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Abstract 

My purpose with this study is to highlight how Swedish-language teachers in the grades 4-6 describe 

how they map and teach students reading comprehension. The study is a qualitative study in which I 

have used semi-structured interviews. Five teachers from four different schools have participated. The 

analysis of my empirical material is based on a sociocultural perspective. 

The results from the completed study show that each teacher has a broad definition of the concept 

reading comprehension. Decoding and word comprehension are the most significant components. To 

be able to draw conclusions, summarize, interact with the text by using preexisting knowledge, and to 

connect the text with personal experiences are also important components in the term reading 

comprehension. 

Furthermore, the results show that the teachers are very explicit in their teaching when they model 

different reading strategies. Each teacher uses parts of research based teaching models but not the 

models in their entirety. The teachers say that the lessons must motivate and engage the students. 

The results also show that the teachers use recorded texts as an essential part of the lessons; the 

students can improve their reading comprehension by listening. The teachers also claim that the 

students improve their reading comprehension collectively with others. 
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Sammanfattning 

Jag har som syfte med den här studien att belysa hur undervisande svensklärare i årskurs 4-6 beskriver 

hur de kartlägger och undervisar eleverna i läsförståelse. Studien är en kvalitativ studie där jag har 

använt semistrukturerade intervjuer. Fem lärare från fyra olika skolor har deltagit. Analysen av mitt 

empiriska material grundas på ett sociokulturellt perspektiv.  

Resultatet av den genomförda studien visar att samtliga lärare har en bred definition av begreppet 

läsförståelse. Avkodning och ordförståelse är viktiga komponenter. Att kunna dra slutsatser, 

sammanfatta, interagera med texten genom att använda förförståelse och koppla texten till egna 

erfarenheter är även de viktiga komponenterna i begreppet läsförståelse 

Resultatet visar även att lärarnas undervisning är explicit där de modellerar olika lässtrategier. Alla 

lärare använder delar av forskningsbaserade undervisningsmodeller men inte modellerna i sin helhet. 

Lärarna talar om att undervisningen måste motivera och engagera eleverna. Resultatet visar även att 

lärarna använder inlästa texter som en viktig del i undervisningen, eleverna kan lyssna  för att utveckla  

läsförståelse. Lärarna menar också att eleverna utvecklar sin läsförståelse gemensamt med andra. 

Nyckelord 
läsförståelse, läsförståelsestrategier, lärare, undervisning, kartläggning
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Inledning 

När eleverna börjar i årskurs fyra är det många som upplever att det blir svårare i skolan. När jag i min 

lärarpraktik har frågat elever vad som blir svårare menar flera av dem att texterna i olika ämnen blir 

längre och svårare. Det eleverna beskriver har uppmärksammats av forskare. Övergången från 

lågstadiet till mellanstadiet är en kritisk övergångsperiod där det ämnesrelaterade skolspråket ökar 

och uppgifterna blir mer litteracitetbaserade (Gibbons, 2013). Gibbons menar att litteracitet är mer än 

avkodning och läsförståelse. Språket som associeras med undervisning skiljer sig från hur vi uttrycker 

oss i vardagen och det är ett språk som många elever är obekanta med. Eleverna möter nya ord och 

begrepp, kanske framför allt inom samhälls- och naturorienterande ämnena och de förväntas ofta 

utifrån sin läsning kunna muntligt och skriftigt diskutera och redogöra för kunskapsinnehållet. Det 

innebär att det ställs höga krav på elevernas läsförmåga och för att möta dessa krav krävs från lärarnas 

sida en god inblick i elevernas läsförståelse. Läsförståelsen i sin tur innebär att behärska både 

avkodning och språkförståelse (Samuelsson. m.fl., 2009). Det räcker alltså inte att behärska 

avkodningen för att förstå texter, för lärare som undervisar i årskurs fyra är det viktigt att för varje elev 

bedöma detta. En elev med bra läsflyt kan uppfattas som en god läsare och det är lätt att dra slutsatsen 

att även förståelsen finns (Reichenberg & Lundberg, 2013). Men begreppet läsförståelse är komplext 

och forskare har ännu inte definierat begreppet där alla komponenter ingår. Dessutom menar de flesta 

läsforskare att definitionen förändras i ett föränderligt samhälle (Westlund, 2012). Läsförståelse är inte 

enbart kognitiva processer utan även ansträngning, engagemang och motivation anses påverka 

läsförståelsen (Westlund, 2009). Det engelska begreppet literacy som används i den internationella 

forskningen är svårt att översätta till svenska (Bagga-Gupta, Evaldsson, Liberg, & Säljö 2013). Literacy 

har en vidare och bredare betydelse än ordet läsförståelse. Reading literacy är förutom avkodning och 

förståelse förmågan att använda, reflektera och engagera sig i texter för att uppnå sina egna mål, 

utveckla kunskaper och sin potential för att delta i samhället (Skolverket, 2016, 2017).  

Skolan har i uppdrag att bedriva utbildning i demokratiska arbetsformer och eleverna ska förberedas 

för ett aktivt deltagande i samhällslivet (Skolverket, 2011). För att möjliggöra ett deltagande i samhället 

krävs god läs- och skrivförmåga. Att läsa och förstå kan därmed ses som en demokratisk rättighet, det 

kan handla om allt från att ta del av viktig samhällsinformation som att sätta sig in i och ta beslut i olika 

politiska frågor. Alla undervisande lärare, oavsett ämne, har ansvar för att undervisa i läsförståelse 

(Reichenberg & Lundberg, 2013). För att utveckla och främja elevers läsförståelse krävs att lärare har 

kunskap och kompetens inom området.  
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Syfte och frågeställningar  

I skolans uppdrag ingår det att stödja eleverna i deras läs- skriv och språkutveckling. Att utveckla en 

god läsförståelse ligger i detta uppdrag. Men begreppet läsförståelse är komplext och forskare har 

ännu inte definierat begreppet där alla komponenter ingår. Hur är det då möjligt för lärare att tolka 

och förstå begreppet läsförståelse? I min studie intervjuas några svensklärare för att belysa hur de 

beskriver sitt arbete med att kartlägga elevers läsförståelse och hur de beskriver undervisningen i 

läsförståelse.   

Studien syftar till att belysa hur några svensklärare i årskurs 4-6 beskriver sitt arbete med att kartlägga 

elevers läsförståelse och hur de undervisar eleverna i läsförståelse.  

Frågeställningar: 

Hur definierar lärarna begreppet läsförståelse? 

Hur beskriver lärarna arbetet för att utveckla elevers läsförståelse? 

Vilka faktorer anser lärarna hindra och främja elevers läsförståelse? 
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Bakgrund 

För att undervisa och bedöma elever i läsförståelse behövs kunskaper om vad läsförståelse är. På 1970-

talet debatterades det vilken modell som var mest lämpad som läsinlärningsmodell, fonologisk, som 

utgår från bokstavsljuden från delen till helheten, eller helordsmodell där eleverna utgår från helheten 

och eleverna memorerar helord (Elwér, 2014). Senare togs en modell fram för att beskriva 

läsförståelse. Modellen som blev kallad The simple view of reading beskriver läsförståelse med två 

komponenter. De två komponenterna avkodning (D=decoding) och ordförståelse (L=linguistic 

comprehension) krävs för att förståelse ska uppstå, R=DxL (Herkner, 2011). Elwér (2014) menar att det 

finns fyra olika sätt att läsa ord, genom avkodning, analogläsning, genom att göra förutsägelser från 

kontexten samt ortografisk läsning. Avkodning innebär att förstå hur språkljud, fonem, representeras 

av bokstavssymboler, grafem, även kallad ljudmetoden (Westlund, 2015). Den analoga läsningen 

beskriver Elwér (2014) som en strategi där man läser främmande ord och kopplar de till liknande ord 

som är bekanta till exempel, val och sal. Att göra förutsägelser, skriver Elwér, är när läsaren gissar på 

ord utifrån textens sammanhang och bokstäverna i orden. Ortografisk läsning innebär att läsaren sett 

ordet många gånger och minns det utan att behöva avkoda det (Taube, 2007). För en lärare är det 

viktigt att bedöma vilken typ av läsning eleverna använder sig av. Det är viktigt att identifiera de elever 

som enbart använder sig av den ortografiska läsningen. Dessa elever läser ord som helord, vilket kan 

ge dem svårigheter då de behöver avkoda längre och för dem okända ord. Eleverna behöver då stöd 

för att utveckla sin avkodning. En skicklig läsare kan använda och skifta mellan både avkodning och 

ortografisk läsning (Tjernberg, 2013). Att få lyckas tidigt i sin läsutveckling är viktigt, Tjernberg (2013) 

menar att elever som tidigt kommer igång med sin läsning läser gärna och mycket. Dessa elever ges 

möjligheter att tidigt öka sitt ordförråd sin genrekunskap och sitt läsflyt. De elever som inledningsvis 

inte lyckas lika väl riskerar att tidigt välja bort läsaktiviteter vilket påverkar den fortsatta utvecklingen.  

Att förstå läst text innebär att förstå enskilda ord men också att aktivt ta till sig texten för att skapa 

mentala representationer. Det är många färdigheter, på många nivåer, som ska koordineras för 

framgångsrik läsförståelse (Elwér, 2014). Det är inte svårt att förstå att läsförståelse är en färdighet 

som är komplicerad att kartlägga. För att förstå text behövs de enskilda orden avkodas och det krävs 

tillgång till förståelse av ordets mening. Det finns även andra utmaningar för att förstå texter, 

exempelvis idiomatiska uttryck, där vi läser något men innebörden är något helt annat. Elwér (2014) 

menar också att förståelse av  texter även kräver förmågan att kunna gör inferenser då textens mening 

blir begriplig när läsaren kan fylla i information som inte går att finna direkt i texten. 

PISA (Programme for International Student Assessment) en internationell studie som utvärderar 

femtonåriga elevers kunskaper inom olika områden har från år 2000 visat försämrade resultat för 

svenska elever inom läsförståelse. De senaste resultaten från 2016 visar ett trendbrott med ökade 

resultat. Även den internationellt jämförande studien PIRLS (Progress in International Reading Literacy 

Study) visar ökade resultat hos landets elever, i årskurs fyra, när det gäller läsförmågan (Skolverket, 

2017). De tidigare nedåtgående resultaten gällande elevers läsförmåga har naturligtvis diskuterats på 

såväl nationell nivå som på enskilda skolor. Från nationell nivå satsas det stort på lärarnas fortbildning 

inom området, många skolor är idag igång med kompetensutveckling i form av Läslyft i syfte att 

utveckla elevers läsförmåga. Många lärare som undervisar i årskurs 4-6 har tidigare inte fått 

kompetensutveckling i hur elevernas utveckling går, från att lära sig läsa, till att läsa för att lära 

(Westlund, 2015). En del lärare har däremot kommit i kontakt med flera olika modeller för att 
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undervisa i läsförståelse och flera av dem har säker också använt sig av dessa i sin undervisning. När 

Westlund (2013) studerade och jämförde hur svenska och kanadensiska lärare arbetade med 

läsförståelse så konstaterades att de svenska lärarna ofta lät eleverna i årskurs 4-5 arbeta med sin 

läsförståelse på egen hand. Eleverna läste var och en för sig och därefter svarade på frågor. Det kunde 

ske skriftligt eller muntligt i form av frågor med rätt eller fel svar. Ofta ströks frågor som förväntades 

vara för svåra för vissa elever. Undervisning i läsförståelse har enligt PIRLS-rapporten ökat sedan 2011 

(Skolverket, 2017). Det har visat sig att flera av undervisningsmodellerna som syftar till att utveckla 

läsförståelse visar positiva effekter på elevers läsförståelse (Myrberg, 2007). Det här gör att det är 

intressant att närmare studera hur verksamma lärare beskriver arbetet med elevers läsförståelse. 

Westlund (2015) menar dessutom att det finns få svenska forskningsstudier om lärarnas 

läsundervisning i praktiken. 

Undervisningsmodeller 

Tidigare forskning riktades mot hur barn lär sig att läsa medan forskningen inom läsinlärning idag mer 

fokuserar på hur barn utvecklar sin läsning (Westlund, 2012). Westlund menar också att senare 

forskning visar på ett starkt samband mellan lärarnas undervisning i läsförståelsestrategier och elevers 

utveckling av läsförståelse. Vidare menar Westlund (2012) att flera forskningsresultat visar goda 

resultat för elevers läsförståelse om lärarna undervisar och lär eleverna effektiva lässtrategier. Enligt 

den senaste PIRLS-rapporten har undervisningen i läsförståelse ökat i svensk skola (Skolverket, 2017). 

Undervisningsmodeller för att undervisa i läsförståelse är numera vanligare inslag i undervisningen än 

tidigare. Tre forskningsbaserade modeller för att utveckla läsförståelse hos eleverna är Reciprocal 

Teaching, RT, Transactional Strategy Instruction, TSI och Concept-Oriented Reading Instruction, CORI. 

Ytterligare en modell, Questioning the Author, QtA, har även den haft goda effekter i undervisningen 

av elever i mellanstadiet (Reichenberg, 2008). Det är dock inte tillräckligt för lärare att kunna olika 

undervisningsmodeller utan de måste även förstå vilka faktorer som påverkat modellerna, faktorer 

såsom tid, miljö, textval och interaktion mellan lärare och elev (Tjernberg, 2013). För att kunna möta 

elevers olika behov och förutsättningar menar Tjernberg att läraren behöver behärska olika läs- och 

skrivmetoder. Vidare menar Tjernberg att läsförståelse är en process över en längre tid och att det 

krävs medveten och strukturerad undervisning. Sådan undervisning innehåller tidig bekantskap med 

olika texter, språkutveckling, utveckling av ordförrådet, mycket läsning för att få upp läsflyt och för att 

bygga upp ett ortografiskt lexikon samt att lära sig läsförståelsestrategier.  

Reciprocal teaching, RT 
I mitten på 1980-talet utvecklade forskare med namnen Palincsar och Brown undervisningsmodellen 

Reciprocal Teaching, RT. Modellen stämmer överens med Vygoskijs utvecklingsteorier där individen 

utvecklas först i ett socialt sammanhang och därefter på individnivå (Westlund, 2015). Modellen utgår 

från fyra speciella strategier som Palincsar och Brown studerat och identifierat hos goda läsare. 

Läraren, eller någon annan med kunskaper, fungerar som experten som vägleder eleverna. Modellen 

bygger också på att modellera, visa på hur en god läsare gör men även hur det går att ta sig förbi hinder 

som uppstår. Succesivt tas ansvaret över av eleverna. De förståelsestrategier som ska vara effektiva 

för en god läsutveckling är att förutspå/ställa hypoteser, ställa frågor, reda ut oklarheter och att 

sammanfatta. 
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Transactional Strategy Instruction, TSI 
En läsforskare med namnet Presley betonar RT:s betydelse men menar att det även finns risker med 

modellen. Han menar att undervisningen riskerar att enbart handla om de fyra förståelsestrategierna 

(Westlund, 2015). Presley utvecklar modellen RT och tillsammans med en annan läsforskare, Wharton-

McDonald skapar de läsprogrammet Transactional Strategy Instruction, TSI. Läsakten ses som ett möte 

mellan läsare och texten där läraren är mycket lyhörd hur eleverna tolkar texter och hur de tillämpar 

de fyra förståelsestrategierna. Centralt för TSI är hur eleverna och läraren inbördes stöttar varandra 

och hur de delger varandra sina tolkningar och strategier. När tankeprocesser verbaliseras synliggörs 

olika läshinder som då ges möjligheter till att redas ut.  

Concept-Oriented Reading Instruction, CORI 
I slutet av 1990-talet utvecklade en annan läsforskare Guthrie tillsammans med forskarkollegor 

Concept-Oriented Reading Instruction, CORI. Modellen syftar till att utveckla elevernas fakta- och 

begreppskunskap (Westlund, 2015). CORI har samma struktur som de tidigare nämnda modellerna, 

succesivt överförs ansvaret till eleverna genom att läraren modellerar och tänker högt. Definierade 

lärandemål är en del i modellen. Ansträngning, motivation och engagemang förväntas av eleverna. 

Dessa förväntningar kopplade mot definierade mål syftar till att genom aktiv undervisning i 

läsförståelse utveckla elevernas fakta- och begreppskunskap.  

Questioning the Author, QtA 
Ytterligare en undervisningsmodell som har haft goda effekter i svensk skola är Questioning the 

Author, QtA. Modellen skapades av en forskare som heter Beck och hans kollegor. Modellen har 

struktur som de övriga modellerna då det gäller ansvaret som succesivt flyttas från lärare till eleverna 

(Reichenberg, 2008). Förutom att skapa mening i lästa texter lär sig eleverna att ställa kritiska frågor 

till författaren, detta sker i grupper eller i helklass. Syftet är inte att leta efter rätta svar i texterna utan 

att lära sig att värdera författarens avsikt. Eleverna ska få makt över sitt tänkande och bygger därmed 

upp ett metakognitivt medvetande. Modellen syftar till att utveckla aktiva och strategiska läsare.  
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Forskningsöversikt 

I forskningsöversikten presenteras internationell forskning runt kartläggning och undervisning i 

läsförståelse. Studierna i översikten rör forskning om hur olika undervisningsmodeller påverkat  elevers 

läsförståelseutveckling samt kartläggning av läsförståelse och hur lärare beskriver undervisning i 

läsförståelse. Forskningsöversikten avslutas med en sammanfattning av artiklarna som ingår i 

översikten. 

Läsförståelse 

I en avhandling med syfte att undersöka den kognitiva och språkliga profilen hos barn med 

läsförståelseproblem pekar Elwér (2014) på att förståelserelaterade problem är eftersatt av 

läsforskningen. Detta är anmärkningsvärt med tanke på vilka konsekvenser dessa svårigheter är för 

barnens fortsatta utveckling. Elwér menar att det är viktigt att förstå underliggande faktorer när det 

gäller läsning för att tidigt kunna identifiera barn som har behov. Det är då möjligt att anpassa 

undervisningen i skolan efter elevernas behov. Data för Elwérs avhandling har samlats in i USA, Sverige 

och i Norge. Deltagarna i studien har testats vid olika tillfällen från en ålder av 5 år till 15 år. Under 

olika tidpunkter har elevernas förståelseproblematik identifierats utifrån the Simple view of Reading. 

De problem som visade sig är stabila över tid och visade sig tydligt i mätningar av ordförråd, grammatik 

och verbalt minne. Svårigheterna visar sig tidigt som fonologiska svårigheter. Forskning runt 

avkodningssvårigheter har varit framgångsrik såväl i att identifiera elever som i att ge stöd. Däremot 

när det gäller elever som påvisar svårigheter i läsförståelse är det mindre känt hur dessa elever tidigt 

kan identifieras och vilken typ av undervisning som är effektiv (Elwér 2014). Den tidiga 

läsundervisningen är ofta fokuserad på elevers avkodning och läsflyt och undervisningen runt 

läsförståelsen är mer begränsad. Elever som har svårigheter med sin läsförståelse kan klara sig fint 

inledningsvis men svårigheterna visar sig senare. Resulterat i  Elwérs studie visar att läsförståelsen för 

elever med svag språklig profil inte påverkas förrän eleverna gått i skolan några år.  Elwér (2014) menar 

dock att svårigheterna inte uppstår senare utan snarare identifieras senare och menar därför att  

läsförståelse bör kartläggas under hela skoltiden.  

Kartläggning 

Genom att i det dagliga arbetet med eleverna övervaka moment i läsutvecklingen så ges möjlighet till 

tidiga och effektiva insatser för att förebygga svårigheter menar Tjernberg (2013). Om undervisning 

och kartläggning av elevernas läsförståelse genomförs systematiskt från det första skolåret så minskar 

förhoppningsvis antalet elever med svårigheter. Vidare menar Elwér (2014) att det är viktigt att 

läsförståelse kartläggs kontinuerligt under skolåren. Kartläggningen  måste vara noggrann och bestå 

av dels standardiserade tester och bedömning som sker i klassrummet. Kartläggningen ska ligga till 

grund för lärarnas undervisning i läsförståelse, både i grupp men även för enskilda elever. Detta kan 

bidra till att tidigt uppmärksamma elever med svårigheter. Tjernberg(2013) menar att om kartläggning 

av elevers läsförståelse används just till att rikta rätt undervisning och stöd tidigt till eleverna kan det 

minska dessa problem för eleverna senare i deras skolgång.  
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Läsning och känslor 

Många förklaringar finns som kan förklara elevers misslyckande när det gäller läsförståelse. Det kan 

handla om motivation, kognitiva förmågor och sociala förhållanden. Men det finns forskare som menar 

att även känslorna är länkade till läsandet (Graesser & D´Mello, 2012). De menar att detta är något 

som inte forskats så mycket om ännu men att det är viktigt att förstå vilka känslor som uppstår vid 

olika tillfällen i läsningen. Graesser och D´Mello har studerat forskning om sambandet mellan läsning 

och olika känslor. Genom att måla upp ett antal scenarier ger de möjliga svar till detta samband. 

Graesser och D´Mello menar att en text som inte innehåller relevant information eller en text som 

ligger alldeles för högt eller alldeles för lågt i förhållande till elevers läsnivå kan göra att eleven blir 

uttråkad. När läsaren inte får ut något av texten så dör engagemanget. Eleverna kan även känna 

frustration över texter som ska läsas i skolan, mer akademiska texter som inte alltid känns relevanta 

för eleverna. Tvingad läsning kan för elever vara mycket frustrerande. Vidare menar Graesser och 

D´Mello att förvirring är en känsla som dels kan vara en negativ drivfaktor och dels en positiv drivfaktor. 

Eleverna kan känna förvirring då de upplever att det uppstår kognitiva hinder för att förstå det som de 

läser, förvirringen kan då vara ett uttryck för bristande läsförståelse. För andra elever kan förvirringen 

utmana och de försöker övervinna känslan vilket genererar till positiv drivkraft. Slutligen nämner 

författarna känslan av engagemang. Tillståndet uppstår när eleverna är så engagerade i sitt arbete att 

de glömmer tid och rum. Att se när det tillståndet inträder är inte lätt menar författarna men kanske 

händer det då den läsande eleven är i zonen för optimalt lärande, inte för lätt och heller inte för svårt.  

Läsundervisning 

I den dagliga undervisningen i svenska skolor är det vanligt förekommande med enskild individuell 

läsning där texterna många gånger är framtagna för att eleverna ska klara texterna på egen hand 

(Westlund, 2013). Dessa texter är ofta anpassade efter den läsnivå som eleverna befinner sig på. 

Fischer och Frey (2014) har i en studie granskat tidigare forskning om texters betydelse i förhållande 

till elevers läsförståelsenivå. De menar att risken med texter anpassade till elevers läsnivå är att 

eleverna inte utmanas tillräckligt mycket. Eleverna misslyckas med att utveckla nödvändiga förmågor 

för att kunna ta del av texter på mer avancerad nivå. Författarna menar dock att texter med exempelvis 

enkelt avkodade ord och högfrekventa ord är viktiga för att automatisera läsningen. Det problematiska 

är om elever fastnar i den typen av texter som ofta innehållsmässigt ligger långt ifrån åldersadekvat 

läsnivå. Vidare menar de att eleverna ska läsa mycket texter som de själva väljer. Då kan eleverna 

aktivera sin bakgrundskunskap och ges även möjligheter till att öka sitt ordförråd. Fischer och Frey 

(2014) menar även att eleverna utvecklas moraliskt, känslomässigt och intellektuellt. Det är viktigt att 

eleverna får läsa olika typer av texter och på många olika sätt. Författarna säger att läraren bör läsa 

högt för eleverna och att läraren ska modellera. När läraren modellerar lässtrategier, förklarar ord och 

begrepp under läsningen, så synliggörs tankemönster som stöd till eleverna för att hantera olika texter. 

Författarna menar dessutom att eleverna ska läsa tillsammans med sina kamrater och ges möjligheter 

att diskutera innehållet i texterna. För att kunna ta del och få tillgång till texternas innehåll krävs olika 

stöd till eleverna. Syftet med att läsa mer komplexa texter, snarare än nivåanpassade texter, är att 

läsningen ska bli meningsfull. Eleverna ska kunna bygga kunskaper, träna på att dra slutsatser och att 

föra resonemang utifrån texten. Vidare menar Fischer och Frey (2014) att lärare kan ha begränsade 

möjlighet att ge individuellt stöd till varje enskild elev. Fischer och Freys studie visar att genom arbeta 
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med mer avancerade texter i elevgrupper når lärarna även enskilda elever. De menar att det ges 

möjlighet för läraren att samtala om lärandet och läraren kan genom till exempel påståenden, frågor 

och slutsatser utmana eleverna i sitt tänkande och lärande. Vid dessa grupparbeten har läraren chans 

att observera elevernas läsning för att kartlägga vad eleverna befinner sig i sin läsutveckling. Lärarna 

kan bedöma avkodning och förståelse på ytnivå men får även tillfälle att observera hur elever agerar 

och tänker vid mötet av mer komplexa texter menar Fischer och Frey. För att lyckas och förbättra sin 

läsning så är också en positiv attityd en fördel. Det är inte alltid så bland eleverna och det är viktigt att 

lärare är medvetna om elevernas attityd. Det är lärarnas ansvar att hitta läsning på rätt läsnivå, läsning 

som även är åldersadekvat (Fletcher, Grimley, Greenwood & Parkhill, 2012). Dessa forskare undersökte 

hur åtta lärare på Nya Zealand undervisade elever mellan 10-12 år för att öka elevernas vilja till läsning. 

Studiens genomfördes med intervjuer och observationer. Deltagarna i studien hade valts ut just för att 

de arbetat framgångsrikt med läsutveckling. Studiens resultat ger förslag på flera områden att arbeta 

med för att eleverna ska känna en positiv attityd till att läsa och som en följd av det förbättra sin 

läsförmåga. Fletcher et al. (2012) pekar på vikten av att i undervisningen använda högläsning och 

bilderböcker. Eleverna ska dessutom ges tillfällen att diskutera och debattera olika texttyper och det 

är även viktigt att böckerna är intressanta för eleverna. Vidare menar forskarna att undervisningen ska 

vara explicit för att nå alla elever och där lärarna arbetar med texter som engagerar. Tillgång till 

åldersrelevanta böcker på rätt läsnivå är betydelsefullt samt att lärare aktivt hjälper elever som stöter 

på problem. 

Undervisningsmodeller 

Sociokulturellt perspektiv baserat på Vygotskijs arbete har blivit inflytelserikt inom utbildningen i 

Nederländerna (van Rijk, Volman, de Haan & van Oers, 2017). Skolor har inspirerats och arbetar enligt, 

Development education, DE, som är ett pedagogiskt tillvägagångssätt baserat på Vygotskijs teori och 

undervisningsmodellen CORI. Syftet är att förändra inlärningsmiljön innovativt för att stärka elevers 

läsförståelse. van Rijk et al. (2017) säger att lärmiljön definieras som de sociokulturella aktiviteterna 

där eleverna och lärarna samarbetar med varandra. Författarnas syfte med studien var att bidra med 

förståelse för vad i lärmiljön som bidrar till elevers ökade läsförståelse. Genom observationer, 

intervjuer och genomgång av dokument så drar författarna den slutsatsen att relevans är den mest 

betydelsefulla motivationskomponenten. Texternas relevans för eleverna handlar mer om att de ska 

anknyta till elevernas liv och vardag än att de ska vara relevant i förhållandet till deras kunskap- och 

läsförmåga samtidigt som läsningen bör uppfylla elevernas personliga motiv, värderingar och känslor. 

Författarna säger att då ingår eleverna i meningsfulla kontexter. Genom att stödja eleverna att läsa 

mer utmanande texter, texter utöver deras förmåga, så ökar läsnivån till elevernas potential. Rijk et al. 

(2017) skriver att lärare som arbetar utifrån DE fokuserar på att maximera meningsfullheten i elevernas 

läsning. Svagheten i metoden kan vara att resultaten baseras på studier som oftast har genomförts i 

mindre grupper. Frågan om metoden fungerar framgångsrikt i helklass är därmed relevant.  

Undervisning i läsförståelsestrategier har ökat och forskning visar att RT-undervisning, Reciprocal 

teaching, påvisar förbättrade resultat av elevers läsförståelse och metakognitiva färdigheter (McAllum, 

2014). RT-undervisningens huvudsyfte är att synliggöra lässtrategier för eleverna genom att läraren 

modellerar. Ansvaret tas succesivt över av eleverna. McAllum har studerat tidigare forskning som 

gjorts om RT-undervisning och påvisar modellens syfte, styrkor och svagheter. Syftet när Palinscar och 

Brown utvecklade modellen var att hitta en undervisningsmodell för att möta behovet hos elever med 
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god avkodningsförmåga men med svag läsförståelse. Modellen visar goda effekter för olika typer av 

elevgrupper, elever i tidig läsinlärningsfas, elever som har svårt med läsförståelse eller avkodning och 

elever med specifika inlärningssvårigheter menar McAllum. Vidare menar författaren att RT är 

inkluderande och ger lärare möjlighet att använda sig av evidensbaserad undervisning. Genom att 

kontinuerlig anpassa och målinrikta arbetet så kan alla elevers behov tillgodoses. McAllum menar 

också att RT ger effekter som eleverna kan generalisera till andra skolämnen och andra kontexter. En 

möjlig svaghet med modellen kan vara att merparten av den rapporterade forskningen är gjord på 

elevgrupper med mindre antal elever. Man kan även för denna undervisningsmodell ställa sig frågan 

hur relevansen är för helklassundervisning. McAllum pekar även på att de studier som genomförts har 

innefattat få deltagare och att det då finns en fara i att dra generella slutsatser av resultaten.  

I en interventionsstudie, med 71 elever från årskurs 4, där RT och QtA, Questioning the Author, 

utvärderades så uppvisas att strukturerade interventioner i läsförståelse har betydelse (Reichenberg 

& Emanuelsson, 2014). I undervisning med QtA betonas vikten av att eleverna ska skapa mening i 

texterna de möter. De ska ställa kritiska frågor och medvetandegöras om att bakom varje text finns en 

författare med avsikter. Eleverna ska få makt över sitt eget tänkande. I studien testades eleverna före 

och efter genomförd intervention. Resultatet visar att elevernas läsförståelse ökade signifikant 

oberoende av vilken metod som användes. Reichenberg och Emanuelsson (2014) menar att även 

elevernas läshastighet av enskilda ord ökade för eleverna oavsett vilken undervisningsmodell de tagit 

del av. Däremot ökade läshastigheten av sammanhängande text mest för de elever som i ingått i 

gruppen som undervisats med QtA. En orsak till det kan vara att eleverna läste högt tillsammans med 

sin lärare vid varje lästillfälle. Elever som har svårigheter med att avkoda kan möjligtvis gynnas av detta.  

En jämförelse av RT och ett datorbaserat program, conText ,Improvement of Reading Comprehension 

by Working with Texts, som har huvudfokus på att vägleda elever med feedback när eleverna har 

summerat läst text, har gjorts i Tyskland (Lenhard, Baier, Endlich, Schneider & Hoffmann, 2013). 147 

elever, från Bayern i Tyskland, som gick skolår 6 deltog i studien. Totalt ingick dessa elever i nio klasser 

som delades in i två grupper. Förtesterna visade inte några signifikanta skillnader mellan grupperna. 

Resultatet av studien visade en större ökning av läsförståelse, både gällande berättande och 

förklarande text, hos gruppen som tagit del av conText jämfört med eleverna som deltagit i RT-

undervisningen. ConTextgruppen påvisade samma resultat som RT gällande metakognitiva kunskaper. 

Trots att eleverna i conTextgruppen inte tog del av den explicita undervisningen som den anda gruppen 

gjorde så förvärvades kunskaper på samma nivå inom de båda grupperna. Detta visar att eleverna i 

conTextgruppen genom sina sammanfattningar och dess direkta återkoppling även ökade 

medvetenheten om metakognitiva strategier och visade även förmåga att uttrycka dem. Lenhard et al. 

(2013) menar därmed att det datorbaserade programmet var effektivare när det gäller läsförståelse 

medan de båda programmen var lika effektiva för att utveckla elevers metakognitiva kunskaper.  

Läraren 

Efter det resultat som PISA 2012 visade gällande försämrad läsförståelse för svenska 15-åringar ställdes 

frågan vad som hänt i Sverige. Några förklaringar som lyftes fram var en ökad individualiserad 

undervisning då eleverna var mer utelämnade till sig själva och till sin egen förmåga. Ansvaret låg mer 

på eleven själv än på lärarna att söka kunskap och uppnå målen (Skolverket, 2013) . Dessutom har vissa 

lärarutbildningar haft läs-och skrivinlärning som valbar kurs vilket inneburit att vissa lärare inte haft 
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utbildning inom detta viktiga område (Reichenberg & Lundberg, 2013). En lärares kompetens och 

kunskap är viktiga faktorer för framgångar i läsutvecklingen. Men det krävs också lärarskicklighet, hur 

läsinlärningsmodeller praktiseras och omsätts i undervisningen och interaktion mellan eleverna och 

läraren (Tjernberg, 2013). Vidare belyser Tjernberg vikten av att undervisningen uppvisar en stor bredd 

där läraren ger explicita instruktioner men även uppmuntrar självständigt arbete. Som det 

konstaterades i PIRLS-rapporten har undervisning i lässtrategier ökat det senaste året. I en 

interventionsstudie genomförd i Singapore samarbetade lärare med forskare från universitet i ett 

utvecklingsprojekt. Projektet gick ut på att studera och beskriva när lärare implementerade nya 

läsförståelsestrategier i undervisningen (Silver & Png, 2016). Forskarnas studie visar att lärare är villiga 

att anta nya strategier och anpassa dessa till rådande undervisningssammanhang för att utveckla 

elevers läsförståelse. För detta behöver lärare fortbildning, de behöver samarbeta med sina kollegor 

och arbetet måste ske över en längre period. Dessutom säger författarna att lärarna måste se värdet i 

strategierna. Lärarnas farhåga med att implementera de nya strategierna handlade inte om deras 

kunskaper om strategin och inte heller om deras tro på den utan snarare om de kan implementera en 

ny strategi framgångsrikt. För att utveckla sin undervisning inom läsförståelse pekar Silver och Png 

(2016) på vikten av fortbildning för lärarna. Detta visar även en studie där lärare från Portugal och USA 

deltog (Spear-Swerling, Lopes, Oliveira & Zibulsky, 2016). Deltagarna i studien dokumenterade sin 

planerade läsundervisning. Resultatet av studien visar att lärarna från de båda länderna ofta planerade 

undervisningen mot läsflyt och läsförståelse. Dessa områden var även det som de ägnade mest 

lektionstid åt. De amerikanska lärarna ägnade mer tid till lärarledd undervisning till skillnad från 

portugisiska lärarna som lät eleverna mer arbeta på egen hand. Spear-Swerling et al. (2016) 

konstaterade att lärarna i de båda länderna visade stor variation i sina lektionsplaneringar. De menar 

dock att många av lärarna utelämnade områden som av forskare identifierats som viktiga för elevernas 

läsutveckling. Författarna menar att studien sätter ljus på vikten av att lärarna ges möjligheter att ta 

del av vilka komponenter inom undervisningen som forskning pekar på som framgångsfaktorer. 

Forskningsbaserade kurs- och läroplaner som stöd för sitt arbete är också faktorer som författarna 

menar är betydelsefulla för lärarna i arbetet mot att utveckla elevers läsförståelse.  

För att skapa en lärmiljö för meningsfullt läsande så ställs höga krav på lärarnas kompetens. Det räcker 

inte med att ha god insyn i kursplaner utan både goda kunskaper för att planera lektionsaktiviteter och 

utformning av lärmiljön krävs. Dessutom är egenskaper såsom flexibilitet, känslighet och kompetens 

att anpassa för elevernas olika behov betydelsefulla (van Rijk, Volman, de Haan & van Oers, 2017). 

Men framförallt menar dessa författare att lärarna måste ha modet att ha förtroende för elevernas 

behov och dela ansvaret för att inkludera läsningen i sociokulturella sammanhang som är meningsfulla 

för eleverna. 

Ytterligare en studie för att ta del av hur lärarnas läsundervisning ser ut genomfördes på Nya Zealand. 

Studien fokuserades på att undersöka hur lärares explicita läsundervisning ser ut (Fletcher, 

Greenwood, Grimley, Parkhill & Davis, 2012). Lärarna som deltog i studien var av sina rektorer 

identifierade som lärare som bedriver framgångsrik läsundervisning för elever i åldern 11-13 år. 

Forskarna använde sig av intervjuer och observationer. De menar att vid intervjuer kan lärarna lämna 

de svar de tror att forskarna förväntar sig och för att triangulera det insamlade materialet utfördes 

även observationer. Studiens resultat pekar på, trots att studiens deltagare var handplockade just för 

att vara lärare som bedriver framgångsrik läsundervisning, att det finns behov av kompetensutveckling 

för lärarna. Resultatet av studien visar att undervisningen dominerades av läraren och att 
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interaktionen med och mellan eleverna behöver ytterligare utvecklas. Lärarna använde inte 

forskningsbaserade strategier för att engagera eleverna. Övervägande delen av frågor som lärarna 

ställde till eleverna var slutna frågor, med rätt eller fel svar. Undantaget i studien var en lärare som 

ställde mer utmanande och provocerande frågor till eleverna, frågor som aktiverade elevernas 

engagemang. Forskarna i studien menar att den typen av undervisning ger eleverna möjlighet till att 

utveckla kritiskt tänkande och eleverna kan utvecklas till trygga och kompetenta samhällsmedborgare. 

Just den här läraren var den enda läraren som efter lärarexamen gått en fortbildning inom 

språkutveckling. Fletcher et al. (2012) menar också att lärarna i studien i hög utsträckning gav 

förklaringar till eleverna istället för att mer involvera eleverna och genom debatter och diskussioner 

stötta eleverna vid svårigheter.  

För att undervisningen ska leda till att utveckla elevers läsförståelse krävs det att lärarna har kunskap 

i hur de ska undervisa och vad de ska undervisa i. Det lärarna har med sig från deras lärarutbildning är 

därmed betydelsefullt. I en amerikansk studie deltog 89 lärarkandidater från två olika lärarprogram. 

Lärarkandidaterna hade genomgått utbildningen och där den ena gruppen läst 2 kurser inriktade mot 

läsning och det andra programmet 5 sådana kurser (Clark, Helfrich & Hatch, 2017). Deltagarna i studien 

fick genomgå ett antal tester. Dessa tester var inriktade både på kunskaper om hur undervisningen ska 

läggas upp och vad den ska innehålla, relaterade till fonologisk medvetenhet, avkodning, läsflyt, 

läsförståelse och ordförråd. Forskarnas hypotes var att lärarkandidaterna på programmet med 5 kurser 

skulle visa högre resultat på testerna. Clark, Helfrich och Hatch förvånades över resultatet som visade 

sig inte stämma överens med den ställda hypotesen. Lärarna som deltagit i de 5 kurserna rapporterade 

statistiskt signifikant lägre resultat än de som deltagit i endast 2 kurser. Forskarna menar att en 

anledning kan vara vilken typ av kurser som erbjudits. De drar slutsatsen att det inte är antalet kurser 

som är avgörande för lärarnas kompetens utan innehållet i kurserna. De menar att resultatet i studien 

ger anledning för lärarutbildare att se över antalet kurser och framförallt innehållet i dessa kurser. 

Clark, Helfrich och Hatch menar också att det är viktigt att se över undervisande lärares behov av 

fortbildning. Behoven är individuella och många framförallt nya lärare behöver stöd från erfarna lärare. 

Författarna hänvisar i sin studie till Sverige, Finland, Norge och Nederländerna som erbjuder 

nyutexaminerade lärare detta stöd.  

Sammanfattning av forskningsöversikten 

Studien syftar till att belysa hur några svensklärare i årskurs 4-6 beskriver sitt arbete med att kartlägga 

elevers läsförståelse och hur de undervisar eleverna i läsförståelse. Studier i forskningsöversikten 

påvisar goda resultat för elevers läsförståelseutveckling då olika undervisningsmodeller används i 

undervisningen. Resultaten i studierna som belyser hur undervisande lärare beskriver sin undervisning 

visar att komponenter som forskning visar ökar elevers läsförståelse saknas. Studier i 

forskningsöversikten pekar på att det finns behov av kompetensutveckling för såväl nyare lärare som 

för lärare med mer erfarenhet. Ytterligare resultat från forskningsöversikten påvisar vikten av 

kontinuerlig kartläggning med såväl standardiserade tester samt lektionsobservationer och att 

kartläggningen bör ligga till grund för planerad undervisning och riktat stöd till elever för att utveckla 

läsförståelsen.  
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Teoretisk utgångspunkt 

Sociokulturellt perspektiv 

Ett sociokulturellt perspektiv  är utgångspunkten för min studie. Inspiration och teoribildning i det 

sociokulturella perspektivet hämtas från Vygotskij (Ahlberg, 2013). Människan är en biologisk, social, 

kulturell och historisk varelse och att förstå utveckling och lärande är att förstå vilken roll dessa 

aspekter spelar och hur de samverkar (Säljö, 2015). Teorin har haft betydelse för hur det teoretiserats 

om skolan, och för undervisningen på lärarutbildningar där betoning på språk och kommunikation har 

fått stor genomslagskraft (Nilholm, 2016). På det sättet påverkar teorin verksamma lärare och 

undervisningen som de bedriver. Undervisning syftar till lärande och utveckling och läraren leder 

genom undervisning eleverna i sina lärandeprocesser. I relation till ett sociokulturellt perspektiv blir 

det inte möjligt att diskutera utveckling och lärande utan att inkludera interaktion mellan människor 

och artefakter (Jacobsson, 2012). Därmed passar teorin för att analysera lärarnas beskrivning av sin 

undervisning. I ett sociokulturellt perspektiv sätts lärandet in i ett sammanhang och utveckling sker i 

samspel med andra. Ett viktigt begrepp i sammanhanget är just kontext och Vygotskij menar att 

utveckling sker i samspel med omgivningen. I all mänsklig samvaro ses kommunikation och interaktion 

som centrala. Människors uppfattningar är kontextuella och beroende av omständigheter och 

situationer. (Ahlberg, 2013). Vygotskij talar om den proximala utvecklingszonen, ZPD Zone of proximal 

development, förhållandet mellan den faktiska utvecklingsnivån och den potentiella (Lindqvist, 2012). 

Ahlberg (2013) beskriver det som avståndet mellan det som ett barn kan uppnå på egen hand och vad 

som kan uppnås med stöd från en vuxen eller annat barn.   

Forskning visar på ett övertygande sätt att det som på ett stadium vid en given ålder ligger 

inom den närmaste utvecklingszonen förverkligas och övergår till den aktuella utvecklingens 

nivå på ett efterföljande stadium. Med andra ord är det så att det som barnet idag kan göra i 

samarbete kommer det imorgon att kunna göra självständigt (Vygotskij, 2001 s. 333). 

Utvecklingszonen kan ses som en zon där en elev är mottaglig för stöd och förklaringar från en mer 

kompetent person, exempelvis en lärare (Säljö, 2014). Lärare måste uppmärksamma elevers lärande 

och ge stöd och hjälp som behövs för vidare utveckling, vilket benämns som scaffolding. Eleverna får 

en modell eller en struktur av någon med erfarenhet hur något ska lösas. Meningen är att eleverna så 

småningom klarar sig utan detta stöd (Lindqvist, 2012).  I sådana sammanhang kan eleven, 

appropriera, ta till sig ny kunskap och göra den till sin, skriver Säljö (2015). Approprierng är den 

grundläggande metaforen för lärande i den sociokulturella traditionen och betyder att någon tar till 

sig något, lånar in, tar över något och gör till sitt (Säljö, 2014). Vidare skriver Säljö (2015) att en 

central utgångspunkt för hur man ser på lärandet är att människans förmågor inte bestäms av de 

biologiska förutsättningarna utan man kan utveckla och använda redskap, artefakter. Lärande är 

medierat vilket innebär att det förmedlas genom stöd och hjälp av medierande verktyg (Ahlberg, 

2013). Fysiska redskap används, blir instrument, som vi använder och redskapen medierar våra 

handlingar. Människor använder även intellektuella redskap när vi tänker och kommunicerar (Säljö, 

2014). Vygotskij menar att det viktigaste redskap vi har är det mänskliga språket som vi använder för 

att beskriva, tolka och analysera världen på många olika sätt. När redskap används som medierande 

resurser kan vi göra sådant som vi inte klarar med våra naturgivna förmågor (Säljö, 2014). 
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Metodologiska utgångspunkter 

Inför valet av metod för min studie var syftet med studien det som avgjorde beslutet att genomföra 

en kvalitativ studie. När en studie riktas mot att försöka förstå hur människor resonerar eller reagerar 

är en kvalitativ studie rimlig (Trost, 2010). Syftet med min studie är att belysa hur lärare beskriver sitt 

arbeta med att kartlägga och undervisa eleverna i läsförståelse. Kvalitativ forskning uppvisar en 

kunskapsteoretisk ståndpunkt som brukar beskrivas som tolkningsinriktad (Bryman, 2018). Bryman 

beskriver att den skiljer sig, från den naturvetenskapliga modell som tillämpas inom kvantitativ 

forskning, genom att tyngden ligger på en förståelse av den sociala verkligheten på grundval av hur 

deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet. Målet för kvalitativ forskning är att få insikt om 

fenomen som rör personer och även situationer i dessa personers verklighet (Dalen, 2015). Bryman 

(2018) menar att den kvalitativa forskningen väljs av många forskare för deras vilja att uppfatta 

informanters sociala verklighet, och vad som händer i den på samma sätt, som informanterna själva 

gör. 

Studiens genomförande 

Studien är riktad mot hur lärare beskriver undervisning och kartläggning gällande elevers läsförståelse 

och det är tydligt vilken målgrupp som jag vänder mitt urval mot, lärare. Till min studie var det viktigt 

att få ett tillräckligt stort material inför studiens analys. Den insamlande datan ska kunna kan ge ett 

material som är relativt oberoende av enskilda personliga uppfattningar (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2015). I min studie har jag intervjuat fem lärare som undervisar på mellanstadiet i svenska. Lärarna är 

anställda i fyra olika skolor i två olika kommuner. Jag ville intervjua lärare från mer än en skola eftersom 

det kan vara så att man inom en och samma skola har större samsyn på undervisningen. Urvalet av 

lärare grundades på att de undervisade i ämnet svenska då jag erfarit att det är svensklärare som är 

de lärare som mest undervisar i läsförståelse. Mitt syfte var att det skulle ges större möjligheter till 

variationer i mitt insamlade material när jag vände mig till lärare i fler skolor. Lärarna tog jag kontakt 

med via mail där jag även skickade misssivbrevet. När det accepterat medverkan ringde jag upp och vi 

bestämde tid och plats för intervjun. Lärarna bestämde när och var intervjuerna skulle äga rum. 

Samtliga intervjuer skedde efter lärarnas arbetstid. Alla lärare kontaktade och informerade sina 

rektorer. Intervjuerna skedde dels på några av informanternas skolor och dels på två stycken caféer. 

Det är viktigt att i intervjun skapa en situation som känns trygg för att få den intervjuade att tala och 

därför var det bra att lärarna själv styrde över tidpunkten och platsen för intervjun. Jag besökte 

caféerna innan intervjuerna för att försäkra mig om att det fanns möjlighet att sitta avskilt för att i 

största möjliga mån undvika distraktioner. Detta konstaterade jag vara möjligt vilket var viktigt då jag 

planerat att spela in intervjuerna med min mobil. Inför intervjun var jag förberedd med min 

intervjuguide där jag utifrån frågeområden formulerat frågor men även funderat över 

fördjupningsfrågor. När jag själv är insatt och påläst inom det område som vi talar om har jag större 

chans att få mer unik information genom intervjun skriver Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015). 

Samtycke till att spela in intervjuerna gavs av samtliga informanter och till detta använde jag min 

telefon. Kvalitén på inspelningarna var god såväl på intervjuerna från caféerna som på dem som 

spelades in på skolorna. Under intervjuerna förde jag även anteckningar då informanterna talade om 

saker som jag såg som intressanta att följa upp. Intervjuerna tog 45 minuter, två av intervjuerna ett 

par minuter längre.  
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Val av analysmetod 

Efter genomförda intervjuer transkriberade jag de inspelade intervjuerna.  Det arbetet tog lång tid men 

en stor fördel är att jag under transkriberingen lärde känna mitt material. Redan under 

transkriberingen kan man påbörja materialets tolkningsarbete och därmed fördjupas tolkning och 

analys ((Ahrne & Svensson, 2015). Mitt utskrivna material har jag läst igenom flertal gånger och 

materialet har analyserat i en induktiv process, ett försök att se generella mönster (Kvale & Brinkmann, 

2014). Kvale och Brinkmann menar att kvalitativ forskning ofta ses som induktiv då forskare ofta 

närmar sig sitt forskningsområde utan att ha för många idéer att testa, snarare får empirin avgöra vad 

som är värt att lyfta fram från forskningen. Att analysera sitt material är att ordna, sortera och göra 

det begripligt (Ahrne & Svensson, 2015). Mitt insamlade material har jag sorterat och kategoriserat 

under rubriker, utifrån studiens syfte och frågeställningar, i resultatdelen. I analysen utgick jag från de 

sociokulturella begreppen som tidigare beskrivits och färgmarkerade i mitt empiriska material vad som 

hörde samman med respektive begrepp. 

Undersökningens trovärdighet 

Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet handlar om tillförlitlighet, hur ett resultat kan reproduceras vid andra tidpunkter och andra 

forskare (Kvale och Brinkmann, 2014). Validitet, menar författarna, handlar om att ifrågasätta om en 

studie undersöker vad den sägs undersöka. Den genomförda studien är begränsad till ett antal lärare 

som under ett speciellt tillfälle möter mig i en intervju. I intervjun beskriver de sin undervisning inom 

ett specifikt område, läsförståelse, samt hur de arbetar med kartläggning av elevernas läsförståelse . 

Jag inser att mina frågor påverkar de svar som lärarna formulerar. Jag har som undervisande lärare 

under många år arbetet med det som jag och lärarna talar om och har därmed en förförståelse för 

området. Jag kan dessutom ha förväntningar på hur undervisningen bedrivs vilket också kan påverka 

studien. Detta är något som jag tagit i beaktande då jag både funderat över vilka frågor jag ställer i 

intervjuerna och hur jag formulerade de uppföljande frågorna. Intervjuarens reliabilitet diskuteras 

särskilt i relation till om det ställs ledande frågor som oavsiktligt kan påverka informanternas svar 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Men dessa författare betonar att fördelen med den kvalitativa 

forskningsintervjun är att intervjupersonen har fler möjliga svar trots en ledande fråga. Min förståelse 

för undervisning kan även påverka hur jag tolkar vad lärarna talar om. Att redovisa sin förförståelse är 

inte lätt, allt man har tänkt kan i princip påverka tolkningar (Larsson, 2005). Empiriskt insamlat material 

bör kritiskt och systematiskt analyseras och möjliga felkällor identifieras och diskuteras 

(Vetenskapsrådet, 2017). Validiteten menar Kvale och Brinkmann (2014) kan inom 

samhällsvetenskapen ses som att en metod undersöker vad den påstås undersöka. Författarna menar 

dock att validitet inte enbart är en fråga om begreppsbildning eller vilka metoder som forskaren använt 

utan forskarens person och moraliska integritet är även det avgörande för bedömning av kvalitén på 

forskarens resultat. 

Studien skulle få såväl större reliabilitet och validitet om intervjuerna följdes upp med ytterligare 

metod, exempelvis observationer. Trots det väljer jag att inte göra det och det är med anledning av 

studiens tidsbegränsning. 
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Generalisering 
Min studie har inte som syfte att generalisera. Generaliseringsbarhet innebär att resultatet i studien 

kan överföras till andra situationer (Kvale & Brinkmann, 2014). Vidare menar författarna att en vanlig 

invändning mot intervjuforskning är att personer i en intervju oftast är för få för att resultaten ska 

kunna generaliseras. Dessutom ställer de sig frågande till varför man ska generalisera. Kvale och 

Brinkmann (2014) menar att kunskap är socialt och historiskt kontextualiserade former av förståelse 

och handling i den sociala världen. Resultaten i min studie kan inte generaliseras till att gälla 

undervisande svensklärare i Sverige. Min studie kan däremot ha giltighet och vara relevant för någon 

annan i liknande miljö, exempelvis andra undervisande lärare. 

Etiska överväganden 

Inför min studie var det viktigt att jag var väl insatt i de forskningsetiska principerna. Jag hade att 

förhålla mig till det grundläggande individskyddskravet som konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav 

på forskningen, informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002). 

Alla deltagare som gett sitt medgivande till att delta i studien informerades om studiens syfte. Jag 

informerade alla informanter om deras uppgift och vilka villkor som gäller för deltagande i studien. 

Vidare informerade jag om att allt deltagande är frivilligt och kan avbrytas. Om någon skulle välja att 

avbryta deltagandet i studien ska ingen påtryckning ske för att få deltagaren att fortsätta. Det finns 

heller inte något beroendeförhållande mellan mig och deltagarna. Samtycke att delta i studien 

inhämtades från samtliga deltagare och det gjordes skriftligt. 

Alla som är med i studien ges största möjliga konfidentialitet och alla personuppgifter skyddas så att 

ingen annan kan ta del av dem. Ingen av informanternas identitet eller arbetsplats ska kunna framgå i 

den färdiga studien. De insamlade uppgifterna är endast till för att användas i studien och 

informanterna är informerande om allt material kommer att elimineras när studien är godkänd.  

De generella levnadsreglerna gällande forskning sammanfattar Vetenskapsrådet (2017) i några 

allmänna regler som jag förhållit mig till genom hela studien. Det handlar om att jag i rollen som 

forskare ska tala sanning om min forskning, utgångspunkterna i min studie ska medvetet granskas och 

redovisas och mina metoder och resultat ska öppet redovisas. Jag har inga bindningar till de 

informanter jag träffat och det ligger heller inte något kommersiellt intresse för att genomföra min 

studie. Mina resultat är utifrån min egen studie och under studiens genomförande har jag haft ordning 

på min forskning genom att dokumentera och arkivera mitt material så att ingen annan har kommit åt 

materialet. I min studies forskningsöversikt har jag strävat efter att rättvist bedömt andras forskning. 

Jag har även strävat efter att inget ska komma till skada varken människor, djur eller miljö. 
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Resultat 

Studien syftar till att belysa hur några svensklärare i årskurs 4-6 beskriver sitt arbete med att kartlägga 

elevers läsförståelse och hur de undervisar eleverna i läsförståelse.  

Studiens frågeställningar är följande: 

Hur definierar lärarna begreppet läsförståelse? 

Hur beskriver lärarna arbetet för att utveckla elevers läsförståelse? 

Vilka faktorer anser lärarna hindra och främja elevers läsförståelse? 

 

Jag har valt att namnge studiens informanter till Anna, Bea, Cilla, Doris, och Eva och här följer en kort 

presentation av dem.  

 

Anna har arbetat som lärare i arton år och har under de åren arbetat på två olika skolor och då 

undervisat på mellanstadiet. Anna har i sin lärarexamen ämnena svenska, engelska och alla 

samhällsorienterande ämnena. Anna är förstelärare och har i sitt uppdrag att stärka språkutvecklande 

undervisning på skolan, hon är handledare inom Läslyftet. 

 

Bea är även hon förstelärare och tog sin lärarexamen med behörighet inom svenska, engelska och de 

samhällsorienterande ämnena för 10 år sedan. I sitt försteläraruppdrag leder Bea utveckling av 

formativ bedömning på skolan där hon arbetar. Bea undervisar i svenska och i engelska. Hon har 

arbetat på tre olika skolor och undervisat från årskurs 4 upp till årskurs 8.  

 

Cilla har sedan sin lärarexamen arbetat fjorton år och har under de åren arbetat med elever från 

förskola till årskurs 6. Hon undervisar i svenska och i de samhällsvetenskapliga ämnena. Cilla är 

förstelärare och har handlett kollegor i såväl Läslyftet som Specialpedagogiska lyftet. 

 

Doris har varit lärare i 25 år med inriktning på svenska, engelska de samhällsvetenskapliga ämnena. 

Under dessa år har hon undervisat på tre olika skolor. Hennes lärarexamen är inriktad mot årskurs 1-7 

och hon har erfarenhet av undervisning av årskurserna 3-9. Doris undervisar i svenska och engelska. 

Eva tog sin lärarexamen våren- 17 och har snart undervisat i ett år. Examen är inriktad mot årskurserna 

4-6 och hon har behörighet i svenska, engelska och matematik.  

Jag har i resultatet fokuserat på vad som är gemensamt för lärarna men även det som jag sett skilja 

dem åt. Resultatet presenteras utifrån syftet och dess frågeställningar tematiserat utifrån 

nedanstående rubriker.  

Lärarnas definition av begreppet läsförståelse 

När lärarna definierar begreppet läsförståelse beskriver Bea och Doris att första delen i läsförståelse 

är avkodningen, att förstå kopplingen mellan bokstaven som symbol och dess ljud. Därefter följer 

läsflyt som är en viktig del. Alla lärare säger att läsförståelse är att kunna läsa en text och förstå den. 

De menar då att ordförrådet och ordförståelse bidrar till läsförståelsen. Alla lärarna talar om att 

läsförståelse innebär en djupare förståelse än så. De menar att det även innebär att kunna ta till sig 
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text och koppla till egna upplevelser och erfarenheter. Läsförståelse innebär även att kunna 

sammanfatta text, göra inferenser och att kunna plocka ut kärnan i en berättelse eller i en faktatext. 

De talar även om vikten av läsning för elevernas framtid, att kunna klara sig i samhället. Cilla menar att 

läsförståelse är vidare än så hon säger att det även innefattar att kunna lyssna när någon annan läser 

och på det sättet förstå, kunna samtala och resonera om texten. Hon menar vidare att förskolebarn till 

exempel kan visa läsförståelse på det sättet, man måste inte läsa text med sina ögon, man kan läsa på 

andra sätt. Läsförståelse hänger ihop med hur man uppfattar, tolkar, resonerar och värderar text. Det 

handlar även om att ställa sig kritisk till det man läser, att kunna samtala om texten och förstå 

författarens budskap. Cilla lägger även till att hon tycker att läsförståelse även innefattar att kunna 

tolka bilder. Hon säger också: 

Jag funderar på när man definiera läsförståelse som avkodning och ordförståelse. Om man är 

blind och lyssnar på en text och kan ta sig an den på samma sätt som någon som läst samma 

text själv är det inte läsförståelse då? En del kommer alltid att läsa med sina ögon medans 

andra läser med sina öron. 

Anna och Bea definierar även läsförståelse med att aktivt använda sig av olika lässtrategier. 

… att ha läsförståelse innebär att förstå när man inte förstår. Då använder man sig av 

lässtrategier för att förstå texten (Anna). 

Läsförståelse är att också kunna använda sig av olika lässtrategier när man stöter på patrull. 

När man uppnått god läsförståelse sker detta automatiskt (Bea). 

Anna säger också att lässtrategierna är viktiga för läsförståelsen, för att förstå och ta sig an en text 

utifrån egna upplevelser och erfarenheter. Hon menar att läsförståelse uppstår i individens möte med 

texten. Alla lärare är överens om att kunna tolka budskap i texter är en del i läsförståelsen. Eva 

utvecklar det ytterligare med att förstå att texter kan tolkas olika, allt är inte rätt eller fel. Att kunna 

förstå att det finns många olika tolkningar av en och samma text det är också en del i läsförståelsen. 

Eva, som tog sin lärarexamen för ett år sedan, berättar att hon under utbildningen läste mycket om 

begreppet literacy. Hon säger sig dock sakna didaktiska kunskaper, att hon inte fått med sig tillräckligt  

med verktyg för att planera och genomföra undervisning i läsförståelse men säger sig ha stort stöd av 

sina kollegor.  

Lärarnas arbete med att kartlägga elevernas  

läsförståelse 
Anna, Cilla och Bea uppger att skolan har en gemensam plan över hur elevernas läsförståelse kartläggs. 

På deras skolor sker screening av läsförståelse årligen via olika standardiserade läsförståelsetest. 

Samtliga av dessa lärare säger att de inte tycker att de enbart utifrån den testen kan kartlägga 

elevernas läsförståelse. Testerna är en del i kartläggningen tillsammans med bedömning och 

observationer från lektioner och andra tester. De uttrycker sig så här:  

Jag har märkt att på vissa lästester klarar sig en elev bra men sen när vi är i klassrummet och 

arbetar med texter och exempelvis ska sammanfatta en text eller kanske tolka ett budskap så 

fungerar det inte alls. Då funderar jag hur testet är utformat, är det bara att läsa texten och 

där står svaren på frågorna rakt av? (Bea) 
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Testet mäts vid ett tillfälle, eleven kan vid det tillfället ha en dålig stund vara ledsen eller trött. 

Många elever blir även stressade av en testsituation (Anna). 

Jag tycker det är bra med kontinuerliga tester som mäter elevernas läsförståelse. Vi får 

resultat över tid som då också kan ses som ett ”betyg” av den undervisning som vi genomför. 

Vi kan då också se elever som vid flera mätningar har låga resultat och inse att här behövs mer 

stöd (Cilla). 

Eva och Doris säger sig vara osäkra över hur det ser ut på skolan som helhet men att specialpedagogen 

på skolan gör någon form av läsförståelsetest på eleverna.  

Cilla säger också att i arbetslaget gör de egna tester för att kartlägga elevernas läsförståelse. Det 

innebär att eleverna läser texter och svarar skriftigt på frågor. Frågorna är då utformade så att eleverna 

ska aktivera alla sina läsförståelsestrategier. Alla lärare säger att de arbetar med texter och frågor 

kopplade till texten. Texttyperna varierar och lärarna säger att de utformar frågorna på olika 

förståelsenivåer. Eleverna ska svara skriftligt på frågorna och lärarna säger att den här typen av uppgift 

kan vara en del av underlaget för att kartlägga elevernas läsförståelse. Eva och Doris uppger att de 

använder ett specifikt läromedel ”Läsflyt” där eleverna läser texter och svarar på olika typer av frågor. 

Eva som är den lärare som har undervisat kortast tid av alla lärarna säger att detta läromedel är en 

viktig del i hennes undervisning för att kartlägga vilka behov det finns bland eleverna. Hon menar att 

läromedlet hjälper henne att se vilka elever som har djupare förståelse och klarar att tolka och koppla 

text till sina egna erfarenheter och vilka elever som behöver stöd i detta. Alla lärare betonar att deras 

kontinuerliga bedömningar och observationer under lektionerna är en viktig del i kartläggningen av 

elevernas läsförståelse. Cilla tar upp vikten av att dokumentera var eleverna befinner sig och berättar 

att detta sker i matriser. Hon pekar på att annars är det svårt att få syn på om det sker någon utveckling. 

Bea berättar att hon då och då spelar in elevernas läsning och även deras samtal i läsgrupperna. Hon 

menar att det är svårt att hinna runt under lektionstid och lyssna på alla grupper. Bea säger också att 

hon skriver korta noteringar på saker som hon reflekterar över under lektionerna. Hon menar att 

noteringarna gör att hon kan komma ihåg de saker hon uppmärksammat hos eleverna. Doris säger 

”som lärare har man mycket av bedömningen i sitt huvud”. 

Samtliga lärare belyser hur viktigt de anser att samtalen är runt de texter som eleverna läser. De säger 

att om eleverna enbart får visa sin läsförståelse genom att skriftligt svara på frågor kanske det inte är 

läsförståelsen som speglas utan mer elevernas skriftliga förmåga. Eleverna kan ha bra läsförståelse 

men brister i förmågan att skriva menar alla de intervjuade lärarna. Alla uppger att de lyssnar på 

eleverna när de läser och Bea betonar att det är viktigt att inte luras av elever som läser med gott flyt. 

Hon menar att man många gånger blir lurad då elever kan läsa med bra flyt och hastighet men det 

innebär inte alltid förståelse.  
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Undervisning i läsförståelse 

Undervisning i läsförståelsestrategier 
Flera av lärarna berättar att de aktivt undervisar i läsförståelsestrategier. Samtliga av dem utgår från 

strategierna, att förutspå och att ställa hypoteser, att skapa inre bilder, reda ut oklarheter nya ord och 

uttryck och att ställa frågor på olika nivåer, att läsa på raden, mellan raderna och bortom raderna och 

att sammanfatta. Alla lärare använder sig av en högläsningsbok för att modellera strategierna för sina 

elever. Bea berättar att i helklass läser de mycket text gemensamt där hon modellerar för eleverna. 

Hon säger att hon då ger eleverna verktyg för hur de på olika sätt kan arbeta med en text och när 

eleverna blir trygga använder de själva strategierna.  

Om vi till exempel ska vara detektiver så har alla elever en egen miniwhiteboard och jag kan 

stanna upp vid något ord, begrepp eller uttryck och be dem fundera över betydelsen. Eleverna 

skriver eller ritar. Här kan jag under ett kort ögonblick få syn på många elevers förståelse. Här 

får alltså eleverna modellera för varandra. Eleverna och jag som lärare får möjlighet att ta del 

av många olika tankemönster. 

För att kunna undervisa i läsförståelsestrategier menar alla lärarna att det har krävts fortbildning för 

dem. Ingen menar att de i sin grundutbildning fått med sig tillräckliga kunskaper eller redskap för att 

varken undervisa eller kartlägga elevers läsförståelse. Doris som är den lärare som tog sin lärarexamen 

tidigast säger att hon i sin utbildning inte fick med sig kunskaper om hur hon skulle undervisa i 

läsförståelse. Hon menar att inledningsvis i sin lärarkarriär undervisade hon inte alls i läsförståelse utan 

utgick från att när eleverna kunde läsa så förstod de. Doris säger att det var Barbro Westlund som 

ändrade synen och förståelsen av behovet av att undervisa eleverna i läsförståelse. Några av lärarna 

påtalar vikten av att lärare i alla skolans ämnen måste undervisa eleverna i hur de ska ta sig an texter i 

de olika ämnena. Bea säger: 

Eleverna kan få som uppgift att till exempel skriva en faktatext i SO men har ingen aning om 

vad en faktatext är.  

Bea tar upp hur kursplanerna påvisar att det är alla lärares ansvar att undervisa i läsförståelse. Hon och 

de andra lärarna menar att så är det inte i dag utan lärare som undervisar i svenska i hög grad förväntas 

ansvara för den undervisningen.  

Högläsning 

Högläsning, när läraren läser högt och eleverna lyssnar, har en viktig betydelse för lärarnas 

modellerande. Anna säger att hon även arbetar med högläsningen för att väcka engagemang, intresse 

och nyfikenhet för litteratur. Hon säger att hon tror att högläsningen kan vara en väg in i läsandet för 

många elever och kan vara en viktig del i att utveckla elevers läsförståelse. Högläsning kan engagera 

och motivera elever till fortsatt läsande. Anna berättar att hon, mycket mer än tidigare, arbetar mer 

strukturerat med högläsning.  

Här arbetar vi med läsloggar och inför högläsningen får eleverna en uppgift, det kan vara att 

försöka skapa en inre bild över en plats eller det kan vara att de ska vara vaksamma över om 

det finns dialoger med. Det kan även handla om att de ska ta ställning för något som händer i 
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boken och argumentera för sitt ställningstagande. Många gånger får eleverna även fundera 

över vad författaren kan mena med ett visst påstående.  

Cilla berättar att högläsningen är en del av undervisningen där hon även fokuserar mycket över 

språkliga strukturer. Arbetar eleverna med exempelvis citat så kan eleverna få i uppdrag att under 

högläsningen plocka ut något citat som de anser vara betydelsefullt för berättelsen.  

Anna och Cilla som också undervisar i de samhällsvetenskapliga ämnena använder högläsning, där 

eleverna läser för varandra, för att ta sig an faktatexter. De säger att syftet är att ta till sig 

faktakunskaper och vid dess högläsningstillfällen är det viktigt att diskutera, förklara och reda ut ord 

och begrepp. Lärarna menar att det är viktigt att eleverna får lära sig hur olika texttyper ser ut.  

Läsgrupper  
Alla lärare arbetar med läsgrupper där alla elever oberoende av läsförståelseförmåga läser samma bok, 

boken väljs av lärarna. Samtliga lärare menar att eleverna klarar det med relevant stöd. Stödet kan 

vara i form av inläst text eller att läsning sker växelvis mellan elev och vuxen. Bea förklarar så här: 

Stödet måste ses i förhållande till vad vi vill uppnå, i det här fallet vill vi att eleverna ska 

utveckla sin läsförståelse. Om elever med svagare läsförståelse tilldelas böcker som anses 

lämpade för läsnivån så är risken att de inte får ta del av mer komplicerade texter och 

stagnerar därmed på den nivå de befinner sig på. Litteratur med en enkel struktur och enkelt 

innehåll skulle inte leda till utveckling av läsförståelsen.  

Alla lärare förutom Eva svarar tveklöst på att eleverna med svag läsförståelse kan lyssna till sig 

läsförståelse. De menar att eleverna då på samma villkor som övriga klasskamrater kan delta i 

diskussioner runt texterna och det är då läsförståelsen utvecklas. Eva menar dock att läsförståelsen 

hänger samman med den egna läsningen av texten det vill säga avkodningen och ordförståelsen. Eva 

talar om att man måste fundera vad syftet med läsningen är. Om eleverna ska ta till sig faktakunskaper 

är det en annan sak, det är då bra att de kan lyssna till sig sådana kunskaper säger hon.  

Alla lärare förutom Cilla låter eleverna läsa hemma i form av läxläsning och då föräldrar står för stödet. 

Efter genomförd läsning förbereder eleverna sig på en rad frågor av olika karaktär som de senare i 

skolan bearbetar i sin läsgrupp. Lärarna menar att det är just vid bearbetningen, samtalen i 

läsgrupperna, som eleverna utvecklar sin läsförståelse. Doris säger: 

Eleverna får sätta ord på sin egen förståelse och sin tolkning vilket fördjupar den egna 

förståelsen. Samtidigt kan någon annan elev fått syn på något helt annat i texten och har en 

helt annan tolkning. Det breddar elevernas möjligheter att förstå och tolka texter utifrån olika 

perspektiv 

Lärarna säger att anledningen till att eleverna läser hemma i form av läsläxa är att de tycker att det är 

svårt att erbjuda tillräckligt många lästillfällen för eleverna i skolan. Cilla som inte har någon läsläxa för 

eleverna berättar att den formen av läsningen sker i skolan i form av högläsning, eleverna läser för 

varandra i grupper. Hon ser det lästillfället som en lektion där elevernas läsförståelse står i fokus. 

Eleverna engagerar sig i texten under lästillfället genom att de tillsammans, och med lärarstöd, hjälps 

åt med svårigheter som de stöter på under läsningens gång. Cilla betonar att alla elever inte får det 

stöd hemma som de behöver och därför måste skolan bidra med det. Cilla säger också att 



21 

 

läsförståelseförmågan skiftar bland eleverna som hon sätter samman i grupperna. Hon menar för att 

kunna sätta samman de här läsgrupperna krävs att det i gruppen råder ett tillåtande klimat. I 

arbetslaget har de skapat en miljö där eleverna vill läsa, även de som inte har jättebra läsflyt. Alla lärare 

i arbetslaget har arbetat hårt för det, säger Cilla. 

Samtliga lärare berättar hur viktigt boksamtalen i grupperna är. Att lyssna hur eleverna formulerar sig 

runt det som de har läst ger dem information om elevernas förståelse av det som de har läst. De menar 

också att detta är ett lärande som eleverna inte skulle kunna nå på egen hand då de i samtalen kan 

fördjupa sin egen förståelse genom att lyssna och ta del av resonemang, tankar och funderingar från 

andra elever. Lärarna ser att i det gemensamma sammanhanget så ökar lusten och viljan att läsa den 

gemensamma boken, även för de eleverna med mer motsträvig inställning. Eleverna entusiasmeras 

och motiveras av varandra. Anna och Bea berättar hur de i årskurs 4 lägger ner mycket tid för att träna 

eleverna på hur sådana samtal genomförs. De båda säger att målet är att eleverna själva ska leda 

samtalen i grupperna men de behöver guidning under en lång tid för att klara det. 

Läromedel 

Lärarna säger att deras undervisning inte utgår från något specifikt läromedel men samtliga uppger att 

de använder ett läromedel som heter ”Zick Zack”. De menar att de använder detta läromedel där de 

tycker att det passar undervisningens mål och syfte. Eva och Doris säger också sig använda ett 

läromedel som heter ”Läsflyt”. Lärarna säger sig använda en mängd olika texttyper i undervisningen. 

Elevernas individuella läsning 
Lärarna beskriver att eleverna varje vecka läser individuellt och eleverna väljer själva titlar. Eleverna 

väljer bland böcker som finns på skolorna eller tar med sig hemifrån. Någon strukturerad undervisning  

runt denna läsning är det endast Anna som beskriver. Hon berättar att undervisningen är på liknande 

sätt när eleverna läser individuellt som den är när de arbetar i läsgrupperna. Innan den individuella 

läsningen startar får eleverna en uppgift. Eleverna skriver läsloggar där de främst sammanfattar sin 

läsning men de arbetar även mycket med andra lässtrategier och med ord- och begreppsförståelse. 

Övriga lärare uppger att de vid några tillfällen skriver bokrecensioner och det med syfte att eleverna 

ska inspirera varandra. Ingen av dessa lärare säger att huvudsyftet med den individuella läsningen är 

att utveckla elevernas läsförståelse. Bea och Cilla tar upp den här formen av läsning som en lugn och 

skön stund där många elever får möjlighet till att varva ner. Båda säger också att det i dag nästan anses 

fult med tyst individuell läsning. Det menar dock att vid individuell läsning tränas avkodning och 

läshastighet vilket påverkar förståelsen. Även sådant som ordförråd, grammatik och språkets struktur 

kan utvecklas vid dessa stunder. 

Elever som behöver ytterligare stöd i sin läsförståelseutveckling  
Lärarna menar att den undervisning de bedriver gynnar alla elever att utveckla läsförståelse men det 

är svårt att med undervisningen möta alla elevers behov. Samtliga lärare menar att det finns elever 

som behöver ytterligare stöd. Alla lärare har någon form av samarbete med specialpedagog eller 

speciallärare. Anna, Bea och Cilla berättar att specialpedagog eller speciallärare arbetar enskilt med 

elever. Det är oftast elever som identifierats ha behov av att träna avkodning. Anna, Cilla och Eva säger 

också att de planerar och genomför läsgrupper tillsammans med specialpedagog eller speciallärare. 

De menar att de kan ägna mer tid åt eleverna då de arbetar i mindre grupper. Alla menar att det är till 

fördel för alla elever i klassen, de kan ge mer stöd och utmaningar åt eleverna och att de som lärare 

lättare kan bedöma elevernas läsförståelse, Eva säger: 
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Vissa elever kan behöva mer stöd och jag tänker att det just handlar om mer tid. Att sitta ner 

och förklara, diskutera, vrida och vända på ord och meningar. På den här skolan har jag 

möjlighet till det när jag samarbetar med specialpedagogen.  

Cilla berättar att hela arbetslaget planerar och genomför extra lästräning för de elever i arbetslaget 

som man bedömer vara i behov av ytterligare stöd. Några av lärarna berättar om hur de försöker få 

med sig föräldrarna. De pratar med föräldrarna om hur viktigt det är med läsningen och berättar hur 

de kan stödja sina barn i läsutvecklingen.  

Hinder 

Det som alla intervjuade lärare anger som ett hinder för att utveckla elevers läsförståelse är att elever 

som går i skolan idag är så vana att få snabb respons, belöning när de har uppnått något. De menar att 

mobiltelefonen med häftiga appar och olika dataspel kan vara anledningen till detta. När det gäller att 

se framsteg i att utveckla läsförståelse så krävs många gånger ett hårt arbete som dessutom många 

gånger tar lång tid innan resultat uppnåtts. Doris säger: 

Eleverna är så luststyrda, de väljer de appar som tilltalar just dem själva. Denna luststyrdhet 

måste vi i skolan konkurrera med. Det är ett hinder som jag ser kommer att bli allt större. 

De flesta av lärarna menar att skolmiljön i sig kan vara ett hinder då de själva förknippar läsning med 

en mysig miljö, Anna lyfter fram hur hon själv gör när hon ska läsa en bra bok. 

Det är ju inte så att jag sätter mig på en pinnstol vid köksbordet med min favoritbok. Nej, jag 

sätter mig i en mysig fåtölj eller sträcker ut mig i soffan. 

Dessa lärare menar även att elever hindras av att utbudet på litteratur, såväl skönlitterära böcker som 

faktaböcker, är begränsat på skolorna. Trots skollagen som anger att skolbibliotek är obligatoriskt på 

skolorna så menar de att detta brister.  

Bea och Cilla pekar på att elevers olika förutsättningar kan vara hinder i utvecklingen av läsförståelsen. 

De tar då upp elevernas hemmiljö och de elever som inte har tillgång till någon litteratur i sina hem 

eller har föräldrar som läser.  

Något som alla lärarna är överens om är att det kan finnas hinder hos eleverna själva. Det som de 

nämner är elever med någon form av neuropsykiatriskt funktionshinder, språkstörning och dyslexi. 

Cilla menar att det som hindrar dessa elever från att utveckla sin läsförståelse är inte deras svårigheter 

utan mer hur skolan hanterar svårigheterna. Hon menar att skolan kan hindra elevernas utveckling 

genom att i kartläggningen vara snabba med att se på individen och försöka förstå vilka insatser som 

ska sättas in utan att först se hur miljön runt om eleven ser ut. Cilla säger att skolan måste ställa sig 

frågor om hur arbetat och undervisningen runt eleven ser ut. Det är viktigt att fundera över gruppen 

som eleven ingår i och hur klassrumsmiljön ser ut, elevens placering och vilka läromedel som finns. 

Många lärare blir provocerade över det tankesättet, menar Cilla, ansvaret hamnar då på skolan istället 

för hos eleven.  

Ett ytterligare hinder som alla lärare talar om är att de inte haft tillräcklig med kompetens inom 

området. För att både kunna undervisa och kartlägga elever läsförståelse krävs kunskap. Samtliga 

lärare menar att de efter sina grundutbildningar inte hade tillräckligt med kunskap eller verktyg för 
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detta. Genom olika kompetensutbildningar och läsning på egen hand säger sig lärarna att de tagit till 

sig kunskaper att använda både för undervisning och för kartläggning av elevers läsförståelse. Eva som 

undervisat kortast tid säger att hon har mycket stöd av erfarna lärare i arbetslaget.  

Möjligheter  

Lärarna är eniga om att de själva är en viktig del i att skapa möjligheter för eleverna att utveckla sin 

läsförståelse. De talar om vikten av att lärarens undervisning måste skapa engagemang hos eleverna, 

motivation är en stark drivkraft hos eleverna. Undervisningen måste vara varierande och anpassas till 

elevernas behov. Anna säger: 

Jag ser en stor fördel med att arbeta för att stödja elevernas engagemang och motivation för 

att läsa. Det ser jag som en möjlighet på det sättet att när eleverna vet vad de ska göra och 

varför, de ser och förstår ett syfte, då bidrar det till motivation och engagemang.  

Dessutom menar lärarna att elevernas möjligheter till att utveckla sin läsförståelse ökar när 

undervisningen sker gemensamt, tillsammans med klasskamraterna, än om eleverna enbart ägnar sig 

åt den individuella lästräningen. De talar även om hjälpmedel i form av inlästa läromedel, 

rättstavningsprogram och möjlighet för eleverna att på datorn  kunna få skriven text uppläst som stöd 

i deras läsförståelseutveckling. 

Förutom undervisningen talar alla lärare om olika saker som skapar möjligheter för eleverna att 

utveckla läsförståelsen. Anna talar om samarbetet med biblioteket som en möjlighet för att intressera 

och inspirera eleverna till mer läsning. Intresserade elever har större möjligheter att lyckas med att 

utveckla sin läsförståelse. Bea menar att olika typer av hjälpmedel bidrar till elevernas möjligheter att 

lyckas med att utveckla sin läsförståelse. Cilla talar om hur viktigt det är att inte sätta upp höga mål 

utan delmål. Hon menar att delmålen ger eleverna möjlighet att se framstegen. Doris ser ökade 

möjligheter för eleverna att utveckla sin läsförståelse när läsningen ingår i ett större sammanhang. Hon 

berättar att när de arbetar med olika texttyper så är det ingen isolerad uppgift utan ingår i ett större 

arbete. Doris förklarar: 

Vi har under en tid arbetat med olika texttyper som man möter i tidningar artiklar, annonser, 

referat och reklam. Gruppvis har eleverna utifrån dessa texttyper satt ihop en tidning. 

Texterna som skrivs har en mottagare och syftet med att skriva texterna blir tydligare för 

eleverna. Vi bjöd även in en förälder som är sportjournalist som berättade om sitt yrke. 

Doris berättar att eleverna även utifrån de färdiga tidningarna arbetade fram en nyhetssändning som 

de filmade. Många skolämnen ingick i ett och samma temaarbete och många fler förmågor än 

läsförståelse aktiverades. 

Eva säger att möjligheterna för eleverna att utveckla god läsförståelse ökar om skolan satsar på att 

tillhandahålla varierande och för eleverna intressant litteratur. 
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Analys 

Läsförståelse 

Alla lärarna har funderingar över vad läsförståelse innebär och definierar läsförståelse i ett större 

perspektiv än enbart avkodning och ordförståelse. Lärarna säger i intervjuerna att det är ett begrepp 

som inte är så enkelt att förklara. Det är något som kan förstås då forskning inom området inte delar 

samma definition av detta komplexa begrepp. Lärarna ansluter sig mer till begreppet reading literacy 

där man lägger till, förmågan att reflektera och engagera sig i texter för att uppnå sina egna mål samt 

att utveckla kunskaper och sin potential för att delta i samhället (Skolverket, 2016, 2017). Endast två 

av lärarna nämner dock avkodning som en del av begreppet läsförståelse. Elwér (2014) menar att i den 

tidiga läsundervisningen fokuseras det mycket på elevernas avkodning. Vidare säger lärarna att de 

aktivt arbetar för att engagera och motivera eleverna och att även det är viktigt för att eleverna ska 

utveckla sin läsförståelse.  Cilla ställer sig kritisk till modellen The simple view of Readings definition av 

läsförståelse, där läsförståelse innefattar komponenterna avkodning och ordförståelse (Herkner, 

2011). Cilla menar att det är en begränsad syn på läsförståelse. Hon menar att läsförståelse kan uppnås 

även genom att lyssna på en text. Att lyssna till sig förståelse är något som fler lärare talar om i min 

studie och som skiljer sig från den tidigare forskning som jag tagit del av och presenterat i 

forskningsöversikten.  

I ett sociokulturellt perspektiv 

Kontext 
Lärarna i studien beskriver undervisningen i läsförståelse som en del av något större. Undervisningen 

i läsförståelse vävs in i arbetet med högläsning, läsgrupper och för någon lärare även i arbetet med 

den individuella läsningen. Läsförståelse är inte något som de ser som en isolerad färdighet som 

handlar om att enbart avkoda och förstå en text. Lärarna menar att det som eleverna läser ska vara 

relevant i ett större sammanhang och inte isolerade texter. Eva beskriver denna kontext tydligt med 

arbetet runt tidningstexterna. Lärarnas resonemang stöds av van Rijk, Volman, de Haan och van Oers 

(2017) där de just lyfter relevansen som den viktigaste komponenten för elevernas motivation.  

Samspel med andra 
I ett sociokulturellt perspektiv sätts lärandet in i en kontext. Det betonas även att utveckling sker i 

samspel med andra. Lärarna som intervjuats menar att den fördjupade läsförståelsen utvecklar 

eleverna just i samspel med andra. De lyfter fram boksamtalen som en viktig del och menar att 

elevernas förståelse når ytterligare en dimension när de får ta del av andra kamraters resonemang, 

tankar och funderingar. Lärarna säger att detta är ett lärande som eleverna inte skulle kunna nå på 

egen hand då de i samtalen kan fördjupa sin egen förståelse genom att lyssna och ta del av 

resonemang, tankar och funderingar från andra elever.  Vygotskij menade att vi blir till som tänkande 

varelser genom att delta i kommunikation och genom att bekanta oss med språk, tänkande, idéer och 

praktiker (Säljö, 2015). Den undervisning som lärarna beskriver visas i Rijk, Volman, de Haan och van 

Oers (2017) forskningsresultat ha god effekt för att utveckla elevers läsförståelse. Även Fischer och 

Freys (2014) forskning stödjer det som lärarna i studien säger om att elevernas möjligheter till att 

utveckla sin läsförståelse ökar när undervisningen sker gemensamt med klasskamraterna än om 
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eleverna enbart ägnar sig åt den individuella lästräningen. Dock så stöds Beas tankar om att den 

individuella lästräningen behövs för att träna avkodning och läshastighet av Fischer och Freys studie 

där även de menar att den typen av lästräning är viktigt just för att automatisera läsningen.  

Proximal utvecklingszonen  
I det sociokulturella perspektivet talar man om den  proximala utvecklingszonen, ZPD Zone of proximal 

development. Det kan beskrivas som det avstånd mellan det som en elev kan uppnå på egen hand och 

vad som kan uppnås med stöd (Ahlberg, 2013). Lärarna kartlägger elevernas läsförståelse och menar 

att kartläggningen är en viktig del för att möjliggöra att eleverna utmanas och ges stöd vidare till nästa 

nivå i sin läsförståelse. Alla lärarna säger att det är viktigt att texter som eleverna tar del är 

åldersadekvata. Texter som anses lämpade just för en elevs läsförståelsenivå är inte alltid den text som 

är mest lämpad för att utveckla förståelsen. Texterna blir inte tillräckligt intressanta och utmanande 

för eleverna. Sådana texter, menar lärarna, riskerar att cementera läsnivån istället för att utveckla den.  

Det lärarna uttrycker överensstämmer med studien av Fisher och Frey (2014) som visar att elever som 

inte utmanas i sin läsning misslyckas med att utveckla nödvändiga förmågor för att kunna ta del av mer 

avancerade texter och därmed höja kunskapsnivån. Några lärare framförde viss kritik mot att 

kartläggning sker med standardiserade tester. Dels kritiserades texternas innehåll men även riktades 

kritik mot hur frågorna som eleverna ska besvara formulerades. Här menar Elwér (2014) att testerna 

som ska bedöma elevers läsförståelse ska innehålla uppgifter som speglar såväl elevers avkodning som 

hur eleverna interagerar med texten och hur de använder tidigare kunskaper för att förstå. Vygotskij 

(2001) menar att det är av vikt att ta reda på elevens kunskapsnivå för i nästa nivå höja den över den 

befintliga. För att kunna lyfta eleverna till nästa utvecklingsnivå så kartlägger lärarna vilken nivå 

eleverna befinner sig på genom både standardiserade tester och observationer under lektionerna. 

Scaffolding 
För att klara av texter som ligger utöver sin läsnivå menar lärarna att det klarar eleverna men 

förutsättning är att eleverna får rätt stöd. Lärarna i studien säger att elever med lägre läsförståelse 

tilldelas böcker på samma nivå som elever som bedöms ha god läsförståelse. Stödet kan vara i form av 

inläst text eller att läsning sker växelvis mellan elev och lärare, annan elev eller förälder. För att kunna 

ge eleverna rätt stöd så behövs, precis som för att utmana eleverna i den proximala utvecklingszonen, 

en kartläggning över vad eleverna befinner sig i sin läsförståelse säger lärarna. I intervjuerna beskriver 

lärarna sin kartläggning både med olika tester och från undervisningssituationer och där de lägger stor 

vikt vid vad de ser i undervisningen. Tjernberg (2013) beskriver även hon i sin avhandling, det dagliga 

arbetet med eleverna som tillfällen att kartlägga elevernas läsutveckling och därmed planera för stöd. 

Lärarna talar om hur de modellerar för eleverna. Detta stöd säger de ger eleverna verktyg för att så 

småningom själva hantera olika typer av texter.  Resultatet av min studie visar att samtliga intervjuade 

lärare är påverkade och inspirerade av grundtankarna i aktuella undervisningsmodeller. Såväl 

Westlund (2015) som Myrberg (2007) lyfter fram olika undervisningsmodellers positiva effekter på 

elevers läsförståelse. Tydligast framträdande är att lärarna i stor omfattning använder sig av Reciprocal 

teaching, RT. En stor vikt läggs på att modellera läsförståelsestrategier för att eleverna succesivt ska 

behärska dessa på egen hand. Resultat från fler tidigare genomförda studier (Fischer & Frey, 2014; 

McAllum, 2014; Tjernberg, 2013) visar att just modellering är framgångsrik i undervisningen för att 

utveckla elevers läsförståelse. Fischer och Frey (2014) menar att genom modellering så synliggörs 

tankemönster och eleverna ges stöd i att utveckla sin läsförståelse. De två lärarna som även undervisar 

i samhällsvetenskapliga ämnen berättar även om undervisning som fokuserar på fakta- och 
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begreppsbildning. De beskriver sitt arbete med faktatexter där de menar att eleverna får stöd och 

vägledning i att tolka och förstå olika texttyper. Lärarna uttrycker även att eleverna är stöd för varandra 

när de i läsgrupper hjälps åt med svårigheter de möter i texten och då olika texttolkningar lyfts fram. 

Anna tar även upp hur viktigt arbetet med att stötta eleverna i att synliggöra syftet med 

undervisningen. Vygotskij säger att meningen med arbetet måste vara given i förväg innan eleven 

anstränger sig. Det måste vara begripligt för eleven, och att det inte ska uppstå några frågor hos eleven, 

om vad syftet med arbetet är (Lindqvist, 2012). Lärarna ser även olika typer av verktyg, artefakter, som 

stöd för eleverna i sin läsförståelseutveckling.  

Medierande artefakter- verktyg  
För att stödja eleverna i sin läsförståelseutveckling tar lärarna hjälp av olika verktyg. Det som de 

nämner som viktig artefakt för eleverna är datorer. Samtliga lärare berättar att i olika situationer har 

eleverna tillgång till inläst läromedel för att utveckla läsförståelsen. För att nå ytterligare nivåer i 

läsutvecklingen menar lärarna att det är viktigt för de elever som har svårigheter med sin läsförståelse. 

De kan då ta del av mer avancerade texter då inte energin behövs till avkodning eller förståelse. 

Artefakter används för att kunna ta genvägar och spara tankekraft menar Säljö (2015). Lärarna säger 

även att det kan öka elevernas intresse för att läsa. Det som framgår i studien är att inläst läromedel 

som verktyg också är viktigt i faktabaserade skolämnen. Andra verktyg som lärarna säger är viktiga för 

elevernas lärande är rättstavningsprogram och program för att kunna få skriven text uppläst. Lärarna 

tar även upp att de i undervisningen till viss del använder fysiska läromedel som också är en artefakt. 

Vygotskij menar att språket är människans viktigaste verktyg (Vygotskij, 2001). Det är en artefakt som 

lärarna uttrycker är viktig för elevernas utveckling av läsförståelsen. Tillsammans med andra är samtal 

och diskussioner utifrån läst text betydelsefulla för elevernas läsförståelseutveckling. Säljö (2015) 

menar att  artefakter medierar verkligheten för människor i konkreta verksamheter och det kan inte 

bortses att vi gör erfarenheter med hjälp av mediterande redskap. Begreppet mediera, förmedla, 

antyder att vi inte står i direkt kontakt med omvärlden (Säljö, 2015). I den sociokulturella teorin är 

språket det viktigaste redskapet. Lärarna i studien lägger stor vid kommunikationen, alla berättar om 

betydelsen av de gemensamma samtalen runt läst text. Det lyfter fram hur viktigt samtalen är för 

elevernas läsförståelseutveckling och även betydelsen för att kartlägga elevernas läsförståelse. En 

viktig aspekt av mediering är interaktionen mellan människor och genom olika former av 

kommunikation (Säljö, 2015). Säljö menar också att genom språket kan vi beskriva, tolka och analysera 

världen på många olika sätt. Precis som i studien av  Fischer och Freys (2014) talar lärarna om vikten 

för eleverna att läsa och diskutera tillsammans. Att genom interaktion och kommunikation få ta del av 

andras tolkningar, beskrivningar och funderingar för att fördjupa sin egen förståelse. 

Appropriera 
Appropriering är i den sociokulturella teorin metaforen för lärande (Säljö, 2015). I kommunikation, i 

samtal, kan människor ta till sig erfarenheter från andra. Undervisningen som lärarna beskriver sker i 

stor utsträckning kollektivt. Stor del av undervisningen runt läsförståelse sker gemensamt i gruppen. 

Lärarna talar om att eleverna ges många tillfällen till samtal och diskussion och vid dessa tillfällen görs  

elevernas erfarenhet tillgängliga för varandra. I sådana situationer kan eleverna appropriera andras 

erfarenheter. Genom appropriering blir dessa erfarenheter en del av individens tänkande menar Säljö 

(2015). Vygotskij menar att appropriering handlar om att tillägna sig eller erövra redskap för att klara 

av det sociala livet (Lindqvist, 2012). Vidare skriver författaren att Vygotskij menar att kunskap är något 

mer än att lära sig nya saker. Det handlar även om att lära sig normer och regler. Att skapa en identitet 
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för att vara delaktig i samhället är också kunskap. När lärarna definierar begreppet läsförståelse talar 

det om vikten av läsförståelse för att kunna klara sig som samhällsmedborgare.  
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Diskussion  

Studiens syfte är att belysa hur några svensklärare i årskurs 4-6 beskriver sitt arbete för att kartlägga 

elevers läsförståelse samt hur de arbetar för att utveckla elevers läsförståelse. I diskussionen 

diskuteras resultatet och analysen utifrån rubriker som hör samman med studiens syfte och dess 

frågeställningar. 

Läsförståelse 

Lärarnas definition av begreppet läsförståelse visar på en vidare och bredare syn på begreppet. De 

begränsar inte läsförståelse till enbart avkodning och ordförståelse. Lärarna beskriver även 

läsförståelse med förmågor som reflektion och engagemang. De lyfter även begreppet till ett 

samhällsperspektiv då läsförståelse kan ses i ett demokratiskt perspektiv. Eleverna ska ges 

förutsättningar att fullt ut verka som samhällsmedborgare och då är läsförståelse en nödvändig 

förmåga. Studien visar att lärarna bedriver en explicit undervisning där de använder varierande 

undervisning för att alla elever ska utveckla läsförståelse. Att lärarna ger eleverna möjlighet till att 

lyssna till sig läsförståelse är något som framkommer i denna studie och något som sticker ut jämfört 

med den tidigare forskning som presenterats i forskningsöversikten. Cilla sätter ord på synsättet 

genom att säga ” En del kommer alltid att läsa med sina ögon medan andra läser med sina öron”. Något 

som resultatet i studien visar är dock att endast två av lärarna talar om avkodning som en del i 

läsförståelsen. Det skulle kunna förklaras med att studiens lärare undervisar på mellanstadiet och det 

är främst under elevernas tid i lågstadiet som det fokuseras på avkodning (Elwér, 2014). Lärarna som 

undervisar på mellanstadiet kan tänka att det är något som eleverna behärskar efter sin tid på 

lågstadiet. Lärarna i studien är mer fokuserade på läsundervisning riktad mot förståelse än mot 

avkodning.  

Undervisning  

Studiens resultat visar att lärarna arbetar med delar från de olika undervisningsmodellerna, som 

presenterats i studien, för att utveckla elevers läsförståelse. Lärarna nämner inte någon av modellerna 

vid namn förutom att de säger sig arbeta utifrån läsförståelsestrategierna i undervisningsmodellen 

Reciprocal teaching, RT. Reciprocal teaching är den undervisningsmodell som tydligast framträder i 

denna studie. Modellering är ett viktigt inslag i undervisningen runt läsförståelsestrategierna. Lärarna 

menar att eleverna då får ta del av tankemönster i de olika strategierna för att ta sig igenom hinder 

som uppstår vid läsningen. När eleverna är säkra använder de strategierna på egen hand och kan 

tillämpa dem i skolans alla ämnen. McAllum (2014) har i sin studie presenterat resultat som visar att 

RT ger effekter som elever kan generalisera i andra skolämnen. Resultat från Lenhard, Baier, Endlich, 

Schneider och Hoffmann (2014) och Reichenberg och Emanuelsson (2014) påvisar också förbättrade 

resultat av elevernas läsförståelse då de tagit del av undervisning med RT. Studien av Reichenberg och 

Emanuelsson (2014) uppvisar goda effekter för elevernas läsförståelse även när modellen QtA, 

Questioning the Author, använts i undervisningen. CORI är ytterligare en undervisningsmodell som 

enligt van Rijk, Volman, de Haan och 2017 förbättrar elevernas resultat gällande läsförståelse. 
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Resultatet i den här studien visar att ingen av lärarna arbetar renodlat efter den ena eller den andra 

modellen utan tar olika delar från olika modeller. Det kan tolkas som att lärarna anpassar och 

planerar undervisningen utifrån elevernas behov. Tjernberg (2013) pekar just på vikten av hur 

undervisningsmodellerna praktiseras och omsätts i undervisningen som framgångsfaktorer för 

elevernas läsinlärning. 

Forskningsresultat från studierna (Lenhard, Baier, Endlich, Schneider & Hoffmann, 2013; McAllum, 

2014; Reichenberg & Emanuelsson; van Rijk, Volman, de Haan & Oers, 2017)  i forskningsöversikten är 

från studier där man undersökt modellerna i sin helhet. Inget resultat bygger på den typen av 

undervisning som lärarna i den här studien beskriver, undervisning där man plockar delar av de olika 

modellerna. I fler av studierna i forskningsöversikten har dessutom undervisningsmodellerna 

genomförts i mindre sammanhang, mindre grupper. I den här studien beskriver lärarna 

läsförståelseundervisningen övervägande i helklass. De elever som lärarna uppmärksammat med 

avkodningssvårigheter fick i största utsträckning individuellt stöd av speciallärare. Resultatet i studien 

visar inte på någon planerad individinriktad undervisning som har som syfte att utveckla elevernas 

avkodning. Dock säger Bea och Cilla att elevernas individuella läsning bidrar till att utveckla elevernas 

avkodning. För övrigt talar lärarna främst om undervisning på gruppnivå. De menar dock att elever får 

individuellt stöd för att klara av att genomföra gemensamma uppgifter. Några av lärarna samarbetar 

med speciallärare och bildade mindre läsgrupper i klassen. Det bidrar till att de delar ansvaret för 

läsgrupperna. Vid sådana tillfällen hinner lärarna mer aktivt vara delaktiga i läsgrupperna och samtala, 

ställa frågor och utmana eleverna i sitt tänkande. Lärarna ges mer tid för eleverna och för att se vilka 

behov som finns och då lättare kan rikta stöd och utmaningar. Annan fördel lärarna nämner med 

mindre elevgrupper är att det är enklare att kartlägga vad eleverna befinner sig i sin läsförståelse. 

Fischer och Frey (2014) pekar i sin studie på lärarnas begränsade möjligheter till individuellt stöd och 

ser fördelarna med att arbeta i mindre elevgrupper, både gällande stöd och gällande kartläggning.  

Några lärare nämner läromedlet ”Zick Zack” som de säger sig använda när de tycker att det passar. De 

säger sig använda olika texter och mycket skönlitteratur i läsförståelseundervisningen. Resultatet i 

studien visar att i läsförståelseundervisning använder lärarna i hög grad högläsning, där lärarna läser 

för eleverna, och läsgrupper. I läsgrupperna delas eleverna in i grupper oberoende av nivån på 

läsförståelsen. Lärarna menar att elever med svagare läsförståelse klarar texter på mer avancerad nivå 

med relevant stöd. Van Rijk, Volman, de Haan och van Oers (2017) visar i sin studie just vikten av att 

stödja eleverna i att läsa texter som ligger över deras förmåga. Bea förtydligar detta när hon uttrycker 

att elever som tilldelas litteratur utifrån sin läsförståelse riskerar att stagnera och riskerar att inte 

utveckla sin läsförståelse. Elever som inte utmanas på detta sätt riskerar även att tappa motivation och 

engagemang till att läsa. Det är lärarnas ansvar att hitta läsning på rätt läsnivå men som dessutom är 

åldersadekvat. Graesser och D´Mello (2012) visar i sin studie hur olika känslor länkas till läsandet. De 

menar att texter som ligger allt för långt ifrån eleven, både gällande läsnivå och gällande innehåll, 

riskerar att bidra till att eleven tappar engagemanget. I den här studien uppger lärarna att de väljer 

böcker till eleverna i läsgrupperna, vilket skulle kunna innebära att elever inte uppfattar texten 

relevant för dem. Det kan leda till att fler elever inte får ut något av boken. Tvingad läsning menar 

Graesser och D´Mello (2012) kan leda till frustration hos eleverna. Även Fischer och Frey (2014) pekar 

på vikten av att eleverna själva väljer sin litteratur för att litteraturen ska ge eleverna möjlighet till att 

bygga nya kunskaper, dra slutsatser och föra resonemang. Lärarna i den här studien menar dock att i 

läsgruppernas gemensamma sammanhang, som boksamtalen är, så ökar lusten till läsande även för de 

elever som visar mest motstånd. Samtliga lärare låter alltid eleverna själva välja litteratur när det gäller 
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den individuella läsningen. Studiens resultat visar att lärarna anser att elevernas engagemang och 

motivation är faktorer som påverkar elevernas möjligheter att utveckla läsförståelse. Elevernas läsning 

måste vara meningsfull och det menar lärarna att den är i undervisningen som de bedriver. Speciellt 

lyfter de fram högläsning och läsgrupperna som meningsfull läsning för eleverna. Fischer och Frey 

(2014) pekar i sin studie på faktorer som förbättrar elevernas attityd till läsning. Deras forskning visar 

att elevernas attityd till läsning påverkas positivt då läsningen är meningsfull, då väcks elevernas 

engagemang och motivation till att läsa. 

Resultatet i den här studien pekar på att samtal och diskussioner om läst text är något lärarna lägger 

stor vikt vid. De menar att det är ett sammanhang då eleverna utvecklar läsförståelsen. När eleverna 

får ta del av hur andra tolkar och förstår text vidgas deras perspektiv och de ges möjlighet att förstå 

att texter kan tolkas utifrån andra människors referensramar. Detta pekar Fischer och Frey (2014) på 

som en viktig del av läsförståelseundervisning. Elever ska tillsammans träna på att dra slutsatser genom 

att diskutera och resonera om texter för att bygga nya kunskaper. Även resultatet i studie av Fletcher, 

Grimley, Greenwood och Parkhill (2012) påvisar att när eleverna får tillfälle att tillsammans diskutera 

lästa texter så ökar läsförståelsen och dessutom påverkar det elevernas attityd i positiv riktning.  

Studiens resultat visar även att lärarna i sin undervisning inte styrs av något färdigt läromedel eller 

material vilket kan tolkas som att lärarna planerar undervisningen efter elevernas behov och efter 

rådande kunskapskrav. För att genomföra den typen av undervisning kan man förstå att det krävs att 

lärarna kartlägger elevernas läsförståelse samt att de är väl insatta i kunskapskraven i rådande 

kursplaner. Resultat i studien visar att lärarna bedriver varierande undervisningen med modellering, 

gemensam läsning, läsgrupper, boksamtal och högläsning. Undervisning kan tolkas vara ett resultat av 

lärarnas vida definitionen av begreppet läsförståelse. Med det menar jag att lärarna inte begränsar 

definitionen av läsförståelse till avkodning och ordförståelse. De inkluderar att kunna ta till sig text och 

koppla till egna upplevelser och erfarenheter. De menar även att läsförståelse innebär att kunna 

sammanfatta text, göra inferenser och att kunna plocka ut kärnan i en text. Den undervisning som 

lärarna beskriver speglar den vidare definitionen.  

En annan slutsats från studiens resultat är att de texter som lärarna använder i undervisningen är 

tryckta texter. Ingen av lärarna nämner något om läsning av digitala texter. Datorerna används som 

hjälpmedel i form av inläst material, texter som eleverna lyssnar till. En av studierna i 

forskningsöversikten handlar om en jämförelse mellan undervisningsmodellen RT och ett datorbaserat 

program som heter Improvement of Reading Comprehension by Working with Texts, conText 

(Lenhard,  Baier, Endlich, Schneider & Hoffmann, 2013). Resultatet från den studien visar att eleverna 

som ingått i conTextgruppen, där återkoppling skett via datorn, visade större ökning av läsförståelse 

och dessutom samma resultat gällande användandet av lässtrategier. Detta trots att RT-gruppen tagit 

del av explicit undervisning som de i conTextgruppen inte fått. Det här ett resultat som är intressant. 

Idag lever allt fler elever i den här åldern i den digitala världen, det vill säga att de är vana vid att 

använda digitala verktyg och medier av olika slag exempelvis internet, datorer och smarta telefoner 

(Skolverket, 2017). Kanske kan man dra slutsatsen att digital respons tilltalar eleverna. I min studie ser 

lärarna en del av den digitala världen som ett hinder. De menar att eleverna är så upptagna av sina 

mobiler och appar att det hindrar eleverna att utveckla sin läsförståelse. Kan man istället tänka sig att 

se detta som en möjlighet för eleverna att utveckla sin läsförståelse? Kan skolan dra nytta av apparnas 

konstruktion och dataspelens upplägg med snabb respons och tydlig progression där man går vidare i 

spelet genom att när man klarat en nivå lyfts upp på en högre nivå? Vi lever i en tid då den digitala 
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världen tar stort utrymme vilket även påverkar skolans styrdokument. Skolans läroplan är nyligen 

reviderad med tydligare riktlinjer för att skolans undervisning ska möta upp kraven från ett alltmer 

digitaliserat samhälle. 

Resultatet i den här studien visar att lärarna pekar på tillgången, eller snarare bristen, på litteratur på 

skolan som ett hinder för elevernas läsförståelseutveckling. Här kan man se behovet av ett fungerande 

skolbibliotek, som skollagen anger att alla skolor ska ha, som en möjlighet att ta del av varierande 

litteratur för att kunna möta olika elevers intressen och behov.  

Kartläggning 

Studiens lärare beskriver olika sätt att kartlägga elevernas läsförståelse. Kartläggningen av elevernas 

kunskap består av resultat från standardiserade tester, observationer och bedömningar av elevernas 

arbete under lektionerna.  Någon lärare dokumenterar elevernas utveckling i matriser, någon lärare 

skriver noteringar under lektionerna och en annan lärare spelar in eleverna när de läser. En lärare 

menar att hon har mycket av bedömningen ”i huvudet”. En slutsats man kan dra när det gäller att 

kartlägga elevernas läsförståelse är att det sker av alla lärarna i studien men på olika sätt och att någon 

gemensam systematik inte kan ses. Det gemensamma för dem är dock att det sker både med 

standardiserade tester och med observationer från undervisningssituationer. Elwér (2014) menar att 

det är viktigt att kartläggning grundas på dessa två delar. När det gäller standardiserade tester visar 

studiens resultat på lärarnas olika tilltro till dessa. Lärarna lägger stor vikt vid vad de ser hos eleverna 

i undervisningssituationer och man kan dra den slutsatsen att det i hög grad litar på sin egen förmåga 

att kartlägga elevernas läsförståelse. Eva säger dock att hon lägger stor vikt vid kartläggning hur 

eleverna svarar på frågorna till läromedlet ”Läsflyt”. Eva är den läraren med minst erfarenhet, vilket 

kan innebära att det är tryggare för henne att ha något att hålla sig till. De mer erfarna lärarna kan mer 

lita på sin erfarenhet och kompetens. Eva talar om betydelsen av stödet från erfarna kollegor vilket 

även resultatet i studien av Clark, Helfrich och Hatch (2017) lyfter fram. Resultatet i deras studie pekar 

även på vikten av relevant utbildning för lärarstudenter. När det gäller lärarnas kartläggning kan man 

tolka resultatet i den här studien att det är upp till var och en hur den sker.  

Kompetensutveckling  

Resultatet i min studie visar att alla lärare, oavsett när de utbildade sig, ser brister gällande 

läsförståelse i sin lärarutbildning. Det är brister både när det handlar om att undervisa i läsförståelse 

som att kartlägga elevernas läsförståelse. Eva som examinerades som lärare för ett år sedan berättar 

pekar på bristen av didaktiska kunskaper och bristen på kompetens att kartlägga elevernas 

läsförståelse. Clark, Helfrich och Hatch (2017) drar som slutsats i sin studie att det är viktigt att fokusera 

på innehållet i lärarkandidaternas kurser så att det är relevant för de behov lärarna har för att bedriva 

undervisning av hög kvalitet. Resultatet från studien av Fletcher, Greenwood, Grimley, Parkhill & Davis 

(2012) pekar på att lärarna i deras studie, trots att de identifierats som lärare som bedriver 

framgångsrik undervisning i läsförståelse, har behov av fortbildning. Forskarna såg att det i lärarnas 

undervisning saknades delar som tidigare forskning visar gynna elevers läsförståelse. En slutsats man 

kan dra är att både oerfarna och erfarna lärare har behov av kompetensutbildning. Även lärarna i den 

här studien pekar på behovet av kompetensutbildning, såväl för att undervisa som för att kartlägga 

elevernas läsförståelse.  
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Läraren 

Lärarna som deltagit i den här studien visar stort engagemang och intresse för undervisning och 

bedömning. Flertalet av dem är förstelärare med inriktning på språkutvecklande undervisning och 

bedömning. De har i sitt uppdrag handlett kollegor i området och inför det själva tagit del av 

kompetensutbildning. Lärarna har beskrivit sin undervisning som i hög grad kan finna stöd i tidigare 

forskning som beskrivit framgångsrik undervisning för att utveckla elevers läsförståelse. En slutsats till 

det kan vara det som framgår av resultatet i Fletcher, Greenwood, Grimley, Parkhill & Davis (2012) 

studie. Resultatet där visar att den läraren som i deras studie medverkat i kompetensutbildning efter 

sin lärarexamen, som också fler av lärarna i den här studien har gjort, visade på undervisning baserad 

på forskning. Tjernberg (2013) lyfter i sin avhandling att lärarens kompetens och kunskap är viktiga 

faktorer för elevernas utveckling i läsförståelse. Vidare skriver hon om lärarskicklighet, lärarnas 

förmåga att praktiskt omsätta läsinlärningsmodellerna och om undervisning som anpassas efter 

elevernas behov. Jag tänker att resultatet i den här studien visar på att det är just det lärarna gör. De 

använder delar av olika modeller för att möta de olika behov som de ser i sina undervisande grupper.  

Metoddiskussion 

Syftet med studien är att belysa hur några svensklärare i årskurs 4-6 beskriver sitt arbete med att 

kartlägga elevers läsförståelse och hur de undervisar eleverna i läsförståelse. Jag valde för detta syfte 

intervju som metod. Jag valde att genomföra intervjuer istället för, som jag också funderat över, 

observationer för att genom intervjuer få veta något om någon annan. Mitt syfte var att få veta hur 

lärarna beskriver sitt arbete. Kvalitativa intervjuer går bland annat ut på att förstå den intervjuades 

föreställningsvärld (Trost, 2010) och med intervjuer kan jag få insikter om de förhållanden som råder i 

en viss miljö (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2015) belyser 

svagheten med intervjuer, att den ger en begränsad bild av ett fenomen och kan behövas kompletteras 

med fler metoder. Fördelen med intervjuer menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) är att 

intervjuer går relativt snabbt att genomföra. Jag inser att med observation som kompletterande metod 

så skulle min studie kunna fördjupas och breddas men utifrån den tidsram jag har haft så begränsade 

jag mig till intervjuer. 

Jag har alltså genomfört en kvalitativ studie med intervjuer. Jag har intervjuat fem lärare som 

undervisar på mellanstadiet i ämnet svenska. Antalet intervjuade informanter var även de begränsade 

utifrån studiens tidsram. Jag ägnade tid åt att såväl förbereda som att analysera intervjuerna. Kvale 

och Brinkmann (2014) menar att allmänt skulle många intervjustudier vinna på att ha färre intervjuer 

som varit bättre förberedda och att mer tid skulle ägnas åt analyseringen. De kvalitativa intervjuerna 

som genomförts i min studie har skett som semistrukturerade intervjuer. Jag valde detta då jag i denna 

form fick möjlighet att anpassa och styra intervjuerna. Jag var i den intervjuformen inte fast i mina 

intervjufrågor och syftet var att jag ville få möjlighet till en bredare bild över lärarnas undervisning. Jag 

kunde ställa följdfrågor som gav lärarna utrymme till att beskriva situationer vilket ökade möjligheten 

för mig att tydligare förstå vad lärarna berättade om. I kvalitativa intervjuer är det möjligt att variera 

med fastställda frågor som kan kompletteras med öppna frågor menar Eriksson-Zetterquist  och Ahrne 

(2015). Jag hade dock som stöd innan intervjuerna förberett eventuella uppföljande frågeställningar 

utifrån intervjuns frågeområden. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar att den här typen av 
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intervju kanske inte bidrar till djupare förståelse men kan definitivt ge en bredare och mer nyanserad 

bild av det man studerar.  

Alla mina intervjuer spelades in vilket gav mig möjligheter till att mer fokusera på samtalet än att föra 

noteringar. Inspelningarna var mycket värdefulla då jag inser att det hade varit mycket svårt att hinna 

med att anteckna allt som lärarna sa. Jag hade dock användning av papper och penna då jag 

antecknade stödord då jag i intervjuerna uppfattade saker som jag ville följa upp. 

Valet av mitt teoretiska perspektiv är ett  sociokulturellt  perspektiv. Valet av det sociokulturella 

perspektivet grundar sig på att perspektivet har stor acceptans bland många lärare då det är ett just 

ett perspektiv och inte en normativ pedagogik (Säljö, 2015). Betoningen på kommunikationens roll för 

lärandet och betydelsen av det situerade samspelet mellan lärare och elev har fått många lärare att 

uppfatta att det finns en plattform för pedagogisk verksamhet och utveckling som tar lärarens och 

elevernas perspektiv som utgångspunkt. Säljö (2015) menar att det sociokulturella perspektivet kan 

användas för att förstå hur barn tar till sig erfarenheter och hur de kan använda dem i nya 

sammanhang.  

Vidare forskning 

Något som framgår i studien är att lärarna menar att läsförståelse är något som eleverna kan lyssna 

sig till. Det som framgår av The simple view of readings definitionen av läsförståelse är att läsförståelse 

består av komponenterna avkodning och ordförståelse. Eftersom den ena komponenten, avkodning, 

innebär att eleverna måste se texten tycker jag att det vore intressant att i vidare forskning undersöka 

hur eleverna genom att lyssna till text utvecklar sin läsförståelse. Det skulle vara intressant att  jämföra 

en elevgrupp som lyssnar på text med en elevgrupp som läser samma text med sina ögon. 

Resultatet i studien visar att lärare använder digital teknik för att utveckla elevernas läsförståelse. De 

talar om att eleverna lyssnar på texter för att utveckla förståelsen. Hur skulle läsning av digitala texter, 

texter från datorskärm eller iPads, kunna påverka elevernas läsförståelse? Det är något som jag ser 

som intressant att studera vidare. Skulle det kunna påverka elevernas läsning och vilket utfall och vilka 

effekter skulle det kunna ge på elevernas läsförståelse? Jag tänker att hantering av digitala texter 

kräver multimodal läsförmåga  såsom att förstå tecken och symboler och att kunna tolka bilder. Det 

skulle kunna vara så att de elever som i dag börjar i skolan och som har erfarenheter av den digitala 

världen sedan tidig ålder skulle gynnas av digital läsning för att utveckla sin läsförståelse.  

Skolans styrdokument betonar vikten av undervisning i läsförståelse i skolans samtliga ämnen. I den 

här studien är informanterna svensklärare. Att studera hur lärare som undervisar i andra ämnen 

definierar och beskriver sin undervisning för att utveckla elevers läsförståelse är även det något som 

jag tycker är intressant för vidare forskning.  

Sammanfattningsvis  

Sammanfattningsvis visar den här studien på att deltagande lärare har en vid definition av begreppet 

läsförståelse. De ansluter sig i hög grad till begreppet literacy som används i den internationella 

forskningen. Lärarna beskriver undervisning som visar stor variation för att möta olika elevers behov. 

Undervisningen grundas även på kartläggningar gällande elevers läsförståelse. Lärarna pekar på vikten 

av kompetensutbildning för såväl för nyutexaminerade lärare som för erfarna lärare. 
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Kompetensutbildning för lärare är viktigt för att erbjuda eleverna relevant undervisning vilket i sin tur 

påverkar elevernas skolresultat. Jag kan konstatera att jag inte fann så stora variationer då det gäller 

vare sig lärarnas definition av begreppet läsförståelse eller hur lärarna beskriver undervisningen eller 

kartläggningen av elevernas läsförståelse. Detta trots att jag valde att intervjua lärare från olika skolor. 

I specialläraruppdaget ingår bland annat att ha fördjupad kunskap om barn och elevers språk-, skriv– 

och läsutveckling samt att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frågor som rör barns och 

elevers språk-, skriv- och läsutveckling (SFS, 2011:186). Min studie belyser lärarnas definition av 

läsförståelse samt hur de beskriver kartläggning och undervisning i  läsförståelse. Som speciallärare är 

det viktigt att vara insatt i hur undervisning i läsförståelse ser och utifrån det vara med och utveckla 

och förbättra undervisningen så att alla elever ges förutsättningar till maximal utveckling. 

 

  



35 

 

Referenser 

Ahlberg, A. (2013). Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik-att bygga broar. Stockholm: Liber. 

 
Ahrne, G. & Svensson, P. (red). (2015). Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber. 
 
Bagga-Gupta, S., Evaldsson, A-C., Liberg, C., & Säljö, R. (red). (2012) Literacy-praktiker i och  utanför 

skolan. Malmö: Gleerups  

Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber. 

Clark, S., Helfrich, S. & Hatch, H. (2017). Examining preservice teacher content and pedagogical content 

knowledge needed to teach reading in elementary school. Journal of Research in Reading. 40(3), 219-

232. doi: 10.1111/1467-9817.12057. 

Elwér, Å. (2014). Early Predictors of Reading Comprehension Difficulties. (Linköping University No. 186). 

Avhandling, Linköping: Linköpings universitet. 

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

Fisher, D. & Frey, N. (2014). Scaffolder reading instruction of content-area texts. The reading teacher, 67(5), 

347-351. doi: 10.1002/trtr.123 

Fletcher, J., Greenwood, J., Grimley, M., Parkhill, F. & Davis, N. (2012). What is happening when teachers of 

11-13-year-old students take guided reading: a New Zealand snapshot. Educational Review 64(4), 

425-449. doi: 10.1080/00131911.2011.652112 

Fletcher, J., Grimley, M., Greenwood, J. & Parkhill, F. (2012). Motivating and improving attitudes to reading 

in the final years of primary schooling in five New Zealand schools. Literacy, 46(1), 3-16. doi: 

10.1111/j.1741-4369.2011.00589.x  

Graesser, A. & D´Mello, S. (2012). Moments-to-moment emotions during reading. The reading teacher, 

66(3), 238-242. doi: 10.1002/TRTR.01121.  

Gibbons, P. (2013). Lyft språket lyft tänkandet-Språk och lärande. Uppsala: Hallgren & Fallgren. 

Herkner, B. (2011). Läsutveckling i årskurs 2-6 belyst genom standardiserade test och nationella provet i 

svenska i årskurs 3. Stockholm: Stockholms universitet. 

Jakobsson, A. (2012). Sociokulturella perspektiv på lärande och utveckling-Lärande som begreppsmässig 

precisering och koordinering. Pedagogisk forskning i Sverige, 17(3-4), 152-170.  

Kvale, S., Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur: Lund 

Larsson, S. (2005). Om kvalitet I kvalitativa studier. Nordisk Pedagogik, 25(1), 16-35. 

Lindqvist, L. (red.) (2012). Vygotskij och skolan. Studentlitteratur: Lund 

 

 



36 

 

Lenhard, B., Baier, H., Endlich., Schneider, W., & Hoffmann, J. (2013). Rethinking strategy instruction:   

Direct reading strategy instruction versus computer-based guided practice. Journal of Research       

Reading, 36(2). 223-240. doi: 10.1111/j.1467-9817.2011.01505.x 

McAllum, R. (2014). Reciprocal Teaching: Critical Reflection on Practice. Kairaranga 15(1), 26-35.  

Myrberg, M. (2007). Dyslexi: en kunskapsöversikt. (Vetenskapsrådets rapportserie, 2:2007). 

Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Nilholm, C. (2016). Teori i examensarbetet-en vägledning för lärarstudenter. Lund: Studentlitteratur. 

Reichenberg, M. (2008). Vägar till läsförståelse. Texten, läsaren och samtalet. Stockholm: Natur & Kultur. 

 
Reichenberg, M., & Emanuelsson, B-M. (2014). Elever i årskurs 3 läser och samtalar om text: En 

interventionsstudie. Acta Didactia Norge, 8(1) 11-17. doi:10.5617/adno.1103 
 

Reichenberg, M., & Lundberg, I. (2013). Läsförståelse genom strukturerade textsamtal – för elever   

         som behöver särskilt stöd. Stockholm: Natur & Kultur. 

Samuelsson, S. (m. fl.) (2009). Dyslexi och andra svårigheter med skriftspråket. Stockholm: Natur & Kultur. 

Silver, RE. & Png, J. (2016). Learning to lead Reading Comprehension Discussion. RELC Journal, 47(1), 71-78. 

doi: 10.1177/0033688215609217 

Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: 

Skolverket. 

Skolverket. (2013). PISA 2012: 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. 

(Skolverkets rapport 398). Stockholm: Skolverket. 

Skolverket. (2016). PISA 2015: 15-åringars kunskaper i naturvetenskap, läsförståelse och matematik. 

(Skolverkets rapport 450). Stockholm: Skolverket. 

Skolverket. (2017). Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå – Ett kommentarmaterial till läroplanerna 

för förskoleklass, fritidshem och grundskoleutbildning. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket. (2017). PIRLS 2016: Läsförmågan hos svenska elever  i årskurs 4 i ett internationellt perspektiv 

(Skolverkets rapport 463). Stockholm: Skolverket.   

Spear-Swerling, L., Lopes, J., Oliveira, C. & Zibulsky, J. (2016). How Portuguese and American teachers plan 

for literacy instruction. Annals of Dyslexia 66, 71–90. doi: 10.1007/s11881-015-0107-x 

Säljö, R. (2014). Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Lund: Studentlitteratur. 

Säljö, R. (2015). Lärande: en introduktion till perspektiv och metaforer. Malmö: Gleerups. 

Taube, K. (2007). Barns tidiga läsning. Finland: Norstedts Akademiska Förlag. 



37 

 

Tjernberg, C. (2013). Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande: En praxisorienterad studie med 

utgångspunkt i skolpraktiken. Doktorsavhandling, Stockholm: Stockholms universitet. 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

Van Rijk, Y., Volman, M., de Haan, D.& van Oers, B. (2017). Maximising meaning: creating a learning 

environment for reading comprehension of informative texts from a Vygotskian perspective. 

Learning Environ Res 20, 77-98. doi: 10.1007/s10984-016-9218-5 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Vygotskij, L S (2001). Tänkande och språk. Göteborg: Daidalos AB. 

Westlund, B. (2015). Aktiv läskraft – Att undervisa i lässtrategier för förståelse. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

  



38 

 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

Utbildning 

Lärarbakgrund 

Hur länge i yrket 

Definition 

Vad innebär läsförståelse enligt dig? 

Hur tar du reda på elevers läsförståelse?  

Hur vet du att eleven förstår det som de läser?  

Vad utmärker en elev med god/svag läsförståelse? 

Arbetssätt-undervisning 

Hur arbetar du på gruppnivå med läsförståelse, vilka moment/delar ingår i det arbetet? 

Hur arbetar du med läsförståelse på individnivå, vilka moment/delar ingår i det arbetet? 

Hur gör du för att möta alla elevers behov? 

Hur kan stödet se ut för de elever som behöver mer stöd för att utveckla sin läsförståelse? 

Hur tar du reda på om undervisning/insatser/åtgärder ger önskade effekter? 

Anser du att eleverna får det stöd som de behöver för att utveckla sin läsförståelse?  Om inte, varför, 

vad skulle möjliggöra det stödet? 

Bedömning 

Hur bedöms läsförståelse på din skola? Enskild lärare – skolan gemensam screening? Hur ofta? 

Skriftligt-muntligt? Formativt- summativt? 

Bedömningsmaterial-läromedel? 

Anser du att du att din grundutbildning gav tillräckligt med kunskaper för att bedöma elevers 

läsförståelse?                        

Hinder  

Vilka hinder ser du för utvecklingen av elevers läsförståelse? Inre hinder, individen själv … 

Yttre hinders såsom undervisning, miljö, läromedel, lärarbrist, kompetensbrist, schema, i … 
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 Bilaga 2 

Missivbrev 

I min undersökning med syfte att belysa hur lärare beskriver sitt arbete med att, undersöka elevers 

läsförståelse och hur lärare arbetar för att utveckla elevers läsförståelse ämnar jag att göra intervjuer. 

Jag kommer att intervjua ett antal svensklärare som undervisar i årskurserna 4-6. Intervjuerna ligger 

till grund för mitt examensarbete i speciallärarprogrammet på Karlstad Universitet. 

Intervjuerna som kommer att spelas in, de beräknas att ta 45- 60 minuter och du tillfrågas om att delta 

i min undersökning. Tid och plats kommer vi gemensamt överens om. Det skulle vara mycket värdefullt 

för mitt arbete med undersökningen att få ta del av dina erfarenheter. 

Deltagandet i intervjun är frivilligt och kan avbrytas om så önskas. Uppgifter om namn, skola och ort 

kommer att avidentifieras så att varken du som person eller din arbetsplats kan bli igenkänd. 

Det insamlade materialet hanteras med största möjliga konfidentialitet och förvaras så inga obehöriga 

kan komma åt materialet. Insamlad data är endast till för att användas i studien och när uppsatsen är 

klar och godkänd elimineras materialet. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats 

vid Karlstad universitet. 

 

Undertecknat missivbrev kan överlämnas vid intervjun. 

 

Med vänliga hälsningar  
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