  

     En skicklig lärare kännetecknas av sin pedagogiska skicklighet och ämneskompetens 

skriver Tjernberg (2013:51). Hon menar att denna kombination bidrar till elevernas ökade 

lärande. Kunskap om språkets struktur och användningen av den är en förutsättning för att 

förmedla kunskap som leder till läsförståelse för eleverna. Hon skriver också att explicit 

undervisning i läsförståelsestrategier förespråkas och läsförståelsen är en lång process som 

kräver en ”medveten och strukturerad undervisning” (Tjernberg 2013:50) och särskilt 

betydelsefullt tycks det vara för de lässvaga elever då strukturerad lärarledd undervisning visar 

sig leda till framgång.  

     Håkansson och Sundberg (2012:15) skriver att en lärares undervisning kan jämföras med 

en konstnärs arbete då undervisningen inte bör bli instrumentell. De poängterar att den fria 

formen måste hålla sig till en vetenskaplig grund.   

     Som nämnts ovan behöver en undervisande lärare ämneskunskaper, pedagogiska kunskaper 

samt kunskaper om läroplanen (Håkansson & Sundberg 2012:163) och en skicklig lärare är 

både pedagogiskt skicklig och besitter en hög ämneskompetens. Om man ser till 

ämneskunskaperna är de som enskild påverkansfaktor inte särskilt stora, men tillsammans med 

andra förmågor så som att skapa förtroende bland eleverna blir ämneskunskaperna av stor vikt. 

En skicklig lärare kan kombinera ämneskunskaper med kunskapskrav och förtroendefulla 

relationer (Håkansson & Sundberg 2012:167). De menar även att en lärares förhållningssätt till 

elever kan vara av stor betydelse för skolframgång. En lärare som har höga förväntningar och 

tror på eleven skapar en relation som bidrar till att eleven kan tro på sig själv och då kan klara 

och förbättra sina skolresultat. Tvärtom kan låga förväntningar på elever skapa en 

självuppfyllande profetia (Håkansson & Sundberg 2012:171, 173). Det finns studier som visar 

på att höga ämneskunskaper och ett akademiskt klimat i klassrummet bidrar till höga 

förväntningar på elever vilket leder till att fler elever lyckas mycket bra i sin skolprestation 

(Håkansson & Sundberg 2012: 180). Framgångsrika lärare som skapar framgångsrika elever 

kännetecknas av goda relationer till eleverna, stödjande klassrumsklimat, elevernas inflytande 

på lektionerna, god ledarskapsförmåga samt rättvishet (Håkansson & Sundberg 2012:197-198). 

     Ett positivt förhållningssätt som fokuserar på vad läraren gör i sin undervisning och inte på 

vad hen inte gör menar Bråten (2008) är av betydelse för att skapa ett dialogiskt klassrum. Han 
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skriver att undervisning av lässtrategier gör eleverna till bättre läsare och ger eleverna en vidare 

läsförståelse. Explicit undervisning av lässtrategierna ger större framgång än implicit arbete 

med dessa. Det är då viktigt att lärarna talar om olika strategier och att eleverna också får chans 

att tala om lässtrategier för att på så sätt aktivt medverka i sitt lärande (Bråten 2008:199). Ett 

återkommande tema är att läsförståelsen bör integreras i alla ämnen, inte minst i 

samhällskunskap vars texter ställer stora krav på läsaren.  

     Idag pågår en forskningsstudie om läsförståelse och undervisningsmetoder där bland annat 

läsforskaren Michael Tengberg medverkar. Han har låtit publicera en artikel där han 

presenterar de preliminära resultaten av studien. Forskningen visar att explicit undervisning i 

ett dialogiskt klassrum har en positiv påverkan för läsförståelsen. Aktiviteter som visat sig vara 

positiv för läsförståelsen är att samtala om texter samt att eleverna skall skriva om texterna de 

läst. De har också medvetandegjort eleverna om de olika lässtrategierna och arbetat parallellt 

med strategierna. Det preliminära resultatet visade att eleverna i undersökningsgruppen 

presterade 24 % högre än eleverna i en kontrollgrupp. En slutsats han drar är att sättet att 

undervisa i hög grad har betydelse för elevernas läsförståelse (Tengberg 2013). 
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4. Resultat 
Resultatet av intervjuerna redovisas nedan enligt tre huvudområden, definition, i klassrummet 

samt ramfaktorer utifrån forskningsfrågorna. 

4.1 Lärarnas definitioner av läsförståelse och lässtrategier 
Läraren Lisa har arbetat som lärare i 15 år och hon menar att läsförståelse och lässtrategier hör 

ihop. Hon säger att läsförståelse kan delas in i fem olika strategier som läsaren använder sig av 

vid läsning. Dessa strategier är att kunna gissa och förutspå vad som händer i en text, förmågan 

att kunna lista ut ett ords betydelse utifrån kontexten, att kunna ställa reflekterande frågor om 

texten som rör både texten och sig själv, förmågan att kunna sammanfatta en text samt att få 

inre bilder när man läser. Lisa anser att förmågan att kunna sammanfatta en text är mycket 

viktig och hon säger att ”[…] man är duktig på att sammanfatta det man har läst, kan man inte 

sammanfatta har man inte förstått.”  

     Förmågan att kunna sammanfatta en text är något som också läraren Kajsa återkommer till 

flera gånger när hon ombeds redogöra för hur hon ser på begreppet läsförståelse.  Vid 

intervjutillfället har Kajsa arbetat som lärare i 14 år. Hon menar precis som Lisa att läsförståelse 

är ett arbete som pågår hela tiden. Kajsa säger att läsförståelse är något man behöver för att 

förstå det man läser. Hon säger ”Man behöver kunskaper i språket, få sammanhang för det man 

läser […] Man förstår ju inte allt man läser men man behöver ett sammanhang kring det”.  Hon 

berättar att undervisningen av lässtrategier i hög grad sker i årskurs sju. Det arbetet är dock 

nytt för i år och i de högre åldrarna arbetar hon ”kanske” med lässtrategier, men inte explicit. 

Hon tänker sig att lässtrategier handlar om att förstå att man själv är mottagare för det man 

läser och att man ska få inre bilder och knyta an till det personliga. Kajsa menar att en del av 

läsförståelsen och lässtrategin handlar om identitetsskapande ”… så man själv kan känna att 

’aha sån här är jag och så tänker jag’”.  

     Läraren Bengt har varit verksam lärare i 20 år och även han talar om olika processer som 

krävs för att få en god läsförståelse. Han hänvisar till PISA-undersökningarna och vad den 

undersökningen säger om läsförståelse.  Bengt beskriver det så här:  

 

Det handlar om att läsa eller tillgodogöra sig information i skriven text på olika 

nivåer. Då tänker jag mig att den första som helt enkelt söka information och hitta 

information som står explicit uttryckt i texten. En annan process, mer komplicerad då 

kanske, är att sammanföra information från olika delar av en text och göra en 

tolkning, som är liten mer avancerad läsförståelse. Och då den tredje, det här är i 
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grova drag, men den sista handlar då om att kritiskt granska och värdera och inte titta 

så mycket på form som på innehåll.  

 

Bengt förklarar att läsförståelse hör ihop med lässtrategier och säger att utan lässtrategier blir 

läsförståelsen svårare. Vidare tänker han att läsförståelse kan förstås utifrån en progression där 

det enklaste är att hitta information genom sökläsning och den svåraste är att hitta en avsändare 

och förstå vem som är mottagare till texten samt att kunna dra egna slutsatser utifrån sina egna 

livserfarenheter det vill säga förmågan att göra inferenser i sitt läsande.  

     I 16 år har Göran arbetat som lärare. När han blir tillfrågad om vad läsförståelse är skrattar 

han och svarar ”Att förstå det man läser…”. Han fortsätter ”Det handlar dels om själva 

läsningen rent tekniskt, att de kan läsa. Dels om ordkunskap, det inryms mycket där. Känsla 

för språket… att betona rätt och så där”. Göran menar att lässtrategier är något som de starka 

eleverna har när de kommer upp i högstadiet och att det inte är något han arbetar med i de högre 

åldrarna. De som behöver träna sig i lässtrategier hänvisas till specialläraren men det finns 

också elever som inte är tillräckligt lässvaga för att få undervisning hos specialläraren. Göran 

menar att han oftast löser det genom att låta de eleverna läsa lättlästa böcker och att de får 

längre tid på sig att läsa än övriga elever i klassen.  

     Läraren Anne har arbetat som lärare i 1,5 år. När hon förklarar vad läsförståelse är svarar 

hon så här ”Att förstå vad man läser, kunna läsa mellan raderna och förstå sammanhang i en 

text utan att du specifikt läser varje ord. Man kan ha en bra läsförståelse men ett sämre 

ordförråd, så tänker jag”.  Även Anne talar om olika lässtrategier som är nödvändiga för att 

arbeta med läsförståelse. Hon menar att lässtrategier är något eleverna behöver för att kunna ta 

till sig en text och det är något som man som lärare måste hjälpa eleverna att utveckla. Anne 

beskriver lässtrategier som något som alla utvecklar individuellt och ingen lässtrategi är mer 

rätt än någon annan. Hon tänker att lässtrategier handlar om i vilken miljö eleven tillägnar sig 

en skriven text bäst, samt i vilket klimat eleven tillgodogör sig texten på bästa sätt, exempelvis 

genom att läsa högt eller ha musik i öronen samtidigt. Det kan också handla om hur man tar 

sig an en text på bästa sätt till exempel om en text måste närläsas eller om det räcker med att 

skumläsa en text. 

 

4.2 Lärarnas beskrivning av den egna undervisningen 
Lisa säger att hon lägger ner mycket undervisningstid på arbetet med läsförståelse. Det är dock 

på senare år som arbetet med att undervisa explicit i läsförståelse fått ta plats i undervisningen. 

Hon berättar att hon började fundera på vad läsförståelse innebär och hur man skall kunna 
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hjälpa eleverna med detta. I den andan fann hon materialet En läsande klass som arbetar med 

lässtrategier. Materialet är ett färdigt lektionsmaterial och Lisa arbetar med det i årskurs sju 

med syfte att träna elevernas läsförståelse. En lektion med materialet kan se ut på följande sätt 

berättar hon: 

Då tar vi fram en text och där står det till exempel att vi ska arbeta med spågumman 

så då hänger vi upp spågumman och reportern och går igenom vad de är för 

någonting. På tavlan alltså. Vi lyssnar på texten samtidigt som de får se texten på 

tavlan. Ja vi lyssnar på den och kör sen parsamtal beroende på vad de ska diskutera 

just den gången. Sen får de ut texten och antingen ska de närläsa den en gång eller 

så ska de [eleverna] svara på frågor. Till sist försöker vi sammanfatta texten och 

svara på frågorna ’vad har vi gjort? Varför gör vi så här?’ 

 

Hon berättar att eleverna till en början var kritiska till arbetet med En läsande klass och att 

eleverna var medvetna om att materialet är tänkt för årskurs sex. Lisa resonerar dock som så 

att eftersom eleverna verkligen behöver träna upp sin läsförståelse och inte har arbetat med 

materialet i de lägre årskurserna kan En läsande klass bidra till och hjälpa eleverna till ökad 

läsförståelse. Flera elever tycker att det är pest och pina att läsa och Lisa menar att en förklaring 

till det kan vara att de inte är tillräckligt bra på att läsa. ”Det man inte är bra på är oftast väldigt 

jobbigt att syssla med” säger Lisa.  Vidare säger hon sig tro att arbetet med lässtrategier gynnar 

alla elever men främst de lässvaga” de starka eleverna har redan sina strategier och de är redan 

duktiga läsare”. Hon poängterar också att all läsning är viktig läsning. Att mängden läsning 

bidrar till ökad läsförståelse och hon säger också att hon tror att elever i skolorna för 40 år 

sedan som räknades som svaga läsare med all säkerhet inte skulle klassas som svaga idag. Hon 

förklarar det med att ”på den tiden tvingades man läsa för det fanns inte så många andra 

aktiviteter men idag är det så många aktiviteter som skall konkurrera med läsningen”. Hon 

understryker dock att det finns andra saker som de svenska eleverna blivit duktigare på genom 

åren, exempelvis engelska tack vare de olika medier som finns.  

     Kajsa skildrar sin läsförståelseundervisning så här ”Vi arbetar mycket med läsförståelse 

genom att sammanfatta en text och… det arbetar vi mycket med”. I Kajsas klassrum används 

både explicit undervisning med läsförståelse i årskurs sju genom materialet En läsande klass 

och implicit med eleverna i årskurs åtta och nio. Hennes undervisning i årskurs sju liknar till 

stora delar den undervisning som Lisa berättar om.  Kajsa tror att genom att använda sig av 

materialet En läsande klass tydliggörs lässtrategierna och hon tror att det behövs i ett klassrum 

där många elever med annat modersmål än svenska samspelar. Att arbeta med strategierna 
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explicit gör att eleverna också får lära sig av varandra, säger Kajsa och beskriver det: ”att arbeta 

språkutvecklande gör att alla barn inkluderas. Alla kan ställa frågor så det inte bara blir de som 

fattar som hänger med utan alla får vara med och de får uppmärksamma varandras sätt att se 

på en text och förhålla sig till den”. Kajsa fortsätter med att säga: ”eleverna får den här 

metakognitiva förmågan och gör den till sitt eget och får makt över sitt eget lärande… så det 

inte bara är läraren som har makten och gör något mystiskt med texten…”.  I årskurs åtta och 

nio arbetar Kajsa implicit med läsförståelseundervisningen och använder inte specifika termer 

för denna process. Hon förklarar att hon känner sig kluven. Arbetssättet i årskurs sju är nytt för 

henne men hon upplever att eleverna tillägnar sig strategierna och det är huvudmålet med 

materialet. Hon tänker sig att arbetet med En läsande klass i framtiden ska återfinnas i årskurs 

sju så att man i åttan och nian kan plocka upp det materialet vid behov och använda sig av den 

terminologin.  

     Bengt använder sig inte av något speciellt material i sin läsförståelseundervisning. Han säger 

att hans många år inom yrket har lärt honom att snabbt och effektivt urskilja vad som eleverna 

behöver träna på. Han ser läsförståelse som en process som pågår hela ens livstid och ser den 

som integrerad i övrig undervisning. Han berättar om en årskurs sjua där de arbetar med 

läsförståelse på följande sätt:  

 

På högstadiet vill man att eleverna verkligen ska få klart för sig att det handlar om 

olika sätt att lära sig olika tekniker och att man kan ta till olika hjälpmedel för att 

förstå texter i till exempel SO och NO. Just nu tittar vi på olika sätt att hitta 

information i en text. Vi testar att sökläsa med fingret, titta på rubriker och bildtexter 

– vad säger de? Allt för att få ledtrådar om vad den här texten handlar om. Vi testar 

att läsa snabbt, att skumläsa. Vi pratar om ordförståelse och vikten av att verkligen ta 

sig igenom en text och förstå den och inte bara anse sig vara färdig med en text för 

att du har läst den. Vad gjorde den med dig? 

 

Bengt säger att han undervisar eleverna i lässtrategier ”för det är då eleverna får en djupare 

läsförståelse”. Att arbeta med den sista lässtrategin handlar om att kunna koppla det lästa till 

sina egna erfarenheter och kunna dra slutsatser därifrån och det menar han rör sig om 

identitetsskapande och uttrycker att det är ett viktigt mål för skolan. Han säger att det är av vikt 

att utveckla elevernas identitet och stödja dem i deras identitetsutveckling och det menar han 

är ytterligare en orsak till att alla lärare bör arbeta mer med läsförståelse. Bengt lägger till ännu 

en aspekt när han säger att det explicita arbetet med lässtrategier ökar elevernas förståelse. ”Det 

blir så uppenbart vad vi håller på med när vi tränar olika tekniker och det är lättare för eleverna 
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att förstå om man har ord att använda när man ska prata om det man läser”, menar Bengt. Han 

avslutar intervjun med att säga att man ska akta sig för att göra läsningen för instrumentell och 

menar att för mycket arbete med lässtrategier kan få en negativ konsekvens, ”jag kan ju tycka 

att läsning inte bara handlar om det tekniska. Läsning ska ju ge något som människa, man ska 

uppleva något och känna något”.  Bengt säger att många läslustar nog har dödats i Röda rummet 

av Strindberg och en nyckeluppgift läraren har är att locka till läsande och ge eleverna 

möjlighet att läsa utifrån sina intressen.   

     Läraren Göran säger sig arbeta med läsförståelse på olika sätt men främst genom läsning 

såsom Bengt avslutningsvis sade. Göran utvecklar sitt resonemang och berättar att 

läsförståelseundervisningen främst bedrivs genom lästimme en gång i veckan där eleverna 

antingen läser tyst för sig själva eller högt inför klassen. Undervisningen domineras av 

högläsning och han säger: ”eleverna läser högt och sen arbetar de med frågor till texten. En och 

en eller parvis lite beroende på… och sen skriver de ner svaren och sen diskuterar vi det också.” 

Att Göran anser att högläsning är mycket viktigt framgår när han berättar att eleverna i årskurs 

åtta deltar i en högläsningstävling som kommunen anordnar. Han talar också om att 

ordförståelse är en viktig del i läsförståelsen och han anser att den tränas bäst genom 

mängdläsning och med fördel genom att läsa klassiker eftersom ”det berikar deras språk och 

hjälper dem att få upp ögonen för litteraturen”.  Göran säger sig tro att läsförståelse har med en 

individs mognad att göra och menar att läsförståelse ofta handlar om en mognadsprocess varpå 

han menar att vissa elever i årskurs nio inte uppnått den mognadsnivån.  

     Annes beskrivning av hur hon undervisar i läsförståelse skiljer sig från Görans. Hon låter 

eleverna sällan läsa högt oförberedda inför klassen och menar att hon inte kan se vad som skulle 

utvecklas positivt av det. Hon säger såsom de andra lärarna att arbetet med läsförståelse är 

något som alltid är närvarande på hennes lektioner. Hon ger exempel på det:  

 

Vi har alltid en textdel på lektionen oavsett vad vi jobbar med. Varpå antingen jag 

läser högt eller eleverna tyst. Varpå vi alltid diskuterar texten. Det behöver inte vara 

en längre text utan det kan vara sju rader som vi jobbar med. Som vi diskuterar om, 

vad den handlar om och vi plockar upp ord och så. Läsförståelse är nog alltid med. 

 

Ytterligare en likhet med de övriga lärarna är att hon lägger mest fokus på läsförståelse i årskurs 

sju. Anne förklarar det med att skolans upptagningsområde är stort och många elever har ett 

annat modersmål än svenska och därför behöver hon snabbt lägga grunden till kommande 

skolår och lättast blir det genom att plocka upp läsförståelsen i årskurs sju med anledning av 
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att eleverna har nytta av en vidgad läsförståelse även i andra ämnen. Hon menar att om eleverna 

har fått grepp om läsförståelsen genom att bland annat använda sig av olika lässtrategier kan 

de överföra den till andra ämnen, såsom NO och SO. En annan orsak till att mycket 

undervisningstid läggs på läsförståelse förklarar Anne med att årskurs sju inte har någon sva-

klass och hon säger att det är de eleverna som är i störst behov av att träna upp sin läsförståelse. 

Anne berättar om en klassrumssituation där en flicka skulle läsa ett kapitel i en bok och sedan 

återberätta det för läraren. Flickan sade efter ett kapitel ”det handlar om en tjej… och en 

fågel…” och Anne som förväntade sig mer ställde följdfrågor men fick inget svar. Här var 

Anne tvungen att gripa in. Hon berättar att hon fick ”börja bena ut vad som var fel, vilka 

lässtrategier den här flickan använde sig av och det visade sig att hon inte hade ro att läsa tyst 

i ett klassrum med andra kamrater. Flickan hade ett behov av att hålla koll på de andra 

eleverna”. Anne berättar att tillsammans fick hon och flickan pröva sig fram med olika 

lässtrategier som passade flickan bäst, vilket visade sig vara högläsning.  Det ledde till att i den 

mån det var möjligt fick flickan sitta i ett grupprum och läsa högt och denna lässtrategi visade 

sig fungera mycket bra och Anne fick in en utförlig bokrecension av flickan, berättar hon. Det 

här ger exempel på hur viktigt det är att vara uppmärksam och lyhörd inför elevernas olika 

behov och förutsättningar menar Anne.  

     Samtliga lärare talar om förväntningar på eleven och menar att förväntningar kan 

återspeglas i elevernas prestationer. Bengt säger att ”går man in med höga förväntningar känner 

eleverna det”. Han säger också ”det är helt avgörande att eleverna känner att jag förväntar mig 

mycket av dem. I alla fall att de gör sitt allra bästa och det är ju jobbigt att göra sitt allra bästa 

men jag är nog tydlig med att jag har höga förväntningar”. Kajsa uttrycker det så här: ”man 

kan själv vara en modell för eleven och visa att jag inte kan allt och att jag inte är här för att 

jag vet så mycket mer än ni, jag kan inte allt. Barnen har ju sin egen kompetens och man kan 

förvänta sig att de kan använda sig av den”.  Av fem lärare är det bara en som talar om att 

förväntningar kan ge negativa konsekvenser. Så här säger Anne: 

 

I en diskussion där jag förväntar mig komma åt ett visst håll och gå en viss väg också 

kommer diskussionen inte ens i närheten av den vägen då kan jag märka att mina 

förväntningar inte gynnar eleverna. Jag kan dra ner hela klassen beroende på vad jag 

anser att eleverna bör kunna och detta även om jag inte uttalat säger att jag är besviken 

utan eleverna märker det i alla fall. 
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4.3 Lärarnas tankar kring ramfaktorer och PISA–undersökningen 
Lisa och Kajsas undervisningssituationer är snarlika och på båda arbetsplatserna har man slagit 

ihop svenska och svenska som andraspråk. Två pedagoger finns tillgängliga i klassrummet 

varav minst en är utbildad lärare i svenska som andraspråk och en i svenska, men på både Lisas 

och Kajsas arbetsplats är båda pedagogerna utbildade i båda ämnena. De har också relativt små 

grupper med ca 20-25 elever.  Lisa anser att det är en ramfaktor som har påverkat 

läsförståelseundervisningen positivt och ser många möjligheter i att ha tillgång till två 

pedagoger. Lisa säger: 

 

[…] de har inte samma förutsättningar men sitter de [sva-eleverna] i ett klassrum där 

alla pratar ’bra’ svenska så blir de förhoppningsvis matade med så mycket att de 

själva får ut något av det i slutänden. Mycket input, […] visst grupperna blir större 

med 25 elever i klasserna… 

 

Ytterligare en positiv effekt av att vara två pedagoger i klassrummet är det faktum att 

möjligheterna för samplanering och sambedömning har ökat. Hon menar att det är positivt både 

för pedagogerna och för eleverna då de får tillfälle att lära sig från två olika källor. Tiden är 

inte något som Lisa ser som någon större påverkansfaktor utan hon är nöjd med 3*60 minuter 

i veckan. Denna termin använder sig Lisa för första gången av läromedel som rör 

läsförståelseundervisningen, En läsande klass. Hon förklarar att det är första gången som hon 

använder sig av just detta läromedel och hon är positiv till användandet av bra läromedel. Hon 

jämför de gamla läroplanerna med de nya och säger att läsförståelsens framtoning är snarlika i 

de båda läroplanerna samt att hon finner stöd i att undervisa i läsförståelse av läroplanen.  

Angående PISA-undersökningen och dess betydelse resonerar Lisa att den borde påverka 

undervisningen och hur man talar om den kollegor emellan. Hon uttrycker det så här ”Vi vet 

idag hur verkligheten ser ut. Vi har många barn med invandrarbakgrund och vi jämförs med 

länder där infrastrukturen ser helt annorlunda ut, som Finland och då är det klart vi rasar i 

listorna.” Hon är dock osäker på om alla lärare verkligen tar till sig detta och menar att det i 

första hand är svensklärarna som lyfter läsförståelsefrågan.  

     Kajsas undervisning påminner till stor del om Lisas och även på hennes arbetsplats arbetar 

två pedagoger parallellt i klassrummet. Där har lärarna växelvis ansvar för olika områden men 

båda finns där och stöttar eleverna och hjälper till när det behövs. Kajsa säger att två pedagoger 

väger över det faktum att elevgrupperna blir större. Hon säger att ”ämnet är jättestort och ska 

göra så att eleverna står stadigare i livet och försvara, förklara och förstå sig på massa saker”. 
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Hon använder sig av materialet En läsande klass och överlag fungerar det mycket bra berättar 

Kajsa men vid några tillfällen kan hon sakna den fria känslan som hon upplever när hon 

konstruerar lektioner eller material själv och säger att ett färdigt material kan upplevas 

begränsande. För att få stöd av styrdokumenten i läsförståelseundervisningen använder hon sig 

av kommentarmaterialet till läroplanen och säger att ”tiden absolut räcker till”. När vi talar om 

PISA-undersökningen säger hon att ”jag är trotsig mot såna där rapporter” och menar att 

rapporterna inte ger en helhetsbild av elevernas kunskaper men riktar även kritik mot att skolan 

många gånger kan upplevas ålderdomlig och inte är en skola i tiden. Ett exempel hon ger är att 

skolorna än idag har mycket få digitala läromedel på hennes arbetsplats trots att de flesta 

eleverna har mycket stora kunskaper om datorer. Kajsa säger att lärarna måsta ägna tid åt 

relevanta saker och göra undervisningen relevant för eleverna genom att då exempelvis få 

eleverna att förstå varför det är viktigt med läsförståelse och hur de kan använda sig av den i 

det övriga samhällslivet.  

     Bengt ser storleken på elevgruppen som en negativ ramfaktor ”[…] det blir mer 

generaliserande så en viktig faktor är gruppstorleken”. Han har ca 30 elever i sina 

undervisningsklasser och berättar att det ökade antalet elever medför färre djupdykningar på 

elevernas kunskaper menar Bengt. ”Svenskämnets 3*60 minuter gör att jag tycker att det finns 

ganska gott om tid” säger han och fortsätter berätta att läromedel inte är något som påverkar 

hans undervisning men han har stor förståelse för att nyexaminerade vill ha tillgång till bra 

läromedel, vilket finns på hans arbetsplats. Han drar paralleller mellan skolans goda ekonomi 

där de bland annat har många bra klassuppsättningar på läromedel, med ökad undervisningstid. 

Han säger att ”någonstans måste man få in sparkapital för att köpa nya böcker…” och menar 

hans arbetsplats har valt att utöka lärarnas undervisningstid för att på så sätt spara in en tjänst 

vilket gör att de får pengar över till bland annat bra läromedel.  Vad gäller läroplanen är Bengt 

kluven och menar att läroplanen är otydlig med vad som menas med lässtrategier och han 

hänvisar till kommentarmaterialet som finns till den. ”Den kanske inte ska vara så specificerad 

utan det måste också finnas frihet för professionalitet” säger han. PISA-undersökningen är 

något som lärare ofta relaterar till med satiriska ordalag menar Bengt. Att elevernas resultat 

sjunkit så drastiskt tar han med ro då ”den inte nödvändigtvis säger allt om elevers kunskaper”. 

Han förklarar att han tror att resultatet handlar om att eleverna inte är villiga att visa vad de 

faktiskt kan, utan att när PISA-undersökningen genomförs är eleverna ”lite för avslappnade 

och eleverna lägger inte i sin extra växel som de gör på nationella proven”.  Han säger att 

svenska elever är så mycket bättre på andra saker och berättar om ett tillfälle då eleverna hade 
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utbyte med en skola i Ukraina. Vid vistelsen kunde han se att de ukrainska eleverna hade stora 

kunskaper om NO och fysik men hade det svårare med att möta de svenska eleverna på det 

sociala planet, vilket de svenska eleverna hade mycket lätt för. 

     Göran önskar att det finns ekonomi för mindre elevgrupper då han anser att grupper om 25 

elever är för stort för att hinna se till alla elevers behov. Han tror att hans klasser skulle prestera 

bättre om de hade mindre undervisningsgrupper och mer tid att öva. I övrigt säger han sig vara 

nöjd med de ramfaktorer han har och ”läromedel arbetar jag inte med”. Han säger att han finner 

stöd i läroplanen att undervisa i läsförståelse och att det inte får stå tillbaka till förmån för något 

annat. Vad gäller PISA-undersökningen och dess resultat säger han att ”jag tror den 

datoriserade världen bidrar till det. De läser inte lika mycket längre och det är svårt att få dem 

att läsa”. Med det menar han att den naturliga läsningen på fritiden har fallit bort och det märks 

bland annat i den bristande läsförståelsen. Vidare säger han att resultatet snarare är en politisk 

fråga och ”varje lärare kan inte göra så mycket” samt säger han sig vara trött på allt tyckande 

kring skolfrågor och menar att det borde lämnas till lärarna  ”[vi] kan sköta det, det är vår 

profession”.  

     Anne säger att hennes blandade elevgrupp med båda svenska och svenska som 

andraspråkselever är en ramfaktor som påverkar hennes undervisning då hon menar att nivån 

blir något lägre när det är svenska som andraspråkselever med i klassrummet. Men hon säger 

också att ”det är inte ett jättestort hinder. Jag ger ju aldrig ut en text som eleverna jobbar enskilt 

med utan vi diskuterar alltid. Då får de svaga eleverna mycket input från de starka och de starka 

får visa framfötterna”. Den mest negativa ramfaktorn enligt henne är tiden som hon anser är 

mycket begränsad med sina 2*60 minuter i veckan. Läromedel är inget Anne följer utan hon 

arbetar utifrån eget huvud även om det innebär ”att jag måste uppfinna hjulet flera gånger”.  

Hon anser inte att läroplanen ger det stöd som skulle behövas för att rättfärdiga undervisningen 

i läsförståelse och berättar att många av hennes kollegor inte arbetar med läsförståelse då det 

är ”något som man förväntar att de gjort i de lägre åldrarna”. Anledningen till att Anne 

undervisar i läsförståelse är att eleverna hade bristande resultat i diverse lästester som 

genomfördes i början av terminen och hon säger att läsförståelseundervisningen sker på 

bekostnad av andra huvudområden för svenskämnet. Anne var inte förvånad när PISA-

resultatet publicerades och hänvisar till den bristande undervisningen på lärarutbildningen i 

ämnet. Hon är utbildad svensklärare i gymnasiet och hon säger att undervisning i läsförståelse 

bara var något som lågstadielärare fick ta del av under utbildningen. Av den anledningen är 
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resultatet inte förvånande ”om vi lärare inte är utbildade att undervisa i det, hur ska vi då 

undervisa våra elever i det?”.  

 

4.4 Sammanfattning resultat  
Lärarnas definitioner på läsförståelse och lässtrategier: Lärarna Lisa och Bengt berättar att 

läsförståelse innefattar lässtrategier och att man inte kan särskilja dem. De talar om olika 

processer som läsaren genomgår för att ta sig igenom en text. De båda uttrycker att det handlar 

om hur man som lärare kan hjälpa eleverna att förstå vad de ska göra när de ska läsa en text 

och att det finns olika strategier att ta till beroende på vilken typ av text det är. Även Anne talar 

om lässtrategier, hon har dock en annan syn och talar mer i termer om vad som skapar ro för 

läsning. Göran hänvisar arbetet med lässtrategier till de lägre åldrarna samt till 

specialpedagogen.  Läraren Kajsa talar dels om lässtrategier som något man behöver för att 

förstå en text, dels också om identitetsskapande. Respondenterna är eniga om att läsförståelse 

handlar om förmågan att ta till sig och tillgodogöra sig en text. De är kluvna om det skall 

arbetas implicit eller explicit med läsförståelse och dess strategier.  

     Lärarnas beskrivning av den egna undervisningen: Samtliga lärare säger sig arbeta med 

läsförståelse och av intervjuerna kan jag se att de arbetar med det i olika grad och på olika sätt. 

Två lärare arbetar med materialet En läsande klass och arbetar explicit med olika lässtrategier, 

dock använder tre av de fem lärarna begreppen som En läsande klass introducerar för att på så 

sätt enklare kunna tala om läsförståelse eller lässtrategier med eleverna. En lärare anser i högre 

grad än övriga att litteratur och läsförståelse hör ihop på så sätt att mängden läsning bidrar till 

ökat ordförråd som i sin tur leder till en större ordförståelse och den läraren menar även att 

läsförståelse är en mognadsprocess som inte kan skyndas på. En lärare hävdar att hon har inslag 

av läsförståelse i alla undervisningstillfällen och att det är en process som är ständigt pågående. 

     Påverkar ramfaktorer lärarnas undervisning? Lärarna är överens om att minskade 

elevgrupper skulle ge både lärare och elever bättre förutsättningar för att lyckas med 

läsförståelseundervisningen. Undervisningstiden varierar mellan de olika arbetsplatserna och 

två lärare skulle gärna vilja se att mer undervisningstid tilldelades svenskämnet. Två av lärarna 

följer materialet En läsande klass och de har även två pedagoger i ett klassrum. De övriga tre 

lärarna följer inget färdigt material utan säger sig trivas med att arbeta utifrån eget huvud. Vad 

gäller läroplanen är två lärare missnöjda och menar att de inte ser sig finna stöd i den för att 

bedriva undervisning om läsförståelse. De övriga tre lärarna är nöjda och två av dem hänvisar 

till kommentarmaterialet till läroplanen.  



28 

 

     Hur talar lärarna om PISA–undersökningen? Om PISA-undersökningen anser tre lärare att 

den inte nödvändigtvis visar på elevernas faktiska kunskaper och de ser brister i 

undersökningen. Två lärare anser att bristen på mängden läsning kan vara orsaken bakom de 

sjunkande resultaten.  
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5. Diskussion  
I detta kapitel diskuteras resultaten som presenteras i kapitel 4. Vad säger lärarna och hur kan 

det tolkas? Säger det något om läsförståelseundervisningen? För att besvara dessa frågor 

kommer jag att knyta an till tidigare forskning som presenterades i kapitel 3. För varje 

forskningsfråga kommer jag att diskutera tänkbara mönster och variabler med försiktighet då 

uppsatsens syfte inte är att återge en generaliserbar bild av svensklärarnas 

läsförståelseundervisning. Forskningsfrågorna Vilka ramfaktorer styr lärarnas undervisning i 

läsförståelse? Hur talar lärarna om det sjunkande resultatet i läsförståelse som PISA-

undersökningen redogjort för? presenteras tillsammans under kapitel 5.3. 

     Resultaten sammanfattas med koppling till tidigare forskning och där vissa delar stärks och 

vissa problematiseras.  

 

5.1 Hur definierar lärarna läsförståelse och lässtrategier? 
Samtliga respondenter säger att läsförståelse är förmågan att ta till sig och tillgodogöra sig en 

text, vilket stämmer överens med vad forskningen säger (se kapitel 3.6.1). Westlund (2013:164 

f.) presenterar i sin avhandling hur svenska lärare definierar läsförståelse och jag tycker mig se 

flera likheter, bland annat att lärarna verkar tala om samma saker när de uppmuntras att 

definiera läsförståelse vilket är positivt. I Westlunds avhandling säger lärarna att läsförståelse 

handlar om att förstå en text, läsa med flyt, att läsa mycket och att kunna återberätta en text. 

Av de intervjuade lärarna i uppsatsen säger bland annat Kajsa att läsförståelse delvis handlar 

om att sammanfatta och återberätta det man har läst. Läraren Bengt menar att mängden läsning 

är bidragande till en ökad läsförståelse.  

     Resultatet utifrån min studie visar på tendenser att lärarnas uppfattning om lässtrategier 

divergerar och en tänkbar orsak till detta kan finnas i brister hos läroplanen som inte definierar 

lässtrategier (se avsnitt 5.3). Lisa och Bengt talar om att lässtrategier och läsförståelse hör ihop 

och för att utveckla sin läsförståelse måste man ha en utvecklad strategi att ta sig an texter. 

Lärarna menar att det finns olika typer av lässtrategier. Lisa och Bengt menar att det handlar 

om vad man gör med texten och Lisa menar att lässtrategi handlar om vilken studiemiljö som 

krävs för att ta sig an en text. Forskaren Tengberg definierar lässtrategier på samma sätt som 

lärarna Lisa och Bengt. Han skriver ” Lässtrategier däremot handlar om hur läsaren konkret 

och empiriskt gör för att förstå sig på och uttala sig om texten” (Tengberg 2008:62). När Liberg 

(2010:16) listar aktiviteter som rör lässtrategier blir de snarlika de aktiviteter som lärarna Lisa 

och Kajsa talar om. De aktiviteter som de båda talar om rör att kunna gissa och förutspå vad 
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som kommer hända i en text, lista ut ett ords betydelse utifrån kontexten samt kunna 

sammanfatta en text.  

     Göran förklarar läsförståelse dels som något tekniskt, dels känsla för språket och han säger 

att arbetet med lässtrategier hänvisas till specialpedagogen och därför kan han inte definiera 

lässtrategier.  

     Läraren Anne talar om lässtrategi som något som sker genom yttre påverkan i jämförelse 

med vad jag tidigare skrivit som rör det som händer i själva läsaren. Hon menar att miljön är 

en viktig del av lässtrategin, till exempel huruvida en elev har koncentrationen att sitta och läsa 

tyst i ett klassrum med 25 klasskamrater. Detta ämne är inte något jag funnit stöd av i tidigare 

forskning och det är möjligt att jag har missat en del av vad lässtrategierna innebär. Resultatet 

tyder på att lärarnas uppfattning om lässtrategier divergerar och en tänkbar orsak till detta kan 

finnas i brister hos läroplanen som inte definierar lässtrategier.  

 

5.2 Hur beskriver lärarna den egna undervisningen? 
Undervisningen i läsförståelse ser olika ut och lärarna ger exempel på detta. Vägen till en god 

läsförståelse kan se ut på olika sätt menar lärarna och säger att en erfaren läsare inte behöver 

arbeta explicit med läsförståelse och lässtrategier, utan det är de svaga eleverna som i större 

grad gynnas vid arbete med explicit undervisning menar alla respondenter.  

    Både Lisa och Kajsa använder sig av explicit undervisning och de använder sig av ett 

läromedel som är utformat för att öka elevernas läsförståelse. Även Bengt arbetar explicit med 

läsförståelse men använder inget läromedel. Anne menar att hon undervisar implicit i 

läsförståelse. Hon förklarar att hennes undervisning till stor del handlar om läsförståelse men 

hon berättar inte för eleverna att det är uppgiftens primära syfte. Det preliminära resultatet av 

Tengbergs studie (2013) visar på att en medveten undervisning i form av explicit 

läsförståelseundervisning i ett dialogiskt klassrum har en positiv påverkan i läsförståelsen 

vilket här kan ses som gynnsamt för lärarna.  

     Tjernberg (2013:40-41) skriver att hur lärarna undervisar, vilka metoder de använder, är av 

betydelse för elevernas skolframgång. Resultatet torde tyda på att lärarna Lisa, Kajsa och Bengt 

är de som skapar mest framgång hos eleverna när det gäller läsförståelse. Hon skriver om 

forskarna Snow och Juel och skriver att de har kommit fram till att skickliga lärare undervisar 

i läsförståelse även i de högre årskurserna. Hon skriver ”Snow och Juel argumenterar för att 

eleverna ska få lära sig läsa olika texter på olika sätt beroende på syfte och innehåll” (Tjernberg 

2013:41). Jag kan tycka mig se att på sättet lärarna Lisa, Kajsa och Bengt talar är de medvetna 
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om den process som en högre läsförståelse innebär vilket kan tyda på att deras elever har 

förutsättningar att utvecklas till skickliga läsare. Min studie visar att tre av fem lärare säger sig 

använda explicit läsförståelseundervisning.  

     Läraren Göran hänvisar läsförståelseundervisningen till de lägre åldrarna vilket stödjer vad 

aktuell forskning visat, nämligen att Sverige är bra på att arbeta med läsförståelse i de lägre 

åldrarna men misslyckas något med de högre åldrarna. Han betonar vikten av läsning för att 

utveckla sin läsförståelse och Westlund (2013:168) skriver att litteraturläsning är en viktig del 

av läsförståelsen. Görans hänvisande av lässtrategier till specialpedagogen kan enligt 

Tjernbergs argument tyda på svårigheter med att anpassa undervisningen (Tjernberg 2013:47).  

     Av hur lärarna talar om sin läsförståelseundervisning tyder det på att samtliga anser att det 

är viktigt med läsförståelse men vägen till god läsförståelse ser olika ut. Av intervjuerna kan 

man utläsa att aktiviteten att sammanfatta och förklara en text är den som dominerar 

läsförståelseundervisningen. Även forskning pekar på att det är den vanligaste aktiviteten vilket 

bekräftas i min studie (se bl.a. Westlund 2013:10). 

 

5.3 Påverkar ramfaktorer lärarnas läsförståelseundervisning och hur 

talar lärarna om det sjunkande resultatet i läsförståelse som PISA-

undersökningen redogjort för? 
Syftet med att undersöka ramfaktorerna och hur de påverkar lärarnas undervisning är att 

försöka se om det går att urskilja några likheter eller skillnader i hur lärarna upplever sig vara 

begränsade eller om ramfaktorerna ger fler möjligheter. Av min undersökning torde ett resultat 

vara att lärarna upplever att det finns faktorer som påverkar undervisningen negativt, 

exempelvis är storleken på elevgruppen något som flera lärare upplever som en negativ 

ramfaktor. De menar att det inte är möjligt att tillgodose varje elevs behov i en grupp om 25 

elever. Lisa och Kajsa tenderar att vara mer positiva till klasstorleken med anledning av deras 

arbetssätt med två pedagoger i klassrummet.  

     Lärarna återkommer ofta till att skolans ekonomi är en ramfaktor som har en negativ 

påverkan på undervisningen, bland annat genom att skolornas bibliotek upplevs som föråldrat 

och tillgång på färskt läromedel är begränsat. Läraren Bengt beskriver att hans skola har ett 

modernt bibliotek och nya läromedel men att dessa har bekostats genom att lärarna har fått mer 

undervisningstid och planering av lektioner får göras på fritiden. 

     Anne är ensam om att kommentera lärarutbildningen och hon anser att det finns brister i 

den. Om lärarstudenter i de högre årskurserna inte får kunskaper om vikten av läsförståelse hur 
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kan man då förväntas undervisa om det frågar sig Anne. Hon säger att undervisning om 

läsförståelse återfinns i de lägre årskurserna i lärarutbildningen, något som hon finner 

problematiskt vilket både Granström (2007) och Westlund (2013:20–22) skriver om. En 

tendens kan alltså vara att det inte är helt oproblematiskt att reformera lärarutbildningen och 

att bristen på läsförståelse kan förstås utifrån en politisk agenda.  

     Styrdokument i form av läroplan och kursplaner är viktiga ramfaktorer som lärarna förhåller 

sig till i sin undervisning. Otydligheten kring vad lässtrategier är kan ledas tillbaka till 

kursplanerna där någon definition inte ges.  Tre av lärarna berättar att de använder sig av 

kommentarmaterialet till läroplanen och då anser sig ha en god grund att stå på när de 

undervisar i läsförståelse. Två av lärarna använder sig inte av det materialet och de anser att 

läroplanen inte bekräftar att arbetet med läsförståelse är av vikt. Westlund (2013:286) skriver 

dels att osäkerheten kring läsförståelseundervisningen kan förklaras utifrån styrdokumenten 

som inte ger någon självklar bild av hur undervisningen skall bedrivas och lämnar stort 

tolkningsutrymme för lärarna. Dels kan det förstås genom att de ”skickliga” lärarna är de som 

följer aktuell läsforskning och arbetar aktivt med att utveckla elevernas läsförståelse. Westlund 

menar att detta gör att de svenska eleverna lämnar skolan med olika kunskaper på grund av 

lärarnas olika kunskapskapital. I Lgr11 står det att det ska undervisas i läsförståelsestrategier 

men inte hur.  

     PISA-undersökningen som mottogs med blandat resultat av de intervjuade lärarna tycks ha 

bidragit till en viss förändring då flera lärare förändrat sin läsförståelseundervisning de senaste 

åren, bland annat lärarna Lisa och Kajsa som arbetar med En läsande klass. Flera respondenter 

menar att lärare ofta refererar till den i satiriska ordalag samt att inget krismöte behövdes när 

resultatet presenterades. De menar att det är på politisk nivå och att man bör lämna skolans 

professionalitet till lärarna. Lundgren (2014:135) beskriver detta och menar att lärarnas 

professionella kompetens måste ta tillvara och inte bli föremål för politisk tårtkastning.  
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6. Avslutande kommentarer 
Utifrån den här undersökningen kan man se att undervisningen i läsförståelse är varierande. 

Respondenterna uppvisar både likheter och olikheter och uppmärksamheten för 

läsförståelseundervisningen tycks vila på den enskilda läraren. Huruvida läraren upplever att 

läroplanen ger stöd till läsförståelseundervisningen verkar vara en tolkningsfråga vilket kan 

vara en brist i läroplanen som heller inte definierar lässtrategier. Forskning har visat att explicit 

arbete med läsförståelse och lässtrategier i ett dialogiskt klassrum har positiva effekter på 

elevers läsförståelse.  Når aktuell forskning ut till verksamma lärare eller stannar den hos 

studerande och hos akademiker, frågar jag mig. 

 

6.1. Framtida forskning 
I ett fortsatt arbete med att undersöka lärarnas läsförståelseundervisning skulle det vara mycket 

intressant att följa upp dessa intervjuer med observationer. På det sättet finns det möjlighet att 

urskilja likheter och skillnader på hur lärare talar om sin undervisning respektive hur 

undervisningen faktiskt går till.  
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Bilaga 
 

Intervjuguide 
 

 

Forskningsfråga Intervjufråga 

Hur definierar lärarna läsförståelse samt 

lässtrategi? 

Kan du berätta vad läsförståelse är? 

Vilka förmågor lägger du in i läsförståelsen? 

Hur ser du på lässtrategier? Vad är det? 

Hur beskriver lärarna att de undervisar i 

läsförståelse? 

Arbetar du med läsförståelse och/eller 

lässtrategier? 

Kan du så detaljerat som möjligt återberätta 

en situation i klassrummet när ni arbetat 

med läsförståelse? 

Hur upplevde du att det gick? 

Kan du ge exempel på när du arbetar med 

lässtrategier? 

Finns det några ramfaktorer som påverkar 

lärarnas läsförståelseundervisning? 

Finns det några ramfaktorer som påverkar 

din läsförståelseundervisning? Vilka? 

Upplever du de som negativa eller positiva? 

Anser du att undervisningen har förändras i 

och med att resultaten på PISA-

undersökningen redogjordes? 

Hur ser du på PISA-resultatet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


