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Abstract 

The purpose of my essay is to explore the differences between teachers´ practice and the 

theory of research when it comes to improving reading comprehension during upper school. 

In the literature review, I opted to pick up the process of learning to read and investigations 

about what some researchers consider improve reading comprehension. To have my purpose 

answered I set up the following questions: How does school make sure that pupils reach a 

reading comprehension that correspond to their age/development; how does school evaluate 

pupils´ knowledge concerning reading comprehension; how do researchers look upon what 

requirements are needed to improve the reading comprehension? I have interviewed one 

special pedagogue and five teachers who are teaching Swedish in two upper schools. The 

result shows that the teachers are using a large numbers of the methods that the researchers 

advocate but not all. Likewise do not all researchers mention same methods. The pedagogues 

also use procedures that the researchers do not emphasize. It is lacking a systematic 

presentation of the reading process that continues all the way through upper school. 
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Sammandrag 

Syftet med föreliggande uppsats är att visa hur skillnaden ser ut mellan lärarnas praktik och 

forskningens teori när det gäller att främja läsförståelse på högstadiet. I litteraturgenomgången 

presenteras läsprocessen och ett antal studier om vad några forskare anser främjar 

läsförståelse. Följande frågeställningar har varit ledande i undersökningen: Hur ser skolan till 

att eleverna uppnår en läsförståelse som motsvarar deras ålder/utveckling; hur utvärderar 

skolan elevernas kunskaper inom ämnet; hur ser forskare på vad som krävs för att förbättra 

läsförståelsen? Jag har intervjuat en specialpedagog och fem lärare som undervisar i svenska 

på två högstadieskolor. Resultatet visar att lärarna använder ett stort antal av de metoder som 

forskarna förespråkar men inte alla. Likaså tar inte alla forskare upp samma metoder. 

Pedagogerna använder även tillvägagångssätt som inte forskarna lyfter fram. Det saknas en 

systematik i uppläggningen av läsprocessen som leder även genom högstadiet. 
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Inledning 
 

Den bristande kunskapen i läsförståelse och elevers minskade intresse för skönlitteratur har 

stått i fokus på senare tid. Bland annat visar resultaten från PISA 2009 att svenska 15-åringars 

kunskaper i läsförståelse har försämrats under 2000-talet.
1
 Det är nu praktiskt taget 20 % som 

inte når upp till basnivån i läsförståelse. Denna kunskapsnivå är elementär för fortsatt lärande 

enligt organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD (Skolverket, 2010). 

Dessutom pekar resultaten från PIRLS 2011 på att svenska elevers läsförmåga i årskurs 4 

visserligen är bra i jämförelse med EU/OECD-genomsnittet men att den har försämrats 

(Skolverket, 2012).
2
  

För en tid sedan läste jag i LitteraturMagazinet artikeln ”Sju punkter för att få pojkar att läsa” 

av Kåkå Olsen (2013). Författarens tankar väckte min undran och jag började fundera över 

om det bara är pojkar som behöver utveckla sina läsvanor eller om detta gäller alla barn. 

Några studier som har citerats i nyhetssändningar om bristande kunskaper i läsförståelse 

stärkte min uppfattning om att det krävs nya tag för att vända trenden.  

Ett av skolans viktigaste uppdrag är att se till att eleverna lär sig läsa, förstå och använda 

texter. Läsförståelse är en central del i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011, Lgr11.
3
 Trots detta har elevernas läsförståelse försämrats den senaste 

tiden. Varför lyckas inte skolan? Och vad gör skolan för att främja läsförståelse? Det är frågor 

som jag är nyfiken på och skulle vilja besvara i detta arbete. 

Syfte 

Syftet med föreliggande uppsats är att visa hur förhållandet ser ut mellan lärarnas praktik och 

forskningens teori när det gäller att främja läsförståelse på högstadiet. För att ta reda på detta 

har intervjuer genomförts på två högstadieskolor med en specialpedagog och fem lärare, något 

som beskrivs mer ingående i metoddelen. 

                                                           
1 PISA är en internationell studie som undersöker i vilken grad utbildningssystemet bidrar till att femtonåriga 

elever är rustade att möta framtiden. Elevernas förmågor undersöks inom tre kunskapsområden: matematik, 

naturvetenskap och läsförståelse. Studien genomförs var tredje år. (Skolverket, 2010) 
2 PIRLS är en internationell studie som undersöker läsförmågan hos elever i årskurs 4. Länder från hela världen 

deltar och den genomförs vart femte år. (Skolverket, 2012) 
3 Relevanta textdelar ur Lgr11 som berör läsförståelse kommer att tas upp under rubriken ”Förankring i 

styrdokument”. 
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Frågeställningar 

För att nå mitt syfte har jag satt upp följande frågeställningar: 

1. Hur ser lärarna till att eleverna uppnår en läsförståelse som motsvarar deras 

ålder/utveckling? 

2. Hur utvärderar skolan elevernas kunskaper inom ämnet? 

3. Vilka kriterier finns för att kunna förbättra läsförståelsen enligt senare forskning?  

Förankring i styrdokument 

Nedan har jag tagit ut relevanta textdelar ur Lgr11 (Skolverket, 2011) som berör läsförståelse. 

Under rubriken ”Skolans uppdrag” lyfter man fram följande: 

Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb 

förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir viktiga. Det är 

också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att 

inse konsekvenserna av olika alternativ. Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippande. 

Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att 

kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga (s. 9). 

 

Vidare skriver man att ”[e]leverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva 

och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, 

musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet” (s. 10). 

Under syfte för ämnet svenska tar man upp att: 

[u]ndervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt 

och tillsammans med andra. [---] I undervisningen ska eleverna möta och få kunskaper om skönlitteratur 

från olika tider och skilda delar av världen. [---] I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat 

estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin 

förståelse för omvärlden (s. 222). 

 

Dessutom ska eleverna ”[…] ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att läsa och 

analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften” (s. 222). 

I ”Centralt innehåll i årskurs 7-9” står det att eleverna ska lära sig ”[l]ässtrategier för att 

förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och 

motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang” (s. 225). 

Vidare är det centrala innehållet följande: 

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. 

Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och 

myter. [--- ] Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden 

och övriga världen och deras verk, [---] Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och 
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argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och 

blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag (s. 226). 

Detta innebär att läraren dels måste stimulera till bokläsning och dessutom ansvara för att inte 

eleverna läser utan att reflektera. Därför måste pedagogerna se till att främja elevernas 

språkutveckling på bästa sätt. 

Litteraturgenomgång 
 

Nedan finns ett antal undersökningar där forskare analyserar vilka komponenter som ingår i 

läsprocessen. Läsprocessen består av två delar, att kunna läsa och att kunna förstå. Den första 

handlar om tekniska förmågor och den senare om mentala processer. 

Vad är läsning? 

Ingvar Lundberg (Läsningens psykologi och pedagogik, 2010, s. 9) anser att det är näst intill 

omöjligt att formulera en klargörande och heltäckande definition av begreppet läsning. Ett sätt 

skulle kunna vara att tänka på en prototyp, som för läsning skulle kunna vara ”[…] en person 

som läser en tidningsartikel och tillgodogör sig innehållet eller ett barn som läser en berättelse 

och kan följa händelseförloppet” (Lundberg, 2010, s. 10). 

Vad är läsförståelse? 

Läsförståelse är enligt Lundberg (2010, s. 79-97) ett aktivt, skapande arbete. Aktiv läsning 

fordrar att man är medveten om sina egna tankeprocesser, den egna inlärningen. Denna 

medvetenhet kallas metakognition.
4
 För att kunna tillägna sig en text måste man kunna mer än 

att tolka mening för mening. För att väva ihop texten på ett passande sätt måste läsaren kunna 

dra slutsatser och dra nytta av till exempel förkunskaper. ”Vi har hypoteser och förväntningar 

som hela tiden prövas mot texten; vi tolkar innehållet utifrån det perspektiv vi har, fogar in 

textens meningar i en tolkningsram, ett schema” (Lundberg, 2010, s. 83f). Läsförståelse är ett 

samspel mellan text och läsare. 

Läsprocessen 

Enligt Ivar Bråten (Läsförståelse i teori och praktik, 2010, s. 47) kan läsförståelse definieras 

som ”[…] att utvinna och skapa mening genom att genomsöka och samspela med skriven text. 

[…] att utvinna den mening som texten förmedlar […] att skapa mening genom att dra 

slutsatser som går utöver textens bokstavliga innebörd” (Lundberg, 2010, s. 47). Han menar 

                                                           
4
 Metakognition, innebär att man kan ställa diagnos på sig själv under läsningen, att man vet när man förstår och 

inte förstår, så att man kan utveckla olika alternativa strategier och t.ex. anpassa lästempot till uppgiftens art och 

textens karaktär. (Lundberg, 2010, s. 93) 
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att det är viktigt att man som lärare eller framtida lärare har god kännedom om vilka 

komponenter som ingår i läsförståelsen, endast då kan vi anpassa undervisningen och 

förbättra läsförståelsen. Bråten redogör för den komplexa läsförståelsen och dess 

komponenter enligt följande: 

Ordavkodning 

Bråten (2008, s. 47-52) förklarar att detta är en grundläggande process där läsaren urskiljer 

flera skiljetecken som ett ord och hämtar ordets ljud och mening ur minnet. Man måste 

avkoda och identifiera orden i en text utan att behöva anstränga sig alltför mycket och nästan 

felfritt för att uppnå en god läsförståelse. Om det går åt för mycket uppmärksamhet till 

avkodningen blir det mindre ork kvar till förståelsen. Under de senare skolåren är inte 

sambandet mellan ordavkodning och läsförståelse lika starkt som under de tidigare åren. 

Ordförrådet verkar vara en komponent som då är mer betydelsefull för läsförståelsen. 

Ordavkodning är oerhört komplex och består av flera komponenter, som bygger på åtskilliga 

grundläggande färdigheter, förmågor och kunskaper. 

Bråten refererar till Frank Vellutino (2003) som lyfter fram följande: medvetenhet om skrift 

och ha kunskap om begrepp som gäller skrift, alfabetisk kunskap, stavning och igenkännande 

av hela ord. Vellutino menar att man måste ha en medvetenhet om skrift och ha kunskap om 

begrepp för att lära sig att läsa. I detta ingår att man exempelvis förstår att skrivna ord 

symboliserar talade ord, att flera ord skrivna efter varandra representerar idéer och åsikter 

som kan yttras i tal och att man läser från vänster till höger. Alfabetisk kunskap beskriver han 

är att man kan skilja mellan bokstäverna i ord som är skrivna, att man förstår att varje bokstav 

eller kombinationen av vissa bokstäver har ett speciellt ljud och att man ljudar ihop 

bokstäverna eller kombinationerna och då får fram hur man säger ordet. Detta kallas för 

fonologisk avkodning. Så småningom är det viktigt att man identifierar dem som hela ord. 

Helordsläsning inverkar positivt till att utveckla läsflyt då mindre kraft används än vid 

fonologisk avkodning. Stavning är också av vikt för avkodningen eftersom man känner till 

ordningsföljden av bokstäverna vilket leder till god ordavkodning. 

Vidare tar Vellutino (2003) upp färdigheter, förmågor och kunskaper som är avgörande för 

ordavkodningsfärdigheter: fonologisk medvetenhet, ortografisk medvetenhet, ordförråd och 

grundläggande kognitiva förmågor. I den fonologiska kompetensen ingår elevers förståelse 

för att talade ord delas in i fonem, det vill säga ljudenheter. Studier visar att kan man 

segmentera ord, alltså dela upp ord i enskilda ljud som sak i s, a och k då har man lättare för 
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fonologisk ordavkodning. Att ha ortografiska kunskaper underlättar även detta 

ordavkodningen. Detta innebär att känna till vanliga bokstavskombinationer och deras uttal, 

som fr i fri och akt i jakt. Därutöver bidrar ordförrådet till att avkodningen går smidigare 

eftersom redan kända ord går lättare att koda av. Kognitiv förmåga är ytterligare en 

bidragande faktor till att ordavkodningsförmågan förbättras. Vellutino (2003) förklarar att 

”[b]åde fonologiskt minne och förmågan att etablera förbindelse mellan visuella och verbala 

enheter har visat sig hänga samman med elevers ordavkodningsfärdigheter” (Bråten, 2008, s. 

52). 

Talspråk 

Bråten (2008, s. 55ff.) anser att elevers muntliga språkkompetens har stor vikt för 

läsförståelsen. När eleverna läser har ordförrådet betydelse för förståelsen på grund av att 

redan kända ord inte behöver avkodas. Han hänvisar till Pressley (2006) som menar att 

”[l]äsare med större ordförråd verkar förstå det de läser bättre än läsare med mindre 

ordförråd” (Bråten, 2008, s. 56). God läsförståelse kräver också vissa kunskaper i grammatik 

som grammatiska enheter till exempel substantiv, verb adjektiv och adverb och deras 

funktioner i språket. Språklig medvetenhet påverkar också läsförståelsen, speciellt syntaktisk 

och pragmatisk medvetenhet. Den syntaktiska kännedomen handlar om förmågan att förstå 

vad som är grammatiskt acceptabelt och att strukturer skapar hypoteser. Den pragmatiska 

kännedomen handlar om förmågan att förstå hur språket används i kommunikationssyfte. 

Vellutino (2003) belyser även att det verbala minnet har betydelse för läsförståelsen. Detta på 

grund av att man måste kunna ta fram exempelvis ord, fraser och meningar ur olika minnen. 

Eleverna ska kunna hålla det de läst tillräckligt lång tid i korttidsminnet att de hinner förstå 

vad meningen betyder. I arbetsminnet lagras innehållet på så sätt ska man kunna skapa större 

meningssammanhang genom att koppla samman information från olika partier av texten. All 

den språkliga informationen som eleven tillägnat sig lagras i långtidsminnet. 

Kognitiva förmågor 

Bråten (2008, s. 61f) skriver att Vellutino (2003) lyfter fram att det finns icke-språkliga 

kognitiva förmågor som är av stor vikt för läsförståelsen: uppmärksamhet, visuell 

föreställningsförmåga och allmän eller generell intelligens. Det är en fördel för förståelsen om 

man kan läsa länge utan att avledas och denna fördel blir allt större ju mer krävande en text 

blir. Vidare poängterar han att förmågan att skapa, lagra och ta fram visuella förställningar 
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kan ha betydelse. Detta på grund av att läsaren då skapar en djupare förståelse genom sina 

inre bilder av innehållet. Generell intelligens är viktig då man måste kunna tänka logiskt, 

analysera och dra slutsatser när man läser. 

Förkunskaper 

Av betydelse är också vad eleven vet om ämnet innan, nämligen förkunskaperna. Bråten 

förklarar att ”[f]örkunskapernas betydelse för läsförståelsen ligger i att de ger läsarna 

möjlighet att dra slutsatser och tolka information som presenteras i texten i ljuset av de 

kunskaper som de redan har tillägnat inom innehållet” (Bråten, 2008, s. 64). 

Kunskap om skriftspråk 

Som Bråten (2008, s. 66ff.) tidigare nämnt finns det likheter mellan talspråk och det skrivna 

språket och därför ett samband mellan tal och läsförståelse. Det finns också skillnader och 

därför måste eleverna vara medvetna om skriftspråkets utmärkande drag. Det är förutom detta 

viktigt att känna till olika texttyper eller genrer. Det har framkommit att elever med god 

läsförståelse ofta har bättre kännedom om skillnaden mellan olika genrer än elever med sämre 

läsförståelse. 

Förståelsestrategier 

Bråten (2008, s. 69-75) konstaterar att användningen av läsförståelsestrategier gör goda läsare 

till aktiva läsare som organiserar och fördjupar informationen från texten och dessutom 

kontrollerar och styr de sin egen textförståelse. Han tar upp fyra huvudkategorier: 

minnesstrategier, struktureringsstrategier, elaboreringsstrategier och övervakningsstrategier. 

Minnesstrategier används för att memorera innehållet. Struktureringsstrategier används för att 

ordna informationen i texten och för att få en översikt över innehållet. Elaboreringsstrategier 

används för att göra texten meningsfull med hjälp av till exempel bearbetning och fördjupning 

styrd av förkunskaperna som läsaren har. Övervakningsstrategier används för att kontrollera 

sig själv genom att exempelvis fråga sig om man verkligen förstått texten. 

Bråten påpekar att lästräning med texter på rätt nivå leder till förbättrad automatisering av 

ordavkodningen, vilket är positivt för läsförståelsen. Om en elev har svårt med avkodningen 

kan man kompensera detta genom att till exempel främja elevens förkunskaper och 

förståelsestrategier. 
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Läsmotivation 

I tidig ålder skapas läsmotivation genom barnens miljö. Den är avgörande för att de ska bli 

goda läsare. Bråten (2008, s. 77ff.) påpekar att elever med hög läsmotivation läser oftare, mer, 

koncentrerar sig mer på läsningen och har större uthållighet och vilja att lösa problem än de 

med låg läsmotivation. Att de läser mer bidrar till att läsförståelsen blir bättre. Läsning 

främjar ordavkodningsförmågan, utökar ordförrådet, ger kunskaper och utvecklar 

förståelsestrategier. För att främja elevers läsmotivation menar Bråten att det är viktigt att 

texternas svårighetsgrad anpassas till eleven och att varje elev får en återkoppling där tyngden 

läggs på de individuella förbättringarna. Alla elever ska ha tillgång till intressanta texter. 

Vägar till god läsförståelse 

Helge I. Strømsø (Läsförståelse i teori och praktik, 2008, s. 29f) lyfter fram ett teoretiskt 

perspektiv som han menar haft stor betydelse för förståelsen av läsning som meningssökande 

aktivitet. Det är en analytisk metod, där man istället för att utgå ifrån de minsta 

beståndsdelarna i skriftspråket arbetar utifrån en meningsfull helhet. Han redogör för det han 

anser vara den främsta metoden, whole language. Psykolingvisterna ansåg att tyngdpunkten 

skulle ligga på läsning som en språklig, meningssökande process. Kenneth Goodman, som 

Strømsø anser vara en centralgestalt menar att läsaren använder sina kunskaper om både 

innehåll och meningsbyggnad som stöd för att förstå texten. Detta leder till att läsning blir ett 

sätt att pröva hypoteser. Strømsø betonar att läsningen underlättas om textens innehåll är känt 

och för att eleverna ska förstå texten är förkunskaper och ett meningsfullt sammanhang 

betydelsefullt. 

Øistein Anmarkrud (Läsförståelse i teori och praktik, 2008, s. 197-225) skriver om hur riktigt 

bra läsundervisning kan se ut när pedagoger kan leda samspelet mellan läsare, text och 

aktivitet. Vad som gör en lärare till en skicklig lärare är ”[…] att han eller hon förmår höja 

elevernas läskompetens mera än vad man skulle förvänta sig vara möjligt utifrån elevernas 

läsförutsättningar” (Anmarkrud, 2008, s. 199). Anmarkrud lyfter fram det vi vet om att 

utveckla god läsförståelse: undervisning i ordavkodning, användning av lässtrategier, 

modellering och att alla lärare ska vara läslärare.
5
 Det är en lång process. Kunskap om olika 

textgenrer och textstrukturer underlättar processen. Han anser att det görs för många tester i 

läsförståelse där eleverna ska besvara frågor efter att de läst en text. Detta gäller också när de 

                                                           
5
 Modellering, betyder att läraren lär eleverna hur något ska göras genom att tänka högt. (Anmarkrud, 2008, s. 

199) 
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avslutat ett temaarbete eller ett kapitel i en lärobok. Man fokuserar på vad eleven lärt sig, inte 

på hur de tog sig dit eller hur läsförståelsen kan förbättras. 

Vidare betonar Anmarkrud att vad som kännetecknar god läsförståelse på högstadiet är svårt 

att säga, eftersom det inte gjorts några undersökningar om skickliga lärares läsundervisning på 

denna nivå. I hans studie av en pedagog som har läsundervisning i skolår 9 berättar läraren 

Nina att hon tycker det är viktigt att utveckla aktiva läsare därför att det är essentiellt för 

läsförståelsen. God läsning för Nina handlar inte om avkodning utan om att ta fram meningen 

ur texten och att uppleva något i mötet med texten och dessutom förstå olika textgenrer. Nina 

lägger stor tyngd på att eleverna ska få en god begreppsapparat och utveckla goda 

lässtrategier, då de även lär sig att aktivera relevanta förkunskaper. Hon arbetar med 

textsamtal, ofta på följande sätt: aktivering av förkunskaper och att de måste ha målet med 

läsningen klart för sig. De läser två och två först högt för varandra, därefter läser de tyst för 

sig själva. Nina brukar be dem stryka under ord de inte förstår och ibland markera sådant de 

tycker är bra skrivet. När eleverna är klara ska texten diskuteras och hon utgår ifrån elevernas 

erfarenheter och får med många elever i diskussionerna. Textförståelse är en social aktivitet 

och kunskaperna från samtalen ser Nina till att de kan dra nytta av i sitt skolarbete. 

Avslutningsvis avrundar Anmarkrud (2008, s. 225) med att påtala att utveckling av 

läsförståelse (lässtrategier, samtal om text, arbete med ordförråd och organisering av läsning) 

är en social aktivitet, något som måste pågå varje dag. 

Skolverket (Språket på väg, 2008, s. 8-14) påtalar vikten av att aktivera förkunskaper. Man 

föreslår samtal för att diskutera tankar och idéer om innehåll och användning av loggbok.”Det 

betyder att vi genom att använda språk i många olika språkliga sammanhang lär oss språk” 

(Skolverket, 2008, s. 11). 

I Språket på väg tar man även upp betydelsen av att vara medveten om att det finns olika sätt 

att läsa en text. Vidare påpekar man att eleverna behöver strategier för att utveckla kunskaper 

när det gäller muntligt och skriftligt språk och språkbruk. Dessutom måste de lära sig hur de 

ska användas. När det gäller bokval lyfts fram att ”[i]dealet är att eleven ska hitta böcker som 

är precis lagom utmanande” (Skolverket, 2008, s. 14). Här betonas också att högläsning är bra 

för de som inte kommit så långt i sin läsutveckling och att samtal utvecklar elevens förståelse 

och språk. 
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Michael Tengberg (Samtalets möjligheter, 2011, s. 310) konstaterar att kombinationen av 

samtals- och elevtextanalys visar att litteratursamtalet fyller en viktig funktion för många 

elever och upplevs som meningsfullt, även om flera aspekter av samtalsanalysen är svåra att 

följa upp i elevernas kommentarer. Lärarna är överens om att samtalet har haft en stor 

betydelse för elevernas reception av texten. Studien visar att samtalet förtydligar olika 

aspekter och hjälper dem att förstå texten bättre. Samtalet bidrar till rekonstruktioner av 

textstrukturen som skapar nya tomrum och utvecklar förutsättningar för nya anknytningar till 

läsarnas erfarenheter och anledning att på nytt fundera över hur texten ska värderas. Dessutom 

uppger eleverna effekter som handlar om ”samtalets sociala och kommunikativa möjligheter” 

och ”möjligheten att i samtalet tillgodogöra sig nya lässtrategier eller nya sätt att tänka” 

(Tengberg, 2011, s. 310). 

Ytterligare en förespråkare av litteratursamtal är Aidan Chambers (Böcker inom oss. Om 

boksamtal, 2005). Chambers beskriver ett tillvägagångssätt som benämns ”Jag-undrar”-

samtal. Med ”Jag-undrar” frågorna visar läraren sitt intresse och de indikerar att hen inte ”vet” 

svaret. I stället delar alla med sig av vad de ”vet” och på så sätt bygger man tillsammans upp 

en förståelse. Chambers skriver att ”[b]oksamtal är ett sätt att ge form åt de tankar och känslor 

som väckts av boken och den tolkning (de tolkningar) vi tillsammans skapat ut texten” 

(Chambers, 2005, s. 23). 

Lundberg (2010, s. 32f, 110) tar upp högläsningens betydelse. Han skriver att barn lär sig att 

allt sker i en viss ordningsföljd, de utvecklar ordförrådet och de vänjer sig vid skriftspråket. 

Därutöver kan ”[…] barnen också utveckla föreställningar om hur berättelser är uppbyggda. 

Därmed får de ett mönster som de senare kan känna igen i nya berättelser” (Lundberg, 2010, 

s. 33). Högläsning lägger en bra grogrund till motivation och läskunskaper. 

Dessutom betonar Lundberg (2010, s. 126-130) betydelsen av att undervisningen i 

läsförståelse bör fortgå under hela skoltiden. Undervisningen bör inte bestå av enkla 

kontrollfrågor utan lärarens uppgift är att vägleda läsaren i mötet med texten. Han hänvisar till 

Monica Reichenbergs (2008) bok Vägar till läsförståelse där hon beskriver hur samtal om 

texter kan gå till i praktiken. Reichenberg poängterar att det gäller att stimulera eleverna och 

att de på så vis tillsammans blir aktiva medskapare av meningen i texterna. Välstrukturerade 

samtal kan leda till reflektion över det lästa som eleverna kan knyta till egna erfarenheter och 

modifiera sina tolkningsscheman. Hon har studerat en metodik där eleverna får föreställa sig 

en hypotetisk författare till texten som de kan ifrågasätta och be om förtydligande. Eleverna 
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får även sammanfatta ett textstycke med egna ord och klara ut otydligheter och föregripa vad 

som ska inträffa därnäst. 

Lundberg (2010, s. 110, 128f) hänvisar också till Westlund (2009) som presenterar många 

goda riktlinjer och modeller för hur man kan undervisa i läsförståelse, exempelvis: Utveckling 

av flexibla lässtrategier, lära eleverna att ställa sig själva kritiska frågor om sin egen förståelse 

under tiden de läser, påvisa för eleverna att olika strategiska möjligheter föreligger och så 

vidare. Lundberg anser att dessa exempel påvisar att läsundervisningen är en process som tar 

lång tid, den bör sträcka sig över hela skoltiden. Han menar att litteraturläsning ”[… ] kan ge 

tillfällen att identifiera sig med andra människor, att leva sig in i deras tankar, känslor och 

avsikter. Läsning kan bli upptakten till förtroliga samtal och funderingar om tillvaron, om 

moral, om dilemman och konflikter” (Lundberg, 2010, s. 129). Lundberg påtalar därutöver 

vikten av att man som lärare är förtrogen med barn- och ungdomslitteraturen samt känner till 

läsarens utvecklingsnivå, intressen och behov. 

Gunilla Molloy (Reflekterande läsning och skrivning, 2008, s. 70, 80-103) skriver att eftersom 

lärarens uppdrag är att koppla undervisningen till läroplanen måste läraren träna eleverna att 

reflektera över texterna de läser och samtala om dem. Enligt Molloy ska samtalet behandla 

”[…] de erfarenheter som texten beskriver och om de egna tankarna som texten kan väcka” 

(Molloy, 2008, s.70). Det är viktigt att även känslan får vara närvarande inte bara intellektet. 

Texter beskriver ju andra människors liv och tankar som läsaren möter med sina erfarenheter. 

Hon refererar till Louise M. Rosenbratt (2002) som betonar denna dubbla rörelse mellan text 

och läsare, i vilken mening skapas. ”Läsaren är inte en passiv mottagare av texten, utan 

läsningen ses som en aktiv handling” (Molloy, 2008, s. 70). 

Vidare tar författaren tar upp läsloggen som ett metodiskt redskap. Hon hänvisar då till 

Birgitta Bommarco (2006) som beskriver loggens syfte: 

Avsikten med läsloggen är att läsaren under läsningens gång ska stanna upp och reflektera över vilka 

associationer, tankar, frågor och kritiska funderingar eller andra erfarenhetsanknutna föreställningar som 

väcks vid läsningen. /…/ Vilken svårighet eller tillfredställelse har texten berett just denna läsare? Men 

framför allt skrivs läsloggen för att eleven med egna ord skall uttrycka sina tankar och förståelse. Oftast 

sker det genom citat som eleverna tar ut och kommenterar (s. 80). 

Molloy redogör för några positiva påföljder av användandet av läslogg. Det är bland annat 

enklare att läsa upp något man skrivit än att bli överrumplad av en fråga och snabbt ge sin 

åsikt. Den bidrar till tankeutvecklande, på grund av att ”spontana åsikter och infall kan 
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fungera som underlag för samtal och för ett mer fördjupat och reflekterande” (Molloy, 2008, 

s. 81). 

Högläsning är något Molloy (2008, s. 85-103) lyfter fram. Hon anser att det är en bra metod 

att välja om eleverna är ovana vid att läsa skönlitteratur. Dessutom underlättar det för de 

lässvaga som på detta sätt får hjälp att ta sig genom texten. Därutöver kan man med hjälp av 

läsloggar ta reda på hur elevernas läsförståelse ser ut, vad de behöver och på vilket sätt man 

kan stötta dem. Till sist skriver Molloy att eleverna själva kan reflektera över sin 

lärandeprocess och läraren kan få syn på hur de egna undervisningsstrategierna fungerar. 

Göran Ejeman och Gunilla Molloy (Metodboken - Svenska i grundskolan, 2006, s. 48) 

poängterar att i läsinlärningsprocessen är läsförståelsen den mest väsentliga. Därför måste den 

viktigaste uppgiften vara att ”främja en kontinuerlig utveckling av elevens förmåga att förstå 

vad han läser så att han reagerar på ett funktionellt sätt på det lästa” (Ejeman & Molloy, 2006, 

s. 48). De menar att utvecklingen av läsförståelse är något som fortgår hela livet. Vidare 

betonar författarna att läsförståelseprocessen är mycket komplex, därför är det viktigt att lära 

sig både lästeknik och att kunna automatisera avkodningen. På grund av att läsförståelsen 

omfattar många olika slags färdigheter på olika nivåer är det viktigt att utgå från det som är 

bekant och förbättra ordförrådet. Skribenterna föreslår att man ställer frågor och diskuterar 

betydelsen av ord och uttryck. Läraren ska även uppmana eleverna att ”sätta in nya ord i ett 

meningsfullt sammanhang, träna uppmärksamhet och öka förståelsen av det lästa” (Ejeman & 

Molloy, 2006, s.48). 

Ejeman och Molloy (2006, s. 235ff.) påtalar vikten av att ha en positiv självuppfattning för att 

utveckla en god läsförståelse. En studie har visat att detta är viktigare vid läsinlärning än 

intelligenskvoten. Accepterande inställning och förståelse för olikheter och en positiv och 

varm miljö leder till ett inlärningsvänligt klimat där stressen minskar hos den som är lässvag. 

För att bygga upp elevens självtillit krävs att eleven är involverad i förloppet till ett lyckat 

resultat. Möjligheten att uppleva framgång ska alla kunna nå om krav ställs efter förmåga och 

läraren inte jämför eleverna med varandra. Läraren måste också få eleverna att inse att de lär 

sig av att göra fel och att de kan dra nytta av misstagen. 

Karin Taube (Läsinlärning och självförtroende, 2007, s. 62, 131f) skriver att god läsförståelse 

kräver aktiv läsning. Avkodningen ska vara rätt och automatiserad, eleven ska ha goda 

kunskaper om omvärlden, ett stort ordförråd och vara förtrogen med skriftspråkets ordval och 

meningsbyggnad. Dessutom ska eleven kunna läsa mellan och bortom raderna. Vidare tar hon 
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upp hur elever kan gå från passiva till aktiva läsare. Hon menar att när den metakognitiva 

förmågan är sent utvecklad och avkodningen tar all kraft bidrar detta till passiv läsning. För 

att undvika passiv läsning bör eleven ha rätt läsmaterial, alltså eleven ska kunna läsa texten 

relativt flytande. Läsningen bör innehålla något bekant, då är möjligheterna till förståelse 

goda. Läraren kan också samtala kring området som texten behandlar innan läsningen. Ett 

annat sätt kan vara att tänka högt. Till att börja med kan läraren fungera om en modell, 

därefter får eleverna jobba i par och slutligen får eleverna möjlighet att arbeta ensamma. När 

läraren är modell visas hur eleverna kan gå tillväga om de inte förstår relevanta lässtrategier. 

Eleverna kan exempelvis gå tillbaka och skumläsa och söka efter nyckelord eller läsa ett 

stycke flera gånger tills de uppfattar sammanhangen. 

Metod 
 

Kvalitativ intervju 

Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer i semistrukturerad form för att undersöka hur en 

specialpedagog och fem lärare arbetar med läsförståelse på högstadiet. Detta innebär att jag 

utgick från en frågelista, men förhöll mig flexibel. Syftet var att låta de intervjuade utveckla 

sina idéer och tankar kring frågorna. Enligt Patel och Davidson (Forskningsmetodikens 

grunder, 2003) är avsikten med att utföra kvalitativa intervjuer ”[…] att upptäcka och 

identifiera egenskaper och beskaffenheter hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller 

uppfattningar om något fenomen” (Patel & Davidson, 2003, s. 78). I en intervjusituation har 

man möjlighet att få ut mer information med hjälp av följdfrågor. Patel och Davidson 

definierar kvalitativ forskning som ”[…] forskning där datainsamlingen fokuserar på 'mjuka' 

data, till exempel i form av kvalitativa intervjuer och tolkande analyser, oftast verbala 

analysmetoder av textmaterial” (Patel & Davidson, 2003, s. 14). 

Urval och avgränsningar 

Mina respondenter valde jag genom ett subjektivt urval. Lärarna på X-skolan handplockades 

av mig på grund av att jag har haft kontakt med dem och lärt känna dem när jag har haft min 

verksamhetsförlagda utbildning, vfu på skolan. På Y-skolan valde jag en specialpedagog och 

två lärare som är lite yngre för att kunna jämföra om det finns eventuella skillnader till följd 

av åldern. Pedagogerna arbetar på skolor som är belägna i norra Värmland. Undersökningarna 

omfattar undervisning på högstadiet i ämnet svenska. Urvalet baseras på att jag själv utbildar 

mig för att undervisa på denna nivå och i detta ämne. 
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Presentation av respondenterna 

Specialpedagogen är i 40-årsåldern och jobbar på en 7-9 högstadieskola. Hon utbildade sig till 

1-7 lärare och blev klar 1992. Senare vidareutbildade hon sig till Montessorilärare 40 hp och 

därefter till specialpedagog. Hon har arbetat som lärare i sex år, speciallärare i två år och som 

specialpedagog i sju år. Sammanlagt har hon verkat i skolans värld i 15 år. Lärare A är i 25-

årsåldern och studerade till lärare med inriktning mot grundskolans senare år och tog examen 

2010. Hans ämnen är svenska och engelska. Därefter var han springvikarie vårterminen 2011. 

Han har jobbat på sin nuvarande arbetsplats, en 7-9 högstadieskola, sedan höstterminen 2011. 

Totalt har han arbetat som lärare i två och ett halvt år. Lärare B är i 35-årsåldern och utbildad 

4-9 lärare. Hon tog examen 2000 och hennes ämnen är svenska och hem- och 

konsumentkunskap som hon undervisar i på en 7-9 högstadieskola. Allt som allt har hon 

jobbat i tio år. Lärare C är i 60-årsåldern och hon utbildade sig till ämneslärare i svenska och 

historia. Sin examen tog hon 1982 dessutom har hon läst dyslexi 10 hp och får göra 

utredningar. Hon arbetar på en 6-9 högstadieskola och sammanlagt har hon jobbat i 29 år. 

Lärare D är i 45-årsåldern och tog sin lärarexamen år 4-9, 1994. Hon undervisar i svenska och 

engelska på en 6-9 högstadieskola. Totalt har hon jobbat i 19 år. Lärare E är i 50-årsåldern 

och hon tog sin examen 1999. Hon är gymnasielärare i ämnena religion och svenska. På sin 

nuvarande arbetsplats som är en 6-9 högstadieskola undervisar hon i svenska och bas som är 

svenska som språkval för de som inte läser språk. Sammanlagt har hon jobbat i tio år. 

Tillvägagångssätt 

Jag kontaktade mina respondenter per telefon och förklarade syftet med undersökningen. Vid 

dessa tillfällen kom jag överens om dag och tidpunkt för intervjuerna med var och en av dem. 

Vidare bad jag dem alla att boka ett enskilt rum där vi skulle kunna sitta och prata i lugn och 

ro, utan att bli störda. Intervjuerna har skett på informanternas arbetsrum eller i ett enskilt rum 

under skoltid. Varje intervju pågick mellan 30-40 minuter och jag förde både anteckningar 

och spelade in samtalen på min mobiltelefon. Innan jag startade intervjun inledde jag med 

några neutrala frågor som Patel och Davidson (2003, s. 73) föreslår. Det var frågor som; när 

tog du din examen, hur länge har du jobbat som lärare och vilka är dina ämnen? Jag skrev 

stödpunkter ifall tekniken skulle krångla och för att lätt kunna se vad vi hade avklarat. Under 

intervjuerna försäkrade jag mig också om att jag uppfattat informanterna rätt genom att 

upprepa svaren kort. Efteråt transkriberade jag intervjuerna ord för ord och läste därefter 

igenom materialet upprepade gånger för att vara väl insatt i respondenternas svar och på så 

sätt underlätta tolkningen av resultatet. Patel och Davidson (2003, s. 121) nämner ett 

tillvägagångssätt vid analysprocessen som syftar till att gå igenom det transkriberade 
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intervjumaterialet upprepade gånger. Detta är nödvändigt för att kunna urskilja mönster, 

teman och kategorier från intervjusvaren och för att kunna bearbeta och sortera 

ursprungstexten. 

Metodkritik 

Jag gjorde intervjuer och fick på så sätt fram hur de olika pedagogerna verkade för att främja 

läsförståelse. Ett problem med min metod skulle kunna vara att intervjuerna inte återger 

lärarnas realitet helt och hållet, eftersom de kanske gör mer men att detta inte framkom. De 

kan ha glömt att nämna en metod eller kanske inte är medvetna om att något de gör bidrar till 

att utveckla läsförståelsen. Detta gäller även när jag skriver att forskarna inte tar upp alla 

metoder som pedagogerna använder. Det kan hända att de gör det i en annan undersökning 

eller kanske andra forskare lyfter fram detta. 

Vetenskapsteoretisk anknytning 

Målet med undersökningen är att jämföra teori och praktik. Därför är det en lämplig metod att 

använda sig av intervjuer och analysera forskarnas syn i en litteraturgenomgång. Ett problem 

är dock att jag inte hunnit observera hur läsutvecklingen ser ut i verkligen. Då skulle jag ha 

varit tvungen att följa lärarna en längre tid för att få syn på deras tillvägagångssätt. Jag får helt 

enkelt utgå ifrån vad som har sagts. Alla de inblandade pedagogerna var väl medvetna om hur 

avgörande utvecklingen av läsförståelse är, därför var de beredda att medverka i 

undersökningen. Intervjuerna visar att de kände sig trygga och att det inte fanns någon 

anledning att undanhålla eller lägga till information. 

För att lärarna ska veta om de verkligen har främjat läsförståelsen måste de också känna till 

hur bedömning och utvärdering ska gå till. Därför behandlar några intervjufrågor detta ämne. 

Jag ställde även frågor om bibliotekarie och tillgång på böcker av det skälet att Bråten (2008, 

s. 77ff.), Lundberg (2010, s. 110), Taube (2007, s. 131f) och Skolverket (2008, s. 14) påtalar 

betydelsen av att texternas svårighetsgrad anpassas till eleven. Det är avgörande att alla elever 

har tillgång till intressanta texter och att lärare är förtrogna med barn- och ungdomslitteraturen 

för att utveckla läsförståelsen. 

Etiska överväganden 

När jag kontaktade respondenterna förklarade jag syftet med undersökningen. Jag försäkrade 

dem om att de garanterades anonymitet och att de när som helst kunde avbryta intervjun. Patel 

och Davidson (2003, s. 70) poängterar betydelsen av att de intervjuade ser nyttan med 

intervjun och således är det viktigt att klargöra syftet och det är dessutom viktigt att de vet att 
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de garanteras anonymitet. Informanterna har fått fingerade namn med anledning av etiska 

övervägande och frågor som rör anonymitet. Skolorna har jag valt att kalla X-skolan och Y-

skolan och de intervjuade bestämde jag mig för att benämna specialpedagog, lärare A, lärare 

B och så vidare. Innan intervjuerna upplyste jag dem än en gång om studiens syfte, 

anonymiteten och att de hade rätt att avbryta intervjun när som helst. Jag frågade 

informanterna om lov att få spela in intervjuerna, detta krävs för att få göra ljudinspelningar 

enligt Patel och Davidson. Författarna anser att fördelen med ljudinspelningar är att 

respondenternas svar registreras exakt men de menar också att det finns en nackdel och det är 

att inspelningsapparaten kan påverka svaren man får (Patel & Davidson, 2003, s. 83). På 

grund av detta var jag tydlig med att säga att materialet bara skulle användas till min studie 

och att så fort jag transkriberat intervjun skulle jag radera ljudinspelningen. 

Validitet 

Under mina intervjuer förde jag både anteckningar och spelade in samtalen. Jag försäkrade 

mig under intervjuerna om att jag uppfattat respondenterna korrekt genom att göra en kort 

sammanfattning av svaren. Enligt Patel och Davidson (2003, s. 120) stärker man 

tillförlitligheten när man använder citat i resultatet. Detta har jag tagit till mig och använt mig 

av. Ännu ett sätt att stärka trovärdigheten är att koppla intervjusvaren till syftet och 

frågeställningarna. Således menar jag att tillförlitligheten i denna studie är hög. 

Undersökningen är grundad på hur en specialpedagog och fem lärare arbetar med 

läsförståelse. Dessutom undervisar alla lärarna på landsbygden, underlaget är därför inte 

tillräckligt för att vara representativt för hela lärarkåren. 

Resultat 
 

Av intervjuerna har framkommit att hur man verkar för att främja läsförståelse på skolorna 

varierar från lärare till lärare. Något som verkar vara av betydelse är hur länge läraren har 

jobbat. På X-skolan har man ett gemensamt tillvägagångssätt kring utvärdering medan man på 

Y-skolan själv får hitta de tester som man vill använda. 

Mina informanter jobbar med att främja läsförståelse på följande sätt: 

 Boksamtal 

 Läromedel som har inramade fasta upplägg 

 Nationella prov 
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 Bokrecension 

 Högläsning 

 Att lära sig olika sätt att läsa 

 Svara på frågor för att komma fram till textens mening eller för att kontrollera 

läsförståelsen 

 Läslogg 

 Avkodningsövningar 

 Öka ordförrådet 

 Väcka läslusten 

 Fokusera på de starka fysiologiska sidorna 

Respondenterna utvärderar elevernas kunskaper inom ämnet på följande sätt: 

 TVPS test 

 LOGOS test 

 Adlers matte och Adlers skriv 

 Nationella prov, gamla och de som görs på våren i nian 

 Boksamtal 

 Färdiga diagnoser och tester 

Sammanfattning av intervjuerna 

Nedan följer en sammanfattning av svaren i samma ordning som i intervjuerna. 

Hur pedagogerna går tillväga för att utveckla elevers läsförståelse 

Alla mina informanter är medvetna om att läsprocessen är viktig för att utveckla en god 

läsförståelse. De är samtliga insatta i förloppet och försöker verka för att utveckla 

läsförståelsen på ett eller annat sätt. Lärare A söker fortfarande metoder att gestalta processen 

på ett framgångsrikt sätt. Två av respondenterna uttrycker att detta är ett ”svårt” ämne. I 

början fick Lärare A inget bra mätresultat, större delen av klassen hade alla rätt. Han säger, 

”Då insåg jag att det är svårt att ställa dom rätta frågorna” och lärare E uttrycker sig på 

följande sätt efter att hon har nämnt de metoder hon arbetar med ”Men det här är inget lätt 

jobb och ingenting jag skulle säga att jag är speciellt bra på”. 

Boksamtal är något samtliga lärare använder sig av för att förbättra läsförståelsen hos 

eleverna. De känner samtliga till att det inte räcker med att prata utan det krävs metoder för att 
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kontrollera elevernas kunskaper. De använder sig av antingen läromedel som har inramade 

fasta upplägg, Chambers metod eller av de nationella proven. Lärare A, B och C låter även 

eleverna skriva bokrecensioner efter att de läst ur böckerna. 

Några av informanterna, lärare C, D och E inser att högläsning bidrar till att förbättra 

läsförståelsen. Lärare C gör kontinuerligt en metodisk övning i högläsning, där eleverna hela 

tiden kan se att de förbättras. Hon ger dem spalter av ord i läxa som de ska avkoda.  

I klasserna som lärare A och D har får eleverna göra författarporträtt, då de ska göra 

kopplingar till olika epoker och de får kunskap om språkets förändring genom tiderna. Lärare 

B ser också till att eleverna får jobba med svåra ord, ord de stöter på under läsningen och som 

de skriver upp i sin läslogg. 

När lärare B startar upp läsförståelse med klasserna på högstadiet går hon igenom att det finns 

olika sätt att läsa, till exempel sökläsning, översiktsläsning och djupläsning. Därefter får 

eleverna träna att läsa på de olika sätten. Hon är den enda av respondenterna som använder 

läslogg.  Alla de intervjuade lärarna säger att eleverna får svara på frågor efter att de har läst 

en text, förutom lärare E. Hon efterfrågar ett gemensamt projekt där alla lärare samarbetar 

kring läsförståelse. 

Lärarna A, B och C känner även till vikten av att väcka läslusten. Eleverna ska tycka att det är 

kul att läsa. Två av dem säger explicit att det är viktigt att eleverna läser böcker på deras nivå 

och en av dem säger det implicit genom att säga att bibliotekarien kan föreslå liknade böcker 

som eleverna redan läst och gillat. 

Specialpedagogen säger att hon försöker hitta de starka sidorna och inte bara fokusera på 

elevens svårigheter. Hon förklarar, ”Till exempel om det visar sej att den här eleven har 

jättelåg läsförståelse men väldigt bra hörförståelse, då ger jag förslag på att använda 

hörförståelse”. Exempelvis om en lärare gör en genomgång på tavlan ska eleven endast lyssna 

och inte skriva på samma gång, efteråt kan eleven få ta del av någon annans anteckningar. 

Hur pedagogerna bedömer elevernas läsförståelse 

Lärare A säger att, ”Jag tror mycket på att prata om texter. Det finns mycket att prata om för 

att se om dom har förstått knorren”. Han tycker inte att det är några svårigheter när det gäller 

de nationella proven, då finns det ju en rättningsmall. Det märks vilka som kan läsa 

instruktioner och vilka som förstår eller ej, tycker lärare B. Hon säger, ”Jag registrerar hur 
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dom tolkar och förstår om det är mer på djupet eller mer på ytan”. Men lärare B säger att hon 

skrev ner kring det muntliga som de gjorde efter att ha läst en klassuppsättning. Lärare C 

lyssnar och bedömer svaren och påpekar att det är en löpande bedömning. När eleverna läser 

högt menar lärare D att hon hör vilken läsförståelse de har. Hon lyssnar när de diskuterar och 

tittar på resultaten de fått på olika arbeten de gjort. Lärare E säger, ”Och någonstans så får 

man väl en magkänsla när någon redogör för någonting”. Hon förklarar att hon antecknar och 

sedan kryssar i matriser.  

Två av informanterna uttrycker explicit att de tycker bedömningen är svår. Lärare A säger, 

”Jag kan känna att bedömning är en svår punkt”. Om man har en mall som på NP då vet man 

ju vad Skolverket tycker är bra läsförståelse och lärare C säger, ”Det är en svår fråga. Det är 

ju inte så enkelt.” Därför är det bra med tester tycker hon. Specialpedagogen gör intervjuer, 

tester och observationer för att kunna ta reda på vilken läsförståelse eleverna har. 

Hur eleverna testas i läsförståelse 

Fem av informanterna använder nationella prov, både gamla och det som alla nior gör på 

vårterminen. Respondenterna på Y-skolan räknar boksamtalen som tester. Lärare A gör inga 

andra tester utöver nationella prov och boksamtal, medan de övriga tar hjälp av färdiga tester. 

De använder sig av bland annat Diagnostiska läs- och skrivprov, DLS och Skolverkets 

diagnosmaterial Kante. Lärare B använder sig även av ordkunskapstestet i DLS. Hon tycker 

att man kan se kopplingar mellan ett stort ordförråd och god läsförståelse. Dessutom påpekar 

hon att man kan se samband med stavning och läsförståelse. Hon säger, ”Det jag trycker på 

jättehårt i början är att om man är duktig på läsning och har god läsförståelse, då är det 

mycket lättare i alla ämnen i skolan”. Lärare C gör tester där hon kan mäta att 

avkodningsprocessen går allt snabbare. Lärare A anser att läsa böcker överhuvudtaget ökar 

läsförståelsen per automatik men att detta tyvärr inte är mätbart. 

Specialpedagogen gör läs- och skrivutredningar som sedan ska till logoped. Hon gör också ett 

test som heter TVPS, som visar hur eleven tolkar visuell information och ett annat som heter 

LOGOS. LOGOS är ett datorbaserat diagnostiskt test som kartlägger läsflyt, läsförståelse, 

hörförståelse, begreppsförståelse, avkodningsförmåga, läsrelaterade och 
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rättskrivningsfärdigheter. För att ta reda på kognitiva förmågor i matematik och skrivning 

använder hon Adlers matte och Adlers skriv.
6
 

Vad som händer med resultaten 

Alla informanterna förutom specialpedagogen och lärare B nämner att resultaten är ett 

underlag till bedömning för betyg. Lärare A tar inte upp något mer, medan några säger att de 

visar resultaten för eleverna. En lärare skickar vidare resultat till specialpedagogen, ett par 

pratar med mentorn och lärare C säger, ”Sen får man fundera på hur man ska gå vidare, om 

man jobbar på rätt sätt. Om det inte händer något får man ta sej en funderare”. 

Utifrån vad utredningarna visar görs åtgärdsprogram och då är specialpedagogen med. Hon 

lämnar förslag på hur eleven kan utveckla sina förmågor.  

Hur uppföljningen ser ut 

De nationella proven nämner alla utom lärare A som en slags uppföljning. Lärare A menar att 

man får prata med eleverna för att på så sätt få reda på vad som är svårt. Lärare B och C gör 

uppföljningstest för att se hur de ligger till efter ett läsår. Genom att klicka i och ur rutor i 

matriser följer lärare E elevernas utveckling. 

Specialpedagogen är med på uppföljningen av åtgärdsprogrammen. Vid detta möte tittar man 

på om eleven uppnått målen eller om man måste göra vidare utredningar av logoped eller 

psykolog. 

Vad som händer med de elever som inte uppnår kraven 

Ett par lärare och specialpedagogen tog upp att det ska skrivas åtgärdsprogram. 

Specialpedagogen tar hjälp av logoped och psykolog om man anser att detta behövs när 

uppföljning av till exempel åtgärdsprogram görs. Lärare C jobbar som resurs och har en liten 

grupp. Det är till henne som eleverna kommer när de inte uppnår kraven. Hälften av 

pedagogerna säger att det ska anmälas till elevhälsan. Några av respondenterna säger att 

elever då skickas till den specialpedagogiska enheten eller till specialpedagogen. Lärare D och 

E försöker först lösa problemet genom att ta reda på vad det är de ska lägga tyngden på 

genom att använda metodiskt material. Om det visar sig behövas får eleverna gå på bas, 

svenska som språkval. 

                                                           
6
 Adler matte och Adlers skriv är båda kartläggningsverktyg som används för att ta reda på elevers förmåga i 

matematik och skrivning. 
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Bibliotekariens uppgifter 

Samtliga pedagoger svarar att bibliotekarien har till uppgift att beställa böcker. Hon hjälper 

eleverna på olika sätt; att hitta rätt böcker snabbt, rekommenderar liknande böcker som den de 

nyss läst och gillat, att hitta böcker som de bara vet titel på eller bara vet författaren, tipsa om 

böcker, ta hem böcker från andra bibliotek, svara på frågor som elever kan tänkas ha kring 

böcker och gallra bort böcker som inte längre läses. På X-skolan var bibliotekarien också 

involverad i ett läsprojekt där hon skötte administrativa uppgifter och hon undervisade i 

bibliotekskunskap, hur man söker information och hon har dessutom bokprat. 

Tillgång på böcker 

På Y-skolan anser de intervjuade att tillgången är bra men specialpedagogen är inte riktigt 

nöjd. Hon vill ha fler talböcker. På X-skolan säger lärare C att tillgången är bra medan de 

andra två poängterar att den kan bli bättre och det tror de att den kommer att bli nu när de fått 

en bibliotekarie. 

Diskussion 
 

I det följande kommer jag att presentera metoder och komponenter som både mina 

respondenter och forskarna är överens om främjar läsförståelse hos eleverna. Därefter berättar 

jag om komponenter som endast enligt forskningen gynnar förståelsen. Slutligen beskriver jag 

metoder och komponenter som endast pedagogerna använder sig av. 

Jag börjar med att lägga fram metoder och komponenter som både mina respondenter och 

forskarna är överens om främjar läsförståelse. 

Samtliga lärare använder sig av boksamtal för att förbättra läsförståelsen. Det gör också 

pedagogen Nina i Anmarkruds (2008, s. 221ff.) studie om hur skickliga lärare undervisar. 

Likaså Skolverket (2008, s. 8) lyfter fram samtal som ett sätt att jobba med elevers utveckling 

i läsförståelse. Litteratursamtal är en metod som förespråkas av Tengberg (2011, s. 310), 

Chambers (2005, s. 23) och Reichenberg (2008), citerad av Lundberg (2010, s. 126-130). 

Molloy (2008, s. 70) påpekar att ett av lärarens uppdrag är att träna eleverna i att reflektera 

över texterna de läser och samtala om dem. Under svenskans syfte tar man upp att 

”[u]ndervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta 

texter, enskilt och tillsammans med andra” (Skolverket, Lgr11, s. 222). Samtalen hjälper 
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eleverna att förstå texten bättre till följd av att de tillsammans blir aktiva medskapare av 

meningen i texterna. 

Lärare B använder läslogg i sin undervisning. Molloy (2008, s. 80f) förordar läsloggen. Hon 

menar att den bidrar till tankeutveckling därför att spontana åsikter blir till underlag för samtal 

som blir mer fördjupade och reflekterande. Författaren hänvisar till Birgitta Bommarco (2006) 

som skriver att avsikten med loggen är att läsaren ska stanna upp och reflektera. Ytterligare 

ska eleverna kunna uttrycka sina tankar och sin förståelse med egna ord. Molloy (s. 85-103) 

påpekar att man också kan använda läsloggar för att ta reda på hur elevernas läsförståelse ser 

ut, vad de behöver och på vilket sätt man kan stötta dem. Dessutom kan eleverna själva 

reflektera över sin lärandeprocess och läraren kan se hur de egna undervisningsstrategierna 

fungerar. 

Respondenterna C, D och E inser att högläsning bidrar till att förbättra läsförståelsen. 

Skolverket (2008, s. 14) och Molloy (2008, s. 85-103) rekommenderar högläsning och menar 

båda två att det underlättar för de lässvaga. Lundberg (2010, s. 32f) tar också upp 

högläsningens betydelse. Han anser att barn lär sig att allt sker i en viss ordningsföljd, de 

utvecklar ordförrådet och de vänjer sig vid skriftspråket. Därutöver kan barnen också utveckla 

föreställningar om hur berättelser är uppbyggda. I Lgr11 (2011, s. 226) i centralt innehåll 

årskurs 7-9 lyfter man bland annat texternas uppbyggnad. 

En av mina respondenter har kommit fram till att det finns en koppling mellan att kunna 

avkoda automatiskt och god läsförståelse. Bråten (2008, s. 49), Anmarkrud (2008, s. 199ff.), 

Ejeman och Molloy (2006, s. 48) och Taube (2007, s. 62) anser alla att avkodningen måste 

vara rätt och automatiserad för att god läsförståelse ska uppnås. 

Lärare D och B jobbar med ordkunskap för att utveckla läsförståelsen hos eleverna. Ejeman 

och Molloy (2006, s. 48), Taube (2007, s. 62) och Bråten (2008, s. 49) förklarar att ett stort 

ordförråd är en förutsättning för att utveckla god läsförståelse. Bråten menar att under de 

senare skolåren är ett rikligt ordförråd mer betydelsefullt för läsförståelsen än avkodningen. 

Lärare B och D använder sig av metodiskt upplagda material som innehåller olika texttyper. 

Bråten (2008, s. 67f) och Anmarkrud (2008, s. 199ff.) anser att kunskap om olika textgenrer 

och textstrukturer underlättar för att utveckla god läsförståelse. Lgr11 lyfter att ”[i] mötet med 

olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar 
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att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden” (Skolverket, 

2011, s. 222). 

Lärare A säger i intervjun att bokläsning överhuvudtaget ökar läsförståelsen per automatik. 

Bråten (2008, s. 78) menar detsamma, att om eleverna läser mer bidrar det till att 

läsförståelsen blir bättre. Läsning främjar ordavkodningsförmågan, utökar ordförrådet, ger 

kunskaper och utvecklar förståelsestrategier. 

Lärarna A, B och C är medvetna om att det är viktigt att väcka läslusten hos eleverna. 

Tillgången av intressanta böcker är meningsfull anser lärare C. Bråten (2008, s. 79), 

Anmarkrud (2008, s. 199ff.), Skolverket (2008, s. 14), Lundberg (2010, s. 110) och Taube 

(2007, s. 132) är överens om att det är viktigt att texternas svårighetsgrad anpassas till eleven 

och att de har tillträde till intressanta texter. 

Lärare B undervisar eleverna i att det finns olika sätt att läsa som till exempel sökläsning, 

översiktsläsning och djupläsning och därefter får de träna att läsa på de olika sätten. 

Skolverket (2008, s. 8) tar också upp betydelsen av att medvetandegöra detta. Anmarkrud 

(2008, s. 199ff.), Bråten (2008, s. 69), Skolverket (2008, s. 12) och Lundberg (2010, s. 129) 

som hänvisar till Westlund (2009) förordar användningen av läsförståelsestrategier eftersom 

de bidrar till god läsförståelse. Det gör goda läsare till aktiva läsare som organiserar och 

fördjupar informationen från texten. Dessutom kontrollerar och styr de sin egen textförståelse. 

I Lgr11 i centralt innehåll i årskurs 7-9 tar man upp ”[l]ässtrategier för att förstå, tolka och 

analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras 

syften, avsändare och sammanhang” (Skolverket, 2011, s. 225). 

Specialpedagogen fokuserar på elevernas sinnen där hon letar efter starka sidor och hon ger 

stöd åt de svaga. Ejeman och Molloy (2006, s. 235f) nämner vikten av att ha en positiv 

självuppfattning för att utveckla en god läsförståelse och att detta skulle vara viktigare än 

intelligenskvoten. 

Följande metoder och komponenter som främjar läsförståelse är det endast forskarna som 

lyfter fram. 

Taube (2007, s. 131) och Lundberg (2010, s. 79-97) menar att god läsförståelse kräver aktiv 

läsning och att detta fordrar en metakognitiv förmåga. 
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Bråten (2008, s. 61) hänvisar till Vellutino (2003) som påpekar att det även finns icke-

språkliga kognitiva förmågor som är av stor vikt för läsförståelsen: uppmärksamhet, visuell 

föreställningsförmåga och allmän eller generell intelligens. Ejeman och Molloy (2006, s. 48) 

tar upp vikten av att träna uppmärksamhet i samband med att utveckla god läsförståelse. 

Bråten (2008, s. 56f) anser att god läsförståelse kräver vissa kunskaper i grammatik. Ingen av 

mina informanter har uttryckt att de arbetar med grammatik för att förbättra läsförståelsen 

men en av dem nämnde att en läsförståelsebok även behandlade grammatik. 

Skolverket (2008, s. 8), Bråten (2008, s. 64), Taube (2007, s. 132) och Ejeman och Molloy 

(2006, s. 48) menar samtliga att förkunskaperna är av betydelse för läsförståelsen. Bråten 

förklarar att de ger läsarna möjlighet att dra slutsatser och tolka information som presenteras i 

texten i ljuset av de kunskaper som de redan har tillägnat sig inom innehållet. 

Taube (2007, s. 132) och Anmarkrud (2008, s. 199ff.) förespråkar modellering för att utveckla 

läsförståelsen. Läraren fungerar då som en modell genom att tänka högt när hon läser. 

Nedanstående är metoder och komponenter som endast pedagogerna använder sig av. 

Lärare A, B och C låter eleverna skriva bokrecension när de läst ur en bok. 

Samtliga respondenter förutom specialpedagogen använder de nationella proven. 

Alla utom en av de intervjuade lärarna säger att eleverna får svara på frågor efter att de har 

läst en text. Anmarkrud (2008, s. 201) anser att det görs för många tester i läsförståelse där 

eleverna ska besvara frågor efter att de läst en text, avslutat ett temaarbete eller ett kapitel i en 

lärobok. Man fokuserar på vad eleven lärt sig, inte på hur de tog sig dit eller hur läsförståelsen 

kan förbättras. 

När man ställer teorin mot praktiken har jag kommit fram till att lärarna känner till vikten av 

läsförståelsens utveckling. Denna insikt verkar vara en tung börda för dem. De vet inte riktigt 

hur de ska gå tillväga fullt ut. Enligt Ivar Bråten (2008, s. 47) är det viktigt att man som lärare 

eller framtida lärare har god kännedom om vilka komponenter som ingår i läsförståelsen, 

endast då kan vi anpassa undervisningen och förbättra läsförståelsen. Eftersom det är 

betydelsefullt måste lärarutbildningen undervisa även lärare med inriktning mot grundskolans 

senare år i denna process. Detta är inte något som bara är av betydelse för låg- och 

mellanstadielärare. Det är här det verkar brista. Anmarkrud (2008, s. 199ff.) lyfter fram att 

utvecklandet av en god läsförståelse är en lång process. Likaså betonar Lundberg (2010, s. 
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126-130) och Ejeman och Molloy (2006, s. 48) betydelsen av att undervisningen i 

läsförståelse bör fortgå under hela skoltiden, till och med hela livet anser de senare. 

De av mina respondenter som har verkat i skolan en längre tid har hittat metoder som de 

använder sig av, men läraren som endast jobbat något år famlar fortfarande i mörkret. 

Läsprocessen måste vara ett gemensamt projekt på en skola, där alla stöttar varandra. Detta 

var vad en av mina informanter efterfrågade, ett samarbete där alla lärare arbetar tillsammans 

kring läsförståelse. Anmarkrud (2008, s. 199ff., 225) tar upp att för att utveckla god 

läsförståelse måste alla lärare vara läslärare. Lärarna ska kunna undervisa eleverna i hur de 

ska arbeta med texter i sitt ämne för att få en god läsförståelse i denna genre. Vidare påtalar 

han att undervisning i lässtrategier, samtal om text, arbete med ordförråd och organisering av 

läsning som en social aktivitet är något som måste pågå varje dag, inte bara någon gång 

ibland. Detta innebär att ansvaret inte endast kan ligga på svensklärare och inte heller bara på 

lärare på låg- och mellanstadiet. 

I det följande beskriver jag hur lärarna bedömer och utvärderar läsförståelsen. 

Specialpedagogen använder tester som tydligt visar elevernas starka och svaga sidor och det 

blir då lätt att ta fram vad eleven behöver träna på. Hon gör också intervjuer och observationer 

som en komplettering.  

En av mina respondenter har hittat ett sätt att förbättra läsförståelsen där hon kan mäta 

elevernas framgång. Eleverna får en läxa i avkodning, innan de börjar träna tar läraren tid på 

dem och när de sedan tränat hemma tar hon tid ännu en gång. Här ser eleverna tydligt sina 

framsteg och detta bidrar till att förbättra självförtroendet. Ejeman och Molloy (2006, s. 235f) 

lyfter fram vikten av att ha en positiv självuppfattning för att utveckla en god läsförståelse. 

Två av informanterna uttrycker explicit att de tycker bedömningen är svår. Enligt min 

uppfattning säger de detta på ett implicit sätt. Någon säger att han bedömer eleverna genom 

boksamtal. En annan säger att det märks vilka som kan läsa instruktioner och vilka som 

förstår eller ej. En av de intervjuade säger att hon lyssnar och bedömer svaren och påpekar att 

det är en löpande bedömning. En lärare förklarar att när eleverna läser högt, hör hon vilken 

läsförståelse de har och även när hon lyssnar på när de diskuterar. Dessutom påpekar en 

respondent att hon använder sin magkänsla när en elev redogör för någonting. Man måste 

hitta bättre och tydligare bedömningssätt där även eleverna kan följa sin utveckling och på så 

sätt få bättre självförtroende. En av respondenterna förklarar att hon antecknar när eleverna 
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redogör för något och kryssar i matriser, där kan hon se hur eleverna utvecklas. Detta kan vara 

något som även eleverna skulle kunna ta del av. 

De lärarna som har arbetat en tid använder tester som passar för att utvärdera elevernas 

kunskaper. Läraren som är relativt nyutbildad använder sig av de nationella proven, det tycker 

han är bra, eftersom det finns en rättningsmall. På X-skolan gör samtliga lärare samma test i 

alla klasser i en viss årskurs. Eftersom det redan finns ett fungerande system behöver inte 

pedagogerna börja med att söka efter tester. 

Hälften av mina respondenter uttryckte att det är viktigt att eleverna tycker att det är roligt att 

läsa. Jag tolkade deras svar som att eleverna då inte skulle behöva skriva bokrecension eller 

redovisa på något annat sätt efter läsupplevelsen. Det är viktigt att böckerna är på deras nivå 

påpekar en lärare. Här kommer bibliotekariens roll in, hen kan ge stöd för att undvika 

besvikelse vid val av bok. Lundberg (2010, s. 110) påtalar även han vikten av att man som 

lärare är förtrogen med barn- och ungdomslitteraturen samt känna till läsarens 

utvecklingsnivå, intressen och behov. 

Avslutning 
 

Syftet med denna uppsats har varit att visa hur förhållandet ser ut mellan lärarnas praktik och 

forskningens teori när det gäller att främja läsförståelse på högstadiet. Jag har kommit fram 

till att hur man jobbar med att främja läsförståelse på skolorna varierar från lärare till lärare. 

En faktor som verkar vara av betydelse är hur länge läraren har jobbat. Det betyder att lärarna 

måste prova sig fram själva för att utveckla sina kunskaper om läsprocessen. 

Resultatet visar att lärarna använder ett stort antal av de metoder som forskarna förespråkar 

men inte alla. Likaså tar inte samtliga forskare upp samma metoder. Pedagogerna använder 

även tillvägagångssätt som inte forskarna lyfter fram. Det saknas en systematik i 

uppläggningen av läsprocessen som leder fram ända upp genom högstadiet. 

För att åtgärda den tillbakagång av läsförståelsen som jag nämnde i inledningen måste 

pedagogerna få rätt utbildning, där alla ämneslärare får kunskap om läsförståelsens villkor och 

betydelse. Utöver detta krävs det tillgång till bra läromedel, som jobbar med läsning på ett 

djupgående sätt. Idag finns nya medier, som till exempel läsplattor, som motiverar unga och 

underlättar läsprocessen. Dessutom krävs det ytterligare studier om vad som leder till god 
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läsförståelse på högstadiet. Anmarkrud (2008, s. 219f) skriver att vad som kännetecknar god 

läsförståelse under de senare skolåren är svårt att säga, eftersom det inte gjorts några 

undersökningar om skickliga lärares läsundervisning på den här nivån. Några studier har dock 

utförts, bland annat har jag tagit upp Tengberg (2011). 

Forskningen utgår från problemen och därför bör nya studier utgå från informanternas 

problem för att hitta svar. Som tidigare nämnts måste läsprocessen omfatta alla ämnen, därför 

bör Skolverket förändra sina riklinjer. Utbildningen i alla ämnen måste inkludera främjandet 

av läsförståelse. 

 

  



27 
 

Källförteckning 
 

Anmarkrud, Ø (2008) Skickliga lärares läsundervisning – med fokus på läsförståelse. I I. 

Bråten (red.), Läsförståelse i teori och praktik (ss. 197-225). Lund, Studentlitteratur. 

Bråten, I (red.)(2008). Läsförståelse i teori och praktik. Lund, Studentlitteratur. 

Chambers, A (2005). Böcker inom oss. Om boksamtal. Stockholm, Rabén & Sjögren. 

Ejeman, G & Molloy, G (2006). Metodboken – Svenska i grundskolan. Stockholm, Liber AB. 

Lundberg, I (2010). Läsningens psykologi och pedagogik. Stockholm, Natur & kultur. 

Molloy, G (2008). Reflekterande läsning och skrivning (2 uppl.). Lund, Studentlitteratur. 

Patel, R & Davidson, B (2003). Forskningsmetodikens grunder. Studentlitteratur, Lund. 

Strømsø, H I (2008) Högläsning, snabbläsning och läsförståelse – om läsning och forskning 

om läsförståelse. I I. Bråten (red.), Läsförståelse i teori och praktik (ss. 23-46). Lund, 

Studentlitteratur. 

Tengberg, M (2011). Samtalets möjligheter. Om litteratursamtal och litteraturreception i 

skolan. Brutus Östlings Bokförlag Symposion. Stockholm/Stehag. 

Taube, K (2007). Läsinlärning och självförtroende: psykologiska teorier, empiriska 

undersökningar och pedagogiska konsekvenser. Stockholm, Norstedts akademiska 

förlag. 

 

Elektroniska källor 

Olsen, Kåkå (2013). ”Sju punkter för att få pojkar att läsa” 

<http://www.litteraturmagazinet.se/opinion/sju-punkter-for-att-fa-pojkar-att-lasa> 

(hämtad 130412). 

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 

<http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575> (hämtad 130405). 

Skolverket (2008). Språket på väg, 

<http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.165950!/Menu/article/attachment/Spraket_pa_

vag_1_webb.pdf> (hämtad 20130503). 

Skolverket (2010). ”Sverige tappar i både kunskaper och likvärdighet”, 

<http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/internationella-studier/pisa/sverige-

tappar-i-bade-kunskaper-och-likvardighet-1.96011> (hämtad 20130409). 



28 
 

Skolverket (2012).”Svenska fjärdeklassares läsförmåga har försämrats”, 

<http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/internationella-studier/pirls/svenska-

fjardeklassares-lasformaga-har-forsamrats-1.86064> (hämtad 20130409). 

Muntliga källor 

Intervjuer utförda i april 2013



 
 

 


