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Sammanfattning 

Syftet med den här studien är att undersöka vad svensklärare på gymnasiet har för uppfattning 

till läsförståelseundervisning, samt hur de arbetar och vad de använder för metoder och 

strategier för att främja läsmotivation och läsförståelse.  

 

Undersökningen genomfördes via kvalitativ metod, där sex svensklärare intervjuades. 

Resultatet visar att samtliga svensklärare upplever att det är viktigt att arbeta främjande med 

läsförståelse på gymnasiet. Somliga anser att man bör fokusera på att bibehålla läsmotivation i 

läsförståelseundervisningen. Det förekommer olika metoder för hur lärarna arbetar med 

läsförståelse i undervisningen, men samtliga arbetar mycket med textläsning i undervisningen. 

Flertalet av lärarna anser också att det är viktigt att gå igenom lässtrategier med eleverna 

innan läsning, för att eleverna ska kunna förstå det lästa. Även efterföljande diskussioner och 

samtal om böcker och texterna var något som delgavs vid intervjuerna.  
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Abstract 

The purpose of this study is to investigate Swedish teachers understanding of comprehension 

education and use of methods and strategies to promote reading motivation and reading 

comprehension in upper secondary school. 

 

The survey was conducted through qualitative methodology, in which six Swedish teachers 

were interviewed. The results show mainly that all teachers feel that it is important to work 

for promoting reading comprehension at upper secondary school. Some argue for focusing on 

maintaining reading motivation in reading comprehension education. There are different 

methods regarding reading comprehension in teaching. The informers work a lot with text 

reading in the classroom. The majority of teachers also consider it important to review reading 

strategies with the students before reading, so that students better can understand the reading. 

Even subsequent discussions and conversations about books and texts were something that 

was announced at the interviews. 
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1. Inledning 

Vi lever i ett samhälle där det ställs krav på att vi individer besitter läsförmåga och 

läsförståelse. En anledning till varför det är viktigt att besitta läsförståelse är förstås att det är 

lätt att bli utanför i samhället. Det ställs ofta krav på läs- och skrivförståelse vid flertalet yrken 

som exempelvis inom sjukvården (Liberg & Säljö, 2012:135). I och med att det är viktigt att 

besitta läsförmåga i det samhälleliga livet är det oroande att de senaste PISA och PIRLS-

undersökningarna visar en nedåtgående trend. PISA och PIRLS-undersökningarna granskar 

nämligen skolelevers läsförmåga och läsförståelse. Mätningarna visade att eleverna kan läsa 

på en grundläggande nivå. Dock saknar flertalet förmågan att kunna läsa mellan raderna, 

förstå vad de egentligen läser samt förmågan att föra en värderande diskussion angående det 

lästa. Det framkom även att flertalet av eleverna inte vet hur man kan använda sig av 

lässtrategier vid läsning (Skolverket, 2011b:12ff).  

 

Att besitta god läsförståelse kan bidra med flera positiva faktorer. Inte minst kan läsning av 

såväl skönlitteratur som facklitteratur bidra till personlig utveckling. En annan fördel med att 

besitta god läsförståelse är att man har lättare att förstå de uppgifter man får i skolans samtliga 

ämnen, vilket kan påverka elevernas skolgång och resultat positivt (Reichenberg, 2014:7f). 

Skolan har därmed ett stort uppdrag att bedriva undervisning som främjar elevernas 

läsförmåga, vilket även är skolans skyldighet. I läroplanen för gymnasiet i ämnet svenska står 

det, under ämnets syfte, bland annat att undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att 

utveckla förmåga att läsa och arbeta med olika typer av texter samt reflektera över det lästa 

och sätta in detta i olika sammanhang (Skolverket, 2011a:160). Granskar man både läroplaner 

och kursplaner kan man upptäcka att det står relativt mycket om att undervisningen ska 

innehålla olika typer av läsning och arbete med olika texttyper. 

 

I och med detta fann jag det intressant att undersöka hur arbetet med läsförståelsefrämjande 

faktiskt ser ut på gymnasiet och hur lärarna integrerar detta i sin undervisning. 

 

1.1 Syfte  

 

Syftet med den här studien ingår att undersöka vad svensklärarna på gymnasiet har för 

uppfattning om läsförståelseundervisning och vad de använder för metoder och strategier för 

att främja läsmotivation och läsförståelse. I föreliggande studie kommer begreppet läsning 
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användas. Detta begrepp innebär först och främst läsning i största allmänhet, det vill säga 

både läsning av skönlitteratur och facklitteratur.  

 

1.2 Frågeställningar 

• Vad har svensklärarna för uppfattning om läsförståelse? 

• Vad har svensklärarna för uppfattning om lässtrategier och metoder? 

• Vad är svensklärarnas generella uppfattning om läsutveckling?
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2. Teoretisk bakgrund  
 

2.1 Läsning, översiktligt  

För att skapa sig utökad kunskap är det av stor vikt att kunna läsa (om det är på sådant vis 

kunskapen är tänkt att tillämpas). Detta gäller inte minst inom skolvärlden. Elever bör besitta 

god läsförståelse för att kunna tillämpa kunskap inom samtliga skolämnen (Reichenberg, 

2008:7).  

 

Gällande läsning är det mycket som ska samverka för att läsupplevelsen ska uppfattas som 

positiv i slutändan. För att öka möjligheterna till detta förklarar Lundgren och Herrlin, 2003) 

att fem dimensioner i läsningen behöver samspela. Dessa är läsintresse, läsförståelse, flyt i 

läsningen, ordavkodning och fonologisk medvetenhet. Genom att vara fonologiskt medveten 

och ha en god avkodningsförmåga får man ett bättre flyt i läsningen. Man kan alltså lättare 

läsa av vilka ord som förekommer och hur de är uppbyggda i meningarna. Det går snabbare 

att läsa och man får en god rytm i läsningen. Detta i sin tur kan leda till att man får en bättre 

läsförståelse, eftersom man förstår orden och hur de är uppbyggda och kan sätta dessa i ett 

sammanhang. Det är ingen självklarhet att man upplever ett stort läsintresse bara för att man 

har en god läsförmåga, men det kan vara en avgörande faktor (Lundgren & Herrlin, 2003:8f). 

Om man som läsare besitter förmågan att avkoda ord och meningar automatiskt kan detta 

bidra till att man har lättare att tolka och förstå det man läser (Glentow Druid, 2006:30). En 

människa har som regel svårt att tolka, bearbeta och förstå flera olika saker samtidigt. Därför 

uppstår stora svårigheter att skapa god läsförståelse om för mycket uppmärksamhet riktas mot 

avkodning vid läsning av en text. Därför är det av stor vikt att avkodningen sker automatiskt 

för att skapa läsförståelse (Alatalo, 2016:55, 74).  

 

2.2 Läsförståelse 

Information kan konsumeras på många fler sätt än förr i och med tekniken och medias 

frammarsch och människor kommer i allt mer kontakt med text. Därför ställs det högre krav 

på att personer kan läsa och inte minst förstå vad de läser. Till skillnad från då man talar med 

någon behöver man besitta en större tolkningsförmåga då man läser en text (eftersom man vid 

tal kan få hjälp med tolkningen genom att studera blickar, ansiktsuttryck, gester och uppfatta 

tonfall). Så förmåga att kunna tolka texter är onekligen viktigt i dagens samhälle där 

tillgången till text förekommer på allt fler platser och sätt. Att besitta läsförmåga innebär dock 
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inte enbart att man kan läsa vad som står, utan också att man kan förstå det lästa, läsa mellan 

raderna, kunna koppla det till ett vidare perspektiv och sätta in i olika sammanhang 

(Lundberg, 2010). I och med detta behöver personer också besitta förmåga att ställa sig 

kritiska till texter och värdera informationen för att kunna avgöra om informationen är 

trovärdig. På så sätt ställs även krav på att man behöver god läsförmåga (Westlund, 2009).  

 

2.3 Olika metoder att förstå det lästa 

Det är naturligtvis inte lätt att förstå en text om man inte har lärt sig hur man kan göra för att 

underlätta läsningen. För att kunna förstå det man läser kan man använda sig av så kallade 

lässtrategier (Roe, 2014:33, Arnbak, 2010). Roe (2014:110) förklarar att en person kan 

utveckla sin läsförståelse genom olika ”knep”, mer precist olika lässtrategier. Dessa strategier 

kräver att läsaren är aktiv i sin läsning. Westerlund (2009:75ff) förklarar att man innan man 

börjar läsa kan tänka sig in i vad texten kommer handla om genom att studera framsida och 

titlar, under tiden markerar man sådant man inte förstår och tar reda på detta med en gång. 

Efter man har läst summerar man innehållet.  

 

I skolsammanhang bör läraren stötta elever med att finna ”rätt” strategi för att bli goda läsare. 

Nedan presenteras tre modeller som man som läsare kan använda sig av för att utveckla sin 

läsförståelse.   

 

2.3.1 RT – Reciprocal Teaching  

Palincsar och Brown genomförde en studie som byggde på att hitta ett sätt där svaga och 

starka läsare kunde använda sig av samma lässtrategi. Palincsar och Brown studerade därför 

goda läsare, och kom fram till att de använder sig av följande strategier för att förstå texter: 

• De studerar titlar och framsidor och föreställer sig vad texten kommer handla om. 

• Under tiden de läser så ställer de frågor till sig själva.  

• De tar reda på sådant de inte förstår i texten, till exempel ord, med en gång.  

• Då de har läst klart sammanfattar de vad de läst och summerar innehållet (Palincsar & 

Brown, 1983:3).  

RT-metoden utgår från dialog och interaktion mellan elever och lärare. Det är därför av 

intresse att undersöka kulturella och sociala aspekter vid inlärningen, likväl som elevers 

kognitiva utveckling. Enligt Palincsar och Brown ska läraren vara aktiv och förklara de olika 
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lässtrategierna för eleverna (och fungera som en vägledare), och sedan kan eleverna arbeta 

med dessa lässtrategier i smågrupper (Palincsar & Brown, 1983). 

 

2.3.2 Transactional Strategy Instruction  

TSI-metoden skiljer sig inte markant från RT-metoden. Denna innebär nämligen också att det 

förekommer en dialog och diskussion mellan lärare och elev för att eleven ska kunna finna en 

bra lässtrategi för hen. Läraren har ett relativt stort ansvar via denna metod, då hen har som 

uppgift att exemplifiera hur och när eleverna ska använda sig av en viss strategi då de läser en 

text. Efter att eleverna har läst ska det också föras en diskussion mellan lärare och elev om 

den lästa texten, och eleven ska redogöra för vilka strategier som användes. TSI-metoden 

bygger på två principer: 

 

• Dialog mellan lärare och elev om vilka lässtrategier eleven använt vid läsning av en 

text.  

• Dialog mellan lärare och elev och gemensam tolkning angående ämnesinnehållet. 

 

Denna metod ska alltså bidra med att eleverna (oavsett årskurs), genom diskussion med lärare, 

skapar sig en vidare förståelse och uppfattning angående ämnesinnehållet (Westlund, 

2009:80ff).   

 

2.3.3 CORI- Consept- Oriented Reading Instruction  

CORI-metoden bygger på tanken om att läsförståelse uppstår från motivation och 

ämnesintressen. Genom att eleverna är intresserade av ett ämne blir de motiverad att själv 

söka information om detta. Forskare inom denna metod menar att motivation, läsförståelse 

och ämneskunskaper samverkar. Undervisning utifrån denna modell går ut på att eleverna är 

nyfikna på ett ämne och vill söka information om detta och då fungerar läsningen som en bro 

mellan elevernas kunskapsutveckling och nyfikenhet. Om eleverna är motiverade till att läsa 

har de lättare att ta emot, bearbeta och förstå informationen. Läraren har även i denna metod 

en viktig roll. Läraren ska visa hur man kan använda lässtrategier, och visa hur eleverna kan 

koppla samman ämneskunskaper med strategierna (Guthrie 2003).   

 

De grundprinciper som CORI-metoden bygger på är att: 
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• Eleverna använder sig av olika lässtrategier och diskuterar fördelar och nackdelar med 

dessa 

• Utifrån elevernas intresse och centrala ämnesbegrepp behöver de aktivera sina 

förkunskaper  

• Öppna diskussioner mellan eleverna angående de kunskaper varje elev har tagit till sig 

och redovisar för klassen 

• Eleverna reflekterar över det lästa och för loggbok 

• Elevernas motivation till att läsa och lära bidrar med att de själva söker information 

(Guthrie 2003).  

 

2.4 Läsutveckling och skolan 

 

 2.4.1 Elever och läsmotivation  

Motivation till olika faktorer och händelser styr vårt sätt att agera och utföra olika handlingar. 

Beroende på vad vi har för motivation till att utföra en uppgift uppstår också olika känslor och 

tankar till uppgiften. Våra tankar och känslor påverkar därför också hur väl vi utför uppgiften. 

Den meningsfullhet eller det mål vi känner och har inför en handling påverkar vår motivation 

till handlingen (Imsen, 2006:457). Detta gäller då således även läsning. Långt ifrån alla elever 

upplever positiva känslor för läsning och saknar då även motivation till att läsa. Därför kan 

det vara bra om de omotiverade elevernas lärare förklarar, inför varje text som ska läsas, vad 

syftet är med att läsa just den texten (Roe, 2014:115). Det är av stor vikt att lärare planerar en 

undervisning som motiverar eleverna till läsning. Roe föreslår fem områden inom ett 

”motiveringsprogram” som läraren kan arbeta med: 

 

• Kontroll och val, vilket innebär att eleverna ska besitta ett slags ägande genom att göra 

egna val (till exempel eget val av texter) angående läsundervisningen.  

• Bemästrandemålet, som innebär att skapa relevanta mål i undervisning som eleverna 

kan uppnå. Detta genom en undervisningsmiljö där eleverna skapar självförtroende 

och kommer till insikt om att de kan läsa en text och förstå den. 

• Social interaktion, vilket innebär att eleverna skapar sig ett intresse till en text genom 

att läsningen efterföljs av gruppdiskussioner där man diskuterar olika aspekter ur 

texten.  
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• Intresse, innebär kort och gott att eleverna ska få ett intresse för att läsa, vilket kan 

göras genom att väcka nyfikenhet ta hänsyn till elevernas livserfarenhet och att få 

koppla texten till detta (Roe, 2014:169f).  

 

En annan viktig aspekt att ta i beaktning för att skapa motivation till läsning hos eleverna är 

att eleverna förstår de begrepp som förekommer i texterna. Om texterna upplevs svåra och 

obegripliga kan motivationen till läsning tryta (Roe, 2014:98). Motivation kan delas upp i två 

delar, inre och yttre motivation. Om en elev upplever inre motivation är det elevens lust att 

lära sig något nytt och utveckla sina kunskaper som är bidragande faktor till detta. Uppgiften 

upplevs som meningsfull utifrån det egna intresset. Om en elev istället upplever yttre 

motivation är det belöningar så som betyg eller beröm som är faktorn till detta och uppgiften 

upplevs inte som meningsfull utifrån det egna intresset (Imsen, 2006:466).  

 

2.4.2 Styrdokument 

Granskar man svenskämnets syfte i läroplanen för gymnasiet upptäcker man att läsning ska ha 

en relativt stor roll i undervisningen. Det står nämligen bland annat:  

 

[…] läsa och arbeta med texter, både skönlitteratur och andra typer av texter. Eleverna 

ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga 

i tid och rum. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att 

använda skönlitteratur och andra typer av texter […] som källa till självinsikt och 

förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. 

Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv […] 

Undervisningen ska stimulera elevernas lust att tala, skriva, läsa och lyssna och därmed 

stödja deras personliga utveckling […] I undervisningen ska eleverna få möta olika typer 

av skönlitteratur och andra typer av texter samt få sätta innehållet i relation till egna 

erfarenheter, intressen och den egna utbildningen (Skolverket, 2011a:160). 

 

Det står dessutom att eleverna ska ges möjligheter att, genom undervisningen, utveckla sin 

förmåga att kritiskt granska, reflektera, arbeta med och inte minst läsa texter. Eleverna ska 

även ges förutsättningar att utveckla förmåga att sätta in det lästa i sammanhang (Skolverket, 

2011a:161).  
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2.4.3 Läsförståelse i undervisningen 

Enligt senare tidens PISA- och PIRLS-undersökningar har det visat sig att svenska barn och 

ungdomar blir allt sämre på läsförståelse. PISA-undersökningen har för avsikt att mäta hur väl 

ungdomar kan klara sig i framtiden med sin läsförståelse. PIRLS-undersökningen ämnar 

istället att undersöka och jämföra mellanstadieelevers läsförståelse mellan olika länder och 

skolsystem. Forskning har visat att flertalet av de elever som går i gymnasiet inte hade 

fullständiga betyg med sig från grundskolan som en direkt orsak av att de inte har tillräcklig 

läsförståelse. Anledningen till detta kan bero på att eleverna inte har fått ta del av en 

undervisning som utvecklar deras läsförmåga. Några anledningar till denna brist i 

undervisningen har varit att lärarna inte har låtit eleverna läsa texter utifrån deras behov och 

förutsättningar, inte aktivt arbetat med läsmotivation och inte heller undervisat i lässtrategier 

(Reichenberg & Lundberg, 2011).  

 

Som framgått ovan behöver elever vara motiverade till att läsa för att uppnå god läsförståelse. 

Detta kan göras genom att eleverna får sträva åt olika mål i läsningen, men de behöver också 

veta vad syftet är med den aktuella läsningen. Forskning har visat att det ger bättre resultat 

(angående elevernas läsförmåga/läsförståelse) att bedriva en undervisning där läsningen 

efterföljs av reflektioner eller strukturerade samtal angående det lästa, istället för enbart 

mängdläsning. Det har även visat sig viktigt att lässtrategier belyses och eleverna får arbeta 

med detta i samband med läsundervisningen. Viktigt att tänka på är att läraren har gått igenom 

strategierna och hur man bör använda dem, för att sedan låta eleverna, självständigt, arbeta 

med dessa. Genom att föra efterföljande gruppsamtal eller arbeta enskilt med lässtrategier 

krävs det att läsaren stannar upp och reflekterar över det lästa. Genom att ställa frågor om 

texten, eller sätta sig in i dess innehåll på ett djupare plan, skapas en större förståelse för det 

lästa (Reichenberg & Lundberg, 2011; Westlund, 2009; Frost, 2009). Det är således frågan 

som är viktigare än svaret i flertalet fall, då detta grundar sig i att man behöver tänka efter och 

på sådant sätt utveckla en större förståelse angående det lästa (Kroksmark, 2013).  

 

En annan aspekt man bör beakta vid läsförståelseundervisning är att man lär genom 

interaktion. Vykotskij (1934/1999) menar att man lär bäst genom sociala samspel. Detta då 

exempelvis språket utvecklas genom kommunikation, och vi lär oss även textförståelse genom 

samtal med andra. Social interaktion har alltså stor påverkan på vårat lärande och utveckling. 

Därför är det viktigt att läsförståelseundervisningen bedrivs på sådant vis att man hjälper 

varandra att utvecklas och förstå det lästa.   
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2.4.4 Lärarnas inverkan på elevernas läsutveckling 

Det finns mycket en lärare kan göra för att hjälpa eleverna att utveckla sin läsning och 

läsförståelse. Detta gäller oavsett om eleverna går i grundskolan eller gymnasiet. Till exempel 

genom att arbeta med att läsa mellan raderna, självständig läsning, ordförståelse och 

högläsning. Gällande högläsning innebär det att läraren läser högt för eleverna i (exempelvis) 

helklass. Detta är ett effektivt sätt att få eleverna att utveckla sitt begrepps- och ordförråd. Det 

kan uppfattas som att högläsning enbart är effektivt i lägre åldrar, men faktum är att det ger 

positiva affekter att få en text uppläst för sig även i äldre åldrar. Elevernas inre bildskapande 

påverkas positivt av att läraren läser högt. Det blir enklare att kunna skapa inre bilder av 

innehållet utifrån egen bakgrund och erfarenheter. En annan positiv faktor med högläsning är 

att läraren kan stanna upp, och i direkt anslutning visa på hur man kan använda sig av 

lässtrategier då man läser (Westlund 2009:96ff). 

 

Även om lärarhögläsning är positiv i flertalet aspekter, så bör det inte bedrivas undervisning 

där eleverna inte läser själva. Elever (kanske främst i de lägre årskurserna) bör läsa själva 

varje dag, men man får inte glömma att föra reflekterande samtal efteråt (detta är dock viktigt 

i samtliga årskurser) för att bibehålla en läsmotivation. Forskning har visat att ingen, oavsett 

ålder och läsvana, bör välja en bok av samma svårighetsgrad då de läst ut en bok och ska välja 

en ny. Man bör alltid utmana sig själv och välja en bok som ger större läsutmaningar och det 

är lärarens ansvar att få eleverna att utmana sig själva på detta vis (Westlund, 2009:108). 

Reichenberg och Lundberg (2011:140) poängterar att elever inte enbart ska läsa skönlitterära 

texter vid självständig läsning, utan bör läsa andra typer av texter också. Dock är det viktigt 

att läraren är aktiv i sin roll att stötta och hjälpa eleverna att använda sig av lässtrategier, då 

texter av annat än skönlitterärt slag som regel uppfattas som svårare. Det är även viktigt att 

man som lärare väljer bra och passande böcker (likväl skönlitteratur som facklitteratur som 

läroböcker) och texter i undervisningen. Läraren måste fortfarande vara aktiv och hjälpa 

eleverna att förstå hur de ska ta sig an texterna, oavsett hur bra utformade de är. Läraren kan 

inte bli ersatt av en bra lärobok. Då man som lärare väljer böcker och texter är det viktigt att 

de ligger inom elevernas närmsta utvecklingszon och inte är för svåra. Med närmsta 

utvecklingszon menar man att (i detta fallet) elever får möjligheter att lära sig och utvecklas 

delvis på egen hand, men med stöttning av någon annan, exempelvis läraren. Läraren bör även 

välja böcker och texter som väcker elevernas intresse och upplevs som meningsfulla 

(Reichenberg, 2008, Lundberg, 2010). 
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Strukturerade textsamtal bygger på Vykotskijs teori om att man bör utmana eleverna inom 

deras närmsta utvecklingszon. Det är av stor vikt att man för samtal innan läsning, under 

läsning och efter läsning genom strukturerade textsamtal för att eleverna ska få möjligheter att 

utveckla sin läsförmåga (Reichenberg, 2008, Lundberg, 2010). Läraren bör dock inte enbart 

vara den som ställer frågor till eleverna om det lästa. Det är av stor vikt, för att eleverna ska 

kunna utveckla sin läsförståelse, att läraren hjälper eleverna att lära sig att ställa frågor till sig 

själva. På detta sätt kan eleverna arbeta mer självständigt, och själva påverka sin 

läsförståelseutveckling. Exempel på frågor som eleverna kan ställa sig är:  

 

• Förstår jag orden? 

• Förstår jag innebörden av den här meningen? 

• Kan jag tolka den utifrån vad jag redan kan? 

• Vad är poängen i det jag läst? (Lundberg, 2010:128). 

 

Att lärare, i skolans samtliga årskurser, har ett gemensamt ämnesspråk och använder metoder 

som är likartade bidrar till att ämnesundervisningen bli mer jämlik, och att eleverna får delta i 

en jämlik undervisning. Om lärarna använder sig av samma begrepp blir det lättare för 

eleverna att lära sig och utveckla förståelse. Detta gäller även inom läsutvecklingsarbete. Om 

lärarna diskuterar sinsemellan och kommer överens om ett gemensamt professionellt 

yrkesspråk samt utvecklar ämnesövergripande lässtrategier kommer elevernas förutsättningar 

att utveckla god läsförståelse öka. Lärarna behöver få möjligheter och tillfälle att diskutera sin 

undervisning och få respons av de andra lärarna för att kunna utveckla sin undervisning 

(Westlund, 2009).  

  

Det är också viktigt att man som lärare bedriver en undervisning som bidrar till att eleverna 

ser på och värderar sitt eget lärande. På så vis kommer eleverna att skapa sig en större 

förståelse av hur de ska gå till väga för att utvecklas (Kroksmark, 2013).  
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3. Metod 
 

3.1 Design 

Inom forskning finns det olika metoder man kan använda sig av för att få fram ett resultat. 

Dessa brukar delas in i kvalitativa och kvantitativa metoder. Vid kvalitativa metoder är det 

som regel holistisk information man vill åt, det vill säga, man undersöker helheten. Detta för 

att ”gå in mer på djupet” på det man undersöker. Dock hör det inte till vanligheten att det är 

många informanter som används, vilket kan tolkas som att man inte får ett representativt 

resultat för en hel grupp. Kvalitativa metoder är framförallt undersökande, tolkande och det 

finns inget rätt eller fel i svaren. Detta kan skapa en komplexitet. Vid analys av kvalitativa 

resultat är det också lätt att forskarens känslor och tankar spelar stor roll och det som 

forskaren är mest intresserad av är det som blir belyst. Detta kan därför uppfattas som 

negativt. Intervjuer är en vanlig kvalitativ metod (Stukát, 2011:36).  

 

Om man vill få ett resultat som ger en bredare och mer generell uppfattning av något så är en 

kvantitativ metod bra. Med denna metod behöver man som regel fler informanter som kan ge 

en generell uppfattning av en grupp. Negativt med en kvantitativ metod är att det inte är lika 

lätt att ställa följdfrågor och man mister kanske därför viktig och relevant information. 

Enkäter är ett exempel på kvantitativ metod (Stukát, 2011:34f).  

 

Då föreliggande studie ämnar undersöka svensklärares (på gymnasiet) uppfattning angående 

läsförståelse, samt hur de arbetar med läsförståelse och läsmotivation med sina elever, 

upplevde jag att kvalitativ metod, mer precist intervjuer, skulle fungera bäst.  

 

3.2 Urval  

Samtliga sex informanter som valdes ut till intervjuerna är svensklärare på gymnasiet. Tre av 

dem arbetar på en och samma skola, och de andra tre på en annan skola. Samtliga arbetar i en 

stad med ungefär 40 000 invånare i mellersta delen av Sverige. Valet av informanter valdes 

genom ett snöbollsurval (se Bryman, 2011). Jag valde att mejla till rektorerna på de båda 

skolorna och fick på sådant sätt tag på mejladresser till informanter.  

 

Följande informanter deltog i undersökningen: 

• Lärare 1, kvinna 41 år, arbetat som lärare i 15 år. Har ungefär 120 elever.  
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• Lärare 2, man 32 år, arbetat som lärare i 8 år. Har ungefär 150 elever.  

• Lärare 3, man 56 år, arbetat som lärare 25 år. Har ungefär 140 elever.  

• Lärare 4, kvinna 60 år, arbetat som lärare i 37 år. Har ungefär 150 elever.  

• Lärare 5, kvinna 28 år, har arbetat som lärare i 2 år. Har ungefär 120 elever.  

• Lärare 6, man 45 år, har arbetat som lärare i 17 år. Har ungefär 160 elever  

 

3.3 Mätinstrument 

En intervjuguide skapades utifrån olika teorier om läsförståelse och läsmotivation samt en 

provintervju. Det är av stor vikt att man genomför en provintervju innan de riktiga 

intervjuerna. Detta för att kontrollera att frågorna är väl utformade och begripliga, men också 

för att öva på rollen som intervjuare och testa så att eventuella hjälpmedel fungerar (Dalen, 

2015:40). En röstmemoapp i telefonen användes som hjälpmedel för att spela in intervjuerna. 

En nackdel med att använda inspelningsutrustning vid intervjuer är att informanterna kan 

känna sig besvärade med att bli inspelade. I och med att tekniska hjälpmedel är så pass vanligt 

förekommande i dagens samhälle, så hör det inte till vanligheterna att informanter nekar 

användandet av inspelningsutrustning. Att använda sig av inspelningsutrustning är ett bra sätt 

att kunna återkoppla korrekt till vad informanterna sa, utan att intervjuarens 

minnesanteckningar eller tolkningar påverkar resultatet (Dalen, 2015:37). I föreliggande 

studie var det ingen informant som nekade till användandet av inspelningsutrustning.  

 

Det förekom totalt 19 frågor i intervjuguiden (se bilaga). De fem första frågorna innefattade 

bakgrundsfrågor för att få en överblicksbild av informanterna. Dessa gav svar på 

informanternas könstillhörighet, ålder, antal år i yrket, vilka årskurser hen undervisar i samt 

ungefär hur många elever hen har. Frågorna 6–19 kan ses som huvudfrågor (se bilaga). 

Frågorna 6–8 ställdes för att få reda på informanternas uppfattning angående läsförståelse, 

om och hur de arbetar med läsförståelse i sin undervisning och om de anser att det är viktigt 

att arbeta med detta på gymnasiet. Frågorna 9–12 innefattar frågor om lässtrategier och olika 

metoder (se bilaga) för att utveckla elevers läsförmåga. Med dessa frågor ämnade jag få reda 

på vad informanterna har för uppfattning om lässtrategier, om och hur de arbetar med detta i 

sin undervisning, och om de låter eleverna vara delaktiga i detta arbete. Frågorna 13–19 

innefattade generella frågor om läsutveckling (se bilaga) för att till exempel få reda på om 

Informanterna anser sig ha tillräckliga kunskaper om läsutveckling och hur de kan upptäcka 

om en elev är i behov av detta eller inte.  
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3.4 Genomförande 

Första steget i föreliggande studie var att kontakta informanterna, det vill säga olika 

svensklärare. Informanterna som kontaktades jobbar som svensklärare på två olika skolor. 

Första kontakten skedde via mejl, där jag presenterade mig, förklarade syftet med min 

undersökning samt nämnde individskyddskraven. Då personerna gav sitt medkännande 

bokades det in tider för intervjuerna. Samtliga intervjuer genomfördes på informanternas 

arbetsplats, antingen i ett klassrum eller arbetsrum. Vid intervjuerna användes 

inspelningsutrustning (efter godkännande av informanterna), vilket bidrog med att samtalen 

hade bra flyt utan att jag behövde stanna upp och anteckna vad personerna sa. Ingen 

informant fick ta del av frågorna i förväg.  

 

3.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är två begrepp som är vanliga inom forskning. Om en studie har hög 

reliabilitet innebär det att den är tillförlitlig och resultatet är pålitligt. Undersökningen ska 

alltså vara genomförd med sådan noggrannhet att den upplevs tillförlitlig för att ha en hög 

reliabilitet (Hassmén & Hassmén, 2008:124). I och med att jag använde mig av 

inspelningsutrustning vid intervjuerna är informanternas svar transkriberade enligt deras ord 

och inte utifrån eventuella minnesanteckningar och tolkningar av mig. Därför kan resultatet 

och undersökningen upplevas som reliabel (jfr Kihlström, 2007:232).  

 

Vad beträffar validitet så upplevs en studie ha hög validitet om det som undersöktes var 

relevant för att uppnå studiens syfte, till exempel genom att ha relevanta intervjufrågor och 

informanter (Hassmén & Hassmén, 2008:136). Jag anser att min undersökning håller hög 

validitet i och med att intervjufrågorna är utformade utifrån relevant litteratur men framförallt 

har de gett svar på föreliggande studies syfte och frågeställningar (jfr Kilström 2007:231).   

 

3.6 Etiskt förhållningssätt  

Vid all form av forskning förekommer det olika typer av krav. Ett av dessa är kravet om 

individskydd. Vilket innebär att personer har rätt till att få sina personliga uppgifter och 

privatliv skyddade. Den ansvarige för forskningen eller undersökningen har till uppgift att se 

till att ingen känner sig förödmjukad, kränkt eller drabbas av fysiska skador. I individskyddet 

förekommer det ytterligare fyra krav som måste tydliggöras för informanterna: 
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nyttjandekravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och informationskravet 

(Vetenskapsrådet, 2014:5ff).  

 

Nyttjandekravet innebär att göra informanterna införstådda med att informationen som 

framkommer vid forskningsmetoden enbart kommer användas i den aktuella studien och inte 

spridas någon annanstans. Genom samtyckeskravet ska informanterna få information om att 

de kan lämna (exempelvis) intervjun när eller om de känner för det. De ska också ha 

kännedom om att det är frivilligt att delta. Inga namn eller annan personlig information som 

kan röja en informants identitet får användas i studien. Detta täcker konfidentialitetskravet, 

alla informanter ska vara anonyma. Med informationskravet ska informanterna få reda på 

studiens syfte och anledningen till varför de intervjuas (Vetenskapsrådet, 2014:6).  

 

Då informanterna tillfrågades om deltagande i studien informerades de även om dessa fyra 

individskyddskrav. Detta gjordes igen i direkt anslutning vid intervjuernas början.  
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4. Resultat 

En mer noggrann presentation av respondenterna återges i 3.2.  

 

4.1 Lärarnas uppfattningar om läsförståelse  

Nedan redovisas följande frågor i intervjuguiden: 

• Vad är läsförståelse enligt din mening? 

 

• Anser du att det är viktigt att främja läsförståelse på gymnasiet? Och finns det någon 

fördel med detta arbete? 

 

Övergripande uppfattar samtliga informanter att läsförståelse innebär att man kan läsa 

samtidigt som man kan skapa sig en större förståelse till det lästa. Både lärare 1 och 3 ger 

exempel på att en elev som har god läsförståelse, på ett enkelt sätt, kan koppla det lästa till 

följdfrågor om texten och skapa ett sammanhang eller visa upp att hen kan värdera och dra 

slutsatser utifrån det lästa. Lärare 2, 4, 5 och 6 anser också att läsförståelse har med 

motivation att göra. De ansåg att om en elev upplevde motivation till att läsa, skulle de även 

få en bättre läsförmåga, genom att (som lärare 4 sa) ”då upplever de en meningsfullhet i det 

de läser”. 

 

Alla informanter är överens om att det är viktigt att främja läsförståelse även på gymnasiet. 

Flera uppger att de har flertalet elever som har svårt att stava och läsa, och att de därför inte 

kan förutsätta att eleverna har fått med sig detta från grundskolan. Samtliga informanter anser 

att det enbart finns fördelar med sådant arbete och lärare 1, 2, 4 och 5 lyfter också 

samhällsperspektivet. Det vill säga att eleverna kommer gynnas i arbetslivet eller livet utanför 

skolan om de besitter en god läsförmåga, då man möter text i princip överallt i sin vardag. 

Lärare 6 anser även att det kanske är extra viktigt att arbeta med läsförmåga och läsutveckling 

nu än vad det har varit tidigare. Detta då det förekommer så mycket text på exempelvis 

bloggar och sociala medier, men att denna typ av text som regel är relativt ”språkligt och 

grammatiskt inkorrekt”. Om eleverna inte får läsa och arbeta mycket med text i 

undervisningen, anser lärare 6 att de kan få med sig ett felaktigt skriftspråk från bloggar och 

sociala medier. Lärare 4 lyfter också, återigen, läsmotivation: ”om de är motiverade att läsa, 

och märker att de har god läsförståelse tror jag att de kan känna sig motiverade till skolan och 

uppgifterna de möter, då de faktiskt förstår dem och kan lösa uppgifterna på ett enkelt sätt”.  
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4.2 Lärarnas uppfattningar om lässtrategier och metoder 

Nedan redovisas följande frågor i intervjuguiden: 

 

• Vad är lässtrategier enligt din mening?  

 

• Arbetar du för att främja läsutveckling hos eleverna i din undervisning? Och i sådana 

fall hur? 

 

• Använder du dig av samma läsutvecklande metoder till alla elever som behöver 

utveckla sin läsförståelse, eller har du olika metoder beroende på deras behov? 

 

• Anser du att det är viktigt att eleverna själva är delaktiga i metoderna för att främja 

läsförståelse? Varför och hur i sådana fall? 

  

Samtliga informanter uppfattade lässtrategier som olika metoder man kan använda sig av 

antingen innan, under tiden eller efter läsning, för att skapa sig en större förståelse av texten 

och dess innehåll. Vid denna fråga uppgav även alla lärare att lässtrategier kan användas för 

att både skapa läsförståelse och läsmotivation. Detta då de ansåg att lässtrategierna kan främja 

läsförståelse, som i sig kan leda till att eleverna blir mer motiverade att läsa om de förstår vad 

de läser.  

 

Samtliga informanter svarade att de arbetar med att främja läsutveckling och att de arbetar 

mycket med läsning av olika typer av texter och arbeten till detta. Samtliga informanter utom 

lärare 3 trycker dock på vikten av att först, innan ett läsprojekt, förklara och gå igenom för 

eleverna vad lässtrategier är och hur de kan och bör användas vid läsning. ”Hur ska de annars 

veta hur de ska förstå det de läser” uttrycker lärare 4. Lärare 1, 2, 3, 4 och 5 uttrycker att de 

brukar arbeta mycket med att låta elevernas intressen styra läsutvecklingsarbetet till viss del. 

De anser att om eleverna finner intresse till det de läser kan motivation uppstå, då de finner en 

viss meningsfullhet med det lästa på det sättet. Lärare 2 förklarar även att han brukar ha större 

temaarbeten. Först får eleverna, individuellt, läsa valfri skönlitterär bok av en specifik genre, 

och när de har gjort detta får de arbeta i grupp några veckor med en redovisning utifrån det 

lästa. Gruppen ska hitta en gemensam nämnare i sina böcker och exempelvis skapa en film 

kopplat till det lästa och en annan aspekt. Detta gör att elever med lässvårigheter kan läsa en 

mer lättläst bok, eller med lässtöd, men ändå kan delta i grupparbetet utan problem, då de 

enbart ska hitta större teman utifrån det lästa. Lärare 6 förklarade att han upplever det svårt att 

arbeta med läsförståelse med elever som har lässvårigheter. Han brukar därför sitta 
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tillsammans med berörd elev, vårdnadshavare, specialpedagog och skolans läxhjälppersonal 

och gemensamt komma på en plan och en arbetsprocess som ska skapa goda förutsättningar 

för eleven att utvecklas, och oftast blir det att specialpedagogen får ett stort ansvar. Lärare 4 

uppger att hon brukar ha perioder där hon har högläsning med eleverna, och så får de sitta i 

grupper och diskutera ”dagens läsning” och så lyfter man tankarna i klassen sen. Detta anser 

hon fungerar för att eleverna skapar sig en bättre förståelse för läsning och läsflyt. I övrigt 

förklarar samtliga svensklärare att de brukar ha mycket gruppsamtal om det lästa, eller att 

eleverna ska svara på frågor (som visar att de kan koppla det lästa till ett större perspektiv 

eller läsa mellan raderna) eller skriva loggbok. Samtliga informanter trycker också på vikten 

av att gå igenom hur man kan förstå en text bättre, det vill säga vilka lässtrategier man kan 

använda sig av samt hur man använder dem.  

 

Vad gäller frågan om individanpassad läsutveckling utifrån elevernas behov skiftar svaren 

något. Lärare 1, 2 och 3 förklarade alla tre att de inte brukar göra några specifika 

individanpassningar såvida inte eleverna har fått särskilda åtgärdsprogram. Lärare 1 sa också:  

 

Jag brukar försöka anpassa undervisningen så att det ska finnas möjligheter för alla, 

eleverna kan välja olika sätt att nå fram till målet. Då väljer de flesta det sätt som är bäst 

för dem. Ibland kan jag dock få vara med och styra, till exempel om de ska välja böcker 

eller texter att läsa och en elev väljer en för lätt bok eller text för hens färdighet, då kan 

jag rekommendera en mer utmanande bok eller text.  

 

Lärare 2 förklarade också att det finns elever i klassen som har annat modersmål och därför 

kan de ha svårigheter att läsa. Dessa får gå i svenska som andraspråk i stället och läser alltså 

inte i hans svenska 1 kurs. Lärare 4 och 6 förklarade att de har mycket samarbeten med 

specialpedagoger. Om de märker att en elev har svårigheter med läsförmågan, men inte har ett 

åtgärdsprogram med sig från tidigare skolår eller liknande, bokar de ett möte med 

specialpedagoger och annan behörig personal på skolan samt vårdnadshavare och kommer 

fram till ett personligt och individanpassat tillvägagångssätt för att eleven ska få möjligheter 

att utveckla sin läsförmåga. Därmed anpassar de sina läsutvecklande metoder utifrån 

elevernas behov. Lärare 5 förklarar att hon ännu inte har stött på någon elev som har så stora 

svårigheter med sin läsning så att hen inte kan delta i samma undervisning eller använda 

samma metoder som de andra eleverna. Därför ställer hon sig lite tvekande till hur hon skulle 
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göra om hon får en elev med lässvårigheter, men hon uttryckte ”jag skulle förmodligen först 

börja med att rådfråga en mer erfaren kollega”.  

 

Samtliga informanter uppger att de anser att det är viktigt att eleverna är delaktiga för att 

främja läsförståelse. Lärare 4 och 6 tar upp att det är väldigt viktigt att eleven själv är delaktig 

i samtalet med specialpedagogen då åtgärdsprogram är till för eleverna, och ska fungera och 

kännas bra för dem. Lärare 1, 2 och 5 lyfter att de gör eleverna delaktiga i läsundervisningen 

genom att förankra elevernas intressen och livsstil i texterna och arbetet med texterna, för att 

få dem att bli mer intresserade av att läsa och koppla det lästa till något konkret som de 

känner till. Lärare 1 och 4 förklarar att de även brukar förklara för eleverna att de kan ställa 

sig själva frågor under tiden de läser likväl som efteråt, för att på ett självständigt sätt utveckla 

sin läsförmåga. Lärare 2 och 4 trycker även på vikten av att låta eleverna vara med och 

tillsammans med läraren sätta upp mål med läsningen, för att på ett konkret sätt veta hur de 

ska utveckla sin läsförmåga.  

 

4.3 Lärarnas allmänna uppfattningar om läsutveckling  

Nedan redovisas följande frågor i intervjuguiden: 

 

• Anser du att det finns faktorer som kan påverka elevernas läsutveckling, både positivt 

och negativt? Vad och hur i sådana fall? 

 

• Hur tycker du att man märker på en elev att hen har god läsförståelse? 

 

• När anser du att man bör sätta in extra metoder/strategier för en elev för att utveckla 

hens läsförståelse? 

 

• Anser du att det förekommer svårigheter med att utveckla elevernas läsförståelse? 

Exempelvis svårt att använda sig av olika eller passande metoder? Svårt att få med 

eleverna? 

 

• Anser du att du har tillräckliga kunskaper om läsutvecklingsarbete?  

 

• Innehöll din egen utbildning stoff angående metoder för att främja läsförståelse? 

 

 

• Något övrigt du vill tillägga angående läsförståelse och lässtrategier?  
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Vad gäller frågan om informanterna anser att det finns faktorer som påverkar elevernas 

läsutveckling förekom blandade svar. Samtliga anser att de som lärare har en stor roll för att 

främja läsutveckling. Lärare 1 anser att hon får ta på sig ”skulden” om inte hennes 

undervisning är utformad så att den främjar elevernas läskunskaper. ”Jag upplever att jag har 

en stor uppgift i att skapa en miljö där eleverna kan utveckla sin läsförståelse, och jag anser 

också att mitt engagemang påverkar” säger lärare 2. Lärare 4 uppger ”jag har ett stort ansvar 

att ta fram passande och bra material, och utforma undervisningen på ett sätt som skapar en 

god lärandemiljö. Jag tänker mycket på hur jag delar in eleverna i grupper, och lägger stor tid 

på att se över min planering inför en lektion”. Informanterna är även relativt överens om att 

andra faktorer, så som kamratpåverkan, socialt sammanhang, den fysiska miljön (så som färg 

på väggar, fönster, ventilation, buller etcetera), elevernas psykiska hälsa och stöttning 

hemifrån kan påverka elevernas möjligheter till läsutveckling. ”Om en elev mår dåligt, kanske 

handlar om att hen inte ätit tillräcklig frukost, eller till och med så illa att hen blir mobbad så 

tror jag absolut att detta påverkar elevens möjlighet till att ta till sig lärdomar och utveckla 

förmågor” säger lärare 3. Lärare 5 anser att elevernas läsutveckling kan påverkas positivt om 

hen har en stor stöttning hemifrån. Exempelvis vårdnadshavare som är engagerade i elevens 

läxläsning eller utveckling.  

 

Samtliga informanter är överens om att det går att märka på en elev om den har bra 

läsförståelse det vill säga om hen förstår det lästa och även det som står mellan raderna. 

Däremot anser lärare 5 att det kan vara svårt att veta om eleven har bristande läsförmåga eller 

bara ville bli klar snabbt om hen inte svarar så utförligt och värderande i följdfrågorna till det 

lästa.  

 

Informanterna anser att det är svårt att säga just ”när” det bör sätta in extra metoder och 

resurser för en elev med lässvårigheter. De anser alla att de på ett eller annat sätt alltid arbetar 

med läsutvecklande metoder. Lärare 1, 2, 3 och 6 trycker även extra på det faktum att de 

varierar sina undervisningsmetoder väldigt mycket för att kunna nå ut till alla elever, då elever 

fungerar olika och kan gynnas på olika sätt i sin utveckling. Lärare 4 anser att man märker 

relativt tidigt i kursen om en elev har lässvårigheter; ”man märker det på svaren på frågorna”, 

då brukar hon prata med eleven vad hen känner och tänker och om eleven vill gå vidare med 

det och få extra stöd.  
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Vad gäller frågan om informanterna upplever det svårt att arbeta läsutvecklande svarar 

samtliga informanter att det är svårt att veta hur mycket eleverna kan och har fått med sig från 

grundskolan. Lärare 1 upplever det även svårt att individanpassa undervisningen, speciellt om 

det skiljer sig markant mellan eleverna. Det kan till exempel vara så att vissa elever besitter 

väldigt svagt ordförråd och har svårt för att förstå texter på grund av det, medan en annan elev 

kanske upplever texterna och följdfrågorna som för lätta. ”Det blir svårt att hitta en bra nivå i 

undervisningen ibland”. Lärare 2 och 6 uttrycker att de tycker att det kan vara svårt att komma 

på bra följdfrågor till texterna, som visar på att eleverna förstår texterna mer djupgående. 

Lärare 5 upplever att det kan vara svårt att få tiden att räcka till, och verkligen ta tiden till att 

följa upp elevernas läsning. Överlag förklarar informanterna att det kan variera väldigt mellan 

olika klasser. Vissa klasser kan man ha ett högre tempo och en högre nivå på materialet, 

medan man får ”ta det lite lugnare” i andra klasser. Lärare 2 upplever också att det kan 

förekomma en ”machokultur” i vissa klasser. Det vill säga att det inte är ”coolt” att vara smart 

och vissa att man kan. Detta menar han kan förstöra lite i undervisningen, då ingen vill vara 

för delaktig i diskussioner och visa att de kan.  

 

Lärare 5 upplever inte att hon besitter tillräckliga kunskaper om läsutvecklingsarbete. Detta 

beror främst på att hon inte har arbetat så länge och inte heller har stött på elever som behöver 

extra anpassning. I övrigt säger samtliga informanter att de brukar sitta i mycket 

ämneslärarmöten och diskutera ämnesfrågor och hjälpa varandra med diverse ämnesrelaterade 

aspekter, så som hur man kan arbeta främjande för läsförståelse. Samtliga informanter uppger 

dock att man alltid kan utveckla sina kunskaper.  

 

Alla informanter har fått ta del av metoder i sin utbildning om hur man kan främja 

läsförståelse. Samtliga lärare, utom lärare 2 och 5, har även gått fortutbildningar om 

läsutvecklande arbete. Däremot uppger alla att de gärna skulle vilja ta del av ännu mer 

kompetensutvecklande arbete, då de anser att läsförmåga och förståelse är en sådan stor del i 

elevers kunskapsbildande.  
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5. Diskussion 

 

5.1 Metoddiskussion 

Vad gäller intervjuguiden så ställer jag mig viss tveksam till frågornas utformande. Efter 

provintervjuerna ändrades vissa frågor i formuleringarna, men det uppdagades vid 

intervjuerna med informanterna att ytterligare några frågor borde ha justerats. Flera av 

informanterna upplevde (vilket de sa efter intervjuerna) att flera av frågorna gick in i 

varandra, och de ansåg därmed att de upprepade sig ibland. Jag upplever det därför som att 

det kanske var för många frågor och jag kunde ha slagit ihop vissa frågor till mer 

övergripande frågor som informanterna hade kunnat reflektera över. För stora och 

övergripande frågor hade dock kunnat leda till att viktig information gått förlorad. Ett sätt att 

strukturera upp intervjuguiden och därmed frågorna skulle kunna vara genom att använda 

teman i intervjuguiden. En annan nackdel med intervjuguiden var att jag aldrig ställde någon 

fråga om huruvida informanterna ansåg att deras elever har läs- och skrivsvårigheter, eller om 

de ansåg att deras läsutvecklingsarbete är välgrundat. Det hade varit intressant att analysera 

och föra en diskussion om lärarnas metoder, så som socialt samspel och huruvida de bidrar 

med att det är få elever i deras klasser som har läs- och skrivsvårigheter. 

 

Att intervjuerna genomfördes ”i det fysiska rummet” och inte via e-post kan ha bidragit med 

att informanterna upplevde upprepning. De fick inte läsa intervjufrågorna innan intervjun 

ägde rum och fick därför inte tid eller möjligheter att tänka igenom sina svar eller innebörden 

av frågorna. Min tanke var att respondenterna skulle ge spontana svar om sitt arbete och inte 

exempelvis diskutera frågorna med kollegor och skapa svar utifrån deras diskussion. Även om 

jag hoppas att så inte är fallet, så finns det risk att informanterna fick negativa intryck av mig, 

och mitt sätt att intervjua. Detta skulle i sådana fall bidra med att svaren inte är helt 

tillförlitliga då de kanske inte ”la ned sin själ” i svaren, eller blev stressade och gav stressade 

och forcerade svar. 

 

Att intervjuerna genomfördes ”i det fysiska rummet” kan även ha flera fördelar. Exempelvis 

får man bättre möjligheter till att ställa följdfrågor och man kan genom sitt sätt att agera skapa 

trygghet hos informanterna.  
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I och med att samtliga informanter kommer från skolor i samma kommun, samt att det enbart 

var sex stycken, är resultaten inte generaliserbara men säger ändå något om just dessa lärares 

erfarenheter.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

 

5.2.1 Lärarnas uppfattningar om läsförståelse  

Resultatet visar att samtliga informanter ansåg att läsförståelse innebar att eleverna kan (läsa 

och) förstå vad de läser. Ett par av informanterna förklarade att eleverna ska kunna visa upp 

att de förstår det lästa på ett djupare plan, för att visa att de besitter läsförmåga. Eleverna kan 

då visa att de kan läsa mellan raderna och koppla det lästa till större sammanhang (jfr 

Lundberg, 2010). De flesta av informanterna kopplade även ihop läsförståelse med 

motivation. De ansåg att om eleverna är motiverade till läsningen kommer de även att 

utveckla en god läsförståelse. Som Imsen (2006:457) förklarar upplever vi motivation till 

något beroende på hur vi upplever det meningsfullt. I och med att flertalet av informanterna 

kopplade ihop läsförståelse och motivation, kan man anta att de anser att det är viktigt att 

eleverna upplever motivation till att läsa. Detta skulle då innebära att de arbetar med att 

eleverna får välja sina egna texter, att de skapar undervisningsmål, förklarar syfte, arbetar 

med social interaktion som gruppdiskussioner och väcker elevernas intresse utifrån deras 

livsintressen och samhällsliv (jfr Roe, 2014:169f). Diskussion och analys angående detta 

följer nedan.  

 

5.2.2 Lärarnas uppfattningar om lässtrategier och metoder 

Resultatet visar att samtliga informanter upplever att lässtrategier underlättar för att förstå det 

man läser och alla försöker eftersträva en läsutvecklande undervisning. Det förekommer olika 

metoder för hur de arbetar med detta men gemensamt är att samtliga använder sig av socialt 

samspel. Högläsning av läraren, gemensamma gruppdiskussioner samt grupparbeten brukar 

svensklärarna använda. Detta ligger helt i linje med Vygotskijs (1934/1999) tankar om att vi 

lär bäst tillsammans. Genom den undervisning som svensklärarna bedriver, där socialt 

samspel, interaktion och kommunikation har stor inverkan på lärandet, skapas alltså goda 

förutsättningar för eleverna att utveckla god läsförmåga. Uppfattningen är att samtliga 

informanters elever innefattas av en sociokulturell undervisning, och genom sättet att 
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samverka med varandra utifrån textsamtal kan de få hjälp av varandra och utveckla en god 

läsförståelse.  

 

Som både lärare 1 och 2 nämner låter de eleverna välja sina böcker vid läsning. Det är oklart 

om de låter eleverna välja böcker varje gång vid läsning. Om vi utgår ifrån att dessa 

svensklärare alltid låter eleverna välja böcker och text förekommer det både fördelar och 

nackdelar med detta. Att låta eleverna själva välja vad de ska läsa kan kopplas till en punkt i 

”motiveringsprogrammet” (se Roe, 2014:169f), det vill säga ”kontroll och val”. Genom att 

eleverna får välja sina böcker och texter själva, bidrar de här lärarna med att skapa motivation 

att läsa hos eleverna, då de besitter en slags äganderätt. Eleverna får också möjligheter att 

välja böcker som de själva kan finna ett intresse i, och inte läsa något som de inte har någon 

koppling till, och därmed skapa ytterligare motivation till att läsa. Dock kan det även ge 

negativa påföljder att eleverna får välja böcker och texter själva. Läraren måste vara aktiv i 

sin roll för att eleverna ska kunna utveckla god läsförståelse. Som Reichenberg (2008) skriver 

bör lärare hjälpa sina elever att välja böcker och texter. Detta dels för att hjälpa eleverna att 

finna en bok/text som de kan finna intresse i (och bli motiverad på sådant sätt) men också för 

att eleven ska kunna utmana sig själv i sin läsning och inte välja en för lätt bok. Detta är något 

som jag upplever att lärare 1 gör, då han, även fast han låter sina elever välja böcker själva, 

uppmanar dem och stöttar dem i att välja svårare böcker (om han märker att de väljer för 

lätta). På detta sätt anser jag att denna läraren bedriver en undervisning som stimulerar 

eleverna kognitivt samt ligger inom den närmsta utvecklingszonen.  

 

Flera av informanterna påtalar vikten av att ställa frågor eller föra dialog angående det lästa 

för att eleverna ska förstå vad de har läst. Vissa av informanterna förklarar att de brukar visa 

för eleverna vilka typer av frågor de kan ställa sig själva efter läsning. Detta menar Lundberg 

(2010) är av stor vikt. Därför uppfattar jag det som att detta är något man som lärare bör göra 

i sin undervisning. Genom att eleverna lär sig att ställa egna frågor till det lästa kan alltså 

läsförståelsen förbättras. Eleverna blir inte så beroende av läraren och lärarens uppfattning är 

att eleverna kan ta med sig detta sätt att tolka texter på även i andra ämnen 

 

Vad beträffar elevernas delaktighet i läsutvecklingsarbetet var det några informanter som 

svarade att de brukar förankra elevernas intressen i undervisningsmomenten och därmed få 

dem delaktiga. Två lärare (lärare 2 och 4) förklarade att de brukar sätta upp gemensamma mål 

med eleverna angående läsförståelse och utvecklingsarbetet. Detta är något som Kroksmark 
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(2013) anser är viktigt att eleverna ska vara delaktiga i. Om eleverna vet vilka mål de ska 

sträva åt kan de lättare få en överblick över sitt eget lärande. Även Roe (2014:169f) lyfter 

bemästrandemålet som en viktig del i ”motivationsprogrammet”. Med andra ord gör lärarna 

som synliggör och gemensamt utarbetar läsutvecklingsmål att deras elever får möjligheterna 

att utöka en förståelse av sitt eget lärande och vad de behöver göra för att uppnå målen.  

 

Så hur arbetar informanterna på gymnasiet med att utveckla läsförståelse hos sina elever? Min 

tolkning av resultatet är att informanterna arbetar med samtliga lässtrategimetoder, det vill 

säga RT-metoden, TSI-metoden samt CORI-metoden. Visserligen arbetar inte alla 

informanter med samtliga metoder. Då jag inte frågade informanterna om just specifikt dessa 

metoder kan jag inte dra någon säker slutsats om att informanterna arbetar utifrån dem. 

Anledningen till varför jag tolkar det som att lärarna arbetar, mer eller mindre, utifrån 

samtliga av dessa metoder är på grund av interaktion mellan lärare och elever, både inför 

läsning (så som att förklara lässtrateger) som efteråt genom diskussioner och frågeställningar. 

Att informanterna förklarar och går igenom lässtrategier kan också kopplas till RT-metoden 

(jfr Westlund, 2009:75f). Att flera av informanterna utgår från TSI-metoden visar sig även 

genom att lärarna exemplifierar hur eleverna kan använda sig av lässtrategier, och utgå från 

kommunikation mellan lärare och elever både inför och efter läsning. Däremot är det ingen 

informant som säger att eleverna måste redogöra för vilken lässtrategi som användes (se 

Westlund, 2009:80ff). Anledningar till varför jag tolkar det som att flera av lärarna även 

använder sig av CORI-metoden i sitt läsutvecklingsarbete är för att flera av dem förklarade att 

de försöker skapa motivation för läsning hos eleverna genom att förankra deras intresse i 

läsningen. Detta gör de, som jag förstår det, för att skapa en nyfikenhet hos eleverna, i 

enlighet med CORI-metoden. Att lärarna bedriver läsutvecklingsarbete med öppna 

diskussioner och loggboksskrivande tyder också på CORI-metoden (se Westlund, 2009:83f).  

 

5.2.3 Lärarnas allmänna uppfattningar om läsutveckling  

Som resultatet visar anger flera av informanterna att de brukar sitta i ämneslagsmöten och 

diskutera flera ämnesrelaterade frågor, bland annat om läsutvecklingsarbeten. Lärarna på 

skolorna får då ett gemensamt språk och kan på ett mer enkelt sätt kommunicera med 

varandra. Detta stämmer överens med Westlund (2009) tankar om att det är viktigt med väl 

fungerande kommunikation mellan lärare. Det uppfattar jag som att det är viktigt med 

kommunikation och att tillsammans i lärarkåren diskutera ämnesrelaterade aspekter för att 

komma fram till gemensamma tillvägagångssätt. Om ämneslärarna arbetar utifrån 
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gemensamma principer kan det bli mer jämlikt för eleverna och de blir bedömda utifrån 

samma faktorer. Som samtliga informanter uppger vill de utveckla sina kunskaper angående 

läsutvecklingsarbete. Detta anser jag är av stor vikt då man aldrig blir färdigutbildad lärare.  

 

6. Slutsatser 

Syftet med min undersökning var att ta reda på svensklärares (på gymnasiet) uppfattningar 

och arbetssätt angående läsförståelse. Undersökningen genomfördes genom intervjuer med 

sex stycken svensklärare på gymnasiet. Studiens resultat visar att samtliga lärare anser att det 

är viktigt att arbeta med läsförståelse i undervisningen och samtliga svensklärare arbetar, mer 

eller mindre, med att främja läsförståelse hos sina elever på gymnasiet. Vad gäller 

lässtrategier och metoder förekommer det något olika metoder men samtliga lärare arbetar 

med textläsning av olika slag. Flera lyfter även vikten av att gå igenom lässtrategier med sina 

elever för att de lättare ska kunna skapa sig förståelse av det lästa. Efterföljande textsamtal är 

också något som det arbetas mycket med. 

 

Något som jag tar med mig i min blivande lärarroll, som också framkom i resultatet, är att det 

är viktigt med samarbeten. Dels med specialpedagoger, men också med kollegor, för att skapa 

en jämlik undervisning och för att få tips på hur man kan bedriva en lärande 

undervisningsmiljö. Sen får man inte glömma att aldrig sluta utvecklas i sin yrkesroll.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

Referenslista 
 

Alatalo, T. (2016). Läsflyt – en komponent som möjliggör läsförståelseförmågan. I: T. Alatalo 

(red), Läsundervisningens grunder. Malmö: Gleerups. 

 

Arnbak, E. (2010). Läsning av faktatexter. Från läsprocess till lärprocess. Stockholm: Natur 

& Kultur. 

 

Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2. uppl.) Malmö: Liber. 

 

Dalen, M. (2015). Intervju som metod. (2. uppl.). Malmö: Gleerups utbildning.  

 

Frost, J. (2009) Läsundervisning och läsutveckling. Studentlitteratur AB: Lund. 

 

Glentow Druid, B. (2006). Förebygg och åtgärda läs- och skrivsvårigheter. Stockholm: Natur 

& Kultur. 

 

Guthrie, J.T. (red.) (2003). Motivating reading comprehension: concept-orientated reading 

instruction. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum.  

 

Hassmén, N. & Hassmén, P. (2008). Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder. Stockholm: 

SISU idrottsböcker. 

 

Imsen, G. (2006). Elevens värld – introduktion till pedagogisk psykologi. Oslo: 

Studentlitteratur. 

 

Kihlström, S. (2007). Intervju som redskap. I J. Dimenäs. Lära till lärare; att utveckla 

läraryrket, vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. Stockholm: Liber AB. 

 

Kroksmark, T. (2013). De stora frågorna om skolan. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Liberg, C., Säljö, R. (2012). Grundläggande färdigheter- att bli medborgare. I U. P. Lundgren, 

R. Säljö, C. Liberg. (red) Lärande skola bildning- grundbok för lärare. (2 uppl.) Stockholm: 

Natur & kultur. 

 

Lundberg, I. (2010) Läsningens psykologi och pedagogik. Stockholm: Natur och Kultur. 

 

Lundberg, I. & Herrlin, K. (2005). God läsutveckling: kartläggning och övningar. (2. uppl.) 

Stockholm: Natur och kultur. 

 

Palincsar, A.S & Brown, A.L. (1984). Reciprocal Teaching of Comprehension- Fostering and 

Comprehension- Monitoring Activities. Cognition and Instruction, 1(2). Hämtad 2018-05-04, 

tillgänglig: http://www.jstor.org/stable/3233567.  

 

Reichenberg, M. (2008). Vägar till läsförståelse: texten, läsaren och samtalet. Stockholm: 

Natur & kultur Stockholm. Natur & kultur. 

 

Reichenberg, M. (2014). Vägar till läsförståelse: texten, läsaren, samtalet. (2. uppl.) 

Stockholm: Natur & kultur. 

http://www.jstor.org/stable/3233567


 31 

 

Roe, A. (2014). Läsdidaktik efter den första läsinlärningen. Malmö: Gleerups.  

 

Skolverket. (2011a). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskolan 2011, lgy11. Stockholm: Skolverket. 

 

Skolverket (2011b). PIRLS: Läsförmågan hos svenska elever i årskurs 4 i ett internationellt 

perspektiv. Hämtad 2017-05-01, Tillgänglig: https://www.skolverket.se/om-

skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2

Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2941.  

 

Stukát, Staffan, 2011. Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Vetenskapsrådet (2014). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Hämtad 2018-04-24. Tillgänglig: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf.  

 

Vygotskij, L. (1934/1999). Tänkande och språk. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB. 

 

Westlund, B. (2009). Att undervisa i läsförståelse. Lässtrategier och studieteknik för de första 

skolåren. Stockholm: Natur och kultur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2941
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2941
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2941
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2941
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


 32 

Bilaga 

Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor  

1. Kön? 

2. Ålder? 

3. Hur länge har du arbetat som lärare? 

4. Undervisar i vilka årskurser?  

5. Ungefär hur många elever har du? 

 

Läsförståelse  

6. Vad är läsförståelse enligt din mening? 

 

7. Anser du att det är viktigt att främja läsförståelse på gymnasiet? Och finns det någon 

fördel med detta arbete? 

 

Lässtrategier och metoder 

8. Vad är lässtrategier enligt din mening?  

 

9. Arbetar du för att främja läsutveckling hos eleverna i din undervisning? Och i sådana 

fall hur? 

 

10. Använder du dig av samma läsutvecklande metoder till alla elever som behöver 

utveckla sin läsförståelse, eller har du olika metoder beroende på deras behov? 

 

11. Anser du att det är viktigt att eleverna själva är delaktiga i metoderna för att främja 

läsförståelse? Varför och hur i sådana fall? 

 

Allmänt om läsutveckling  

12. Anser du att det finns faktorer som kan påverka elevernas läsutveckling, både positivt 

och negativt? Vad och hur i sådana fall? 

 

13. Hur tycker du att man märker på en elev att hen har god läsförståelse? 

 

14. När anser du att man bör sätta in extra metoder/strategier för en elev för att utveckla 

hens läsförståelse? 
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15. Anser du att det förekommer svårigheter med att utveckla elevernas läsförståelse? 

Exempelvis svårt att använda sig av olika eller passande metoder? Svårt att få med 

eleverna? 

 

16. Anser du att du har tillräckliga kunskaper om läsutvecklingsarbete?  

 

17. Innehöll din egen utbildning stoff angående metoder för att främja läsförståelse? 

 

18. Något övrigt du vill tillägga angående läsförståelse och lässtrategier?  

 

 


