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Sammandrag 
Föreliggande uppsats ämnar undersöka hur fyra svensklärare i grundskolans senare år 
uppfattar och beskriver att de arbetar med undervisning i läsförståelse, samt bedömning av 
läsförståelse i grundskolans årskurser 7-9. Datamaterial samlades in via halvstrukturerade 
intervjuer med fyra lärare, samtliga aktiva i grundskolans årskurs 7-9. Resultatet visar på 
varierande kunskaper om läsförståelsestrategier samt på olika sätt att bedriva undervisning i 
läsförståelsestrategier och läsförståelse. Samtliga lärare lägger dock stor vikt vid 
skönlitteratur, elevens egen läsning samt textsamtal mellan elever och mellan elever och 
lärare, som grund för att utveckla läsförståelsen. Lärarnas syn på vikten av feedback gällande 
elevernas läsförståelse varierar. Bedömning av läsförståelse sker till största delen summativt, 
även om undersökningen även till viss del visar på inslag av formativ bedömning.   
 
 
 
Nyckelord:  
- explicit undervisning, 
- formativ bedömning, 
- läsförståelse, 
- läsförståelsestrategier  
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1. Inledning 
”Sverige sämst i klassen” (Dagens Nyheter, 2013-12-03). Orden är knivskarpa och 
publicerades i en av landets största dagstidningar samma dag som den senaste PISA-
undersökningens resultat presenterades. I PISA-undersökningen testas 15-åringars kunskaper 
i matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Resultaten är nedslående och visar bland annat 
att svenska elevers kunskaper i läsförståelse sjunkit sedan den förra undersökningen 
genomfördes 2009. Det är både högpresterande och lågpresterande elevers resultat som 
sjunkit sedan 2009, och i 2012 års PISA-undersökning hamnar Sverige för första gången 
sedan undersökningen startade under OECD-genomsnittet i samtliga undersökta ämnen 
(Skolverket, 2013).  
 
Forskare som ägnar sig åt läs- och skrivinlärning har ägnat otaliga artiklar, rapporter och 
andra publikationer åt att redogöra för vikten av undervisning i läsförståelse. Ett stort antal 
böcker är skrivna i ämnet och rör då främst de första åren i grundskolan, då läskoden skall 
knäckas och bokslukaråldern förväntas ta vid. Men vad händer därefter? Vad händer i 
grundskolans senare år, då den läsande eleven förväntas ha uppnått ett flyt och då 
läsförståelsen behöver vara välutvecklad för att eleven ska kunna ta till sig en mängd nya 
texter av varierande svårighetsgrad? Gustafsson, Längsjö, Nilsson & Rosén (2008) poängterar 
att fokus hos läsforskare länge legat på den tidiga utvecklingen av läsförmågan, medan det 
ännu saknas forskning om den fortsatta utvecklingen av läsförmågan. Med detta som 
bakgrund vill jag i följande uppsats undersöka hur svensklärare i åk 7-9 beskriver att de 
arbetar med läsförståelse i sina klasser, samt hur de uppfattar att de bedömer elevernas 
läsförståelse.  
 
1.1 Syfte  
Syftet är att undersöka hur fyra svensklärare i årskurs 7-9 beskriver att de bedriver 
undervisning i läsförståelse samt hur de beskriver att de bedömer läsförståelse.  
 
1.2 Frågeställningar: 

• Hur beskriver lärare att de arbetar med läsförståelse i svenskundervisningen? 
• Hur beskriver lärare att de bedömer elevernas läsförståelse? 

2. Tidigare forskning 
Nedan presenteras tidigare forskning kring läsförståelse, hur lärare kan arbeta med 
läsförståelse samt slutligen hur lärare kan arbeta för att bedöma läsförståelse.   
 
2.1 Vad är läsförståelse? 
För att skapa relevans och förståelse för föreliggande uppsats kommer jag här att återge den 
tolkning av begreppet läsförståelse som används i denna undersökning. Läsförståelse är ett 
begrepp som inom forskningsområdet definieras på ett antal olika sätt, men alla definitioner 
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ger innebörden av att läsaren förstår vad den läser. Jag vill dock på grund av att uppsatsen 
avhandlar äldre grundskoleelevers läsförståelse utvidga tolkningen och använder mig därför 
av följande definition:  
 

Läsförståelse kan definieras som att utvinna och skapa mening genom att genomsöka och 
samspela med skriven text. Å ena sidan handlar det alltså om att utvinna den mening som texten 
förmedlar – det vill säga om en textnära förståelse – å andra sidan gäller det att skapa mening 
genom att dra slutsatser som går utöver textens bokstavliga innebörd. (Bråten 2008:47) 
 

I ovanstående definition växer innebörden av begreppet läsförståelse. Utöver att ha förstått 
den skrivna texten skall läsaren utifrån denna definition också bidra med sin egen tolkning 
och på det sättet samspela med texten. Ovanstående definition samspelar också väl mot 
kunskapskraven för svenskämnet (vilket redovisas mer utförligt under punkt 3), och specifikt 
för de kunskapskrav som skall ha uppnåtts i slutet av årskurs 9 gällande läsförståelse.   
 

2.2 Vilka kunskaper krävs ha för att kunna uppnå god läsförståelse? 
Både Bråten (2008:55) och Fröjd (2005) anger att det inte räcker med god 
ordavkodningsförmåga för att läsa med god förståelse. För att skapa god läsförståelse krävs 
kunskaper i och om en mängd olika komponenter såsom talspråk, kognitiv förmåga, 
förkunskaper om textens innehåll, kunskaper om skriftspråk, läsmotivation samt kunskap om 
läsförståelsestrategier (Bråten 2008:55ff). Talspråkets olika delkomponenter består av 
ordförråd, grammatik, språklig medvetenhet och verbalt minne.  Språklig medvetenhet kan 
delas upp i två delar; syntaktisk medvetenhet och pragmatisk medvetenhet (ibid.). Reynolds & 
Turek (2012) har i sin undersökning kommit fram till att kunskaper i verbal förståelse leder 
vägen för läsförståelse, vilket ytterligare poängterar vikten av kunskaper om talspråket. 
Bråten delar vidare upp kognitiva förmågor som krävs för god läsförståelse i att kunna ge 
texten uppmärksamhet, att ha en visuell föreställningsförmåga samt att läsaren har en generell 
intelligens (Bråten 2008:61f).  
 
Läsarens förkunskaper har betydelse genom att de ger läsaren möjlighet att direkt dra 
slutsatser och tolka in mer i texten än de skrivna orden. Med hjälp av förkunskaper kan 
läsaren också i högre utsträckning se orsakssamband som inte är direkt uttryckta i texten 
(Bråten 2008:64). Att eleven har kunskaper om skillnader mellan skriftspråk och talspråk är 
väsentligt för att skapa förståelse för en text, vilket enligt Bråten (2008:68) uppkommer 
genom läsning, samt undervisning i genrekunskap och textuppbyggnad. Läsmotivationen 
bestäms av vad eleven anser sig själv kunna bemästra, i vilken grad läsningen är frivillig samt 
i vilken utsträckning eleven är nyfiken på en viss text (Bråten 2008:75f). Vidare anser Fröjd 
(2005:94) att det är centralt för läsförståelsen och begreppsutvecklingen att kunna göra 
inferenser.  
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2.3 Läsförståelsestrategier 
Westlund skriver att ”förståelsestrategier avser specifika förståelseprocedurer för att nå 
läsförståelse” (2013:51). Strategier för läsförståelse kan delas upp i ytstrategier och 
djupstrategier. Ytstrategier kan bestå av att en elev försöker förstå en text genom att läsa om 
den, anpassa sin läshastighet eller exempelvis att försöka förstå svåra ord utifrån ledtrådar i 
texten, s.k. kontextuella ledtrådar. Djupstrategier används då eleven försöker interagera med 
texten, exempelvis genom att försöka förstå huvudbudskapet, att ställa frågor till eller 
ifrågasätta texten samt att jämföra olika texter med varandra. Enligt Westlund (2009) ligger 
tyngdpunkten på djupstrategier då det handlar om äldre elevers användning av 
läsförståelsestrategier. Westlund (2013) lägger också till att läsaren behöver aktivera en hel 
uppsättning av kognitiva strategier, vilka ingår i förståelsestrategierna, för att läsaren ska 
kunna skapa i eller av en text, samt att detta sker planlagt av läsaren. 
 
Reichenberg (2008) lyfter ett antal olika strategier som den aktive läsaren använder sig av för 
att skapa så god förståelse för en text som möjligt. En aktiv läsare infererar för att fylla i 
tankeled som inte är direkt utskrivna i texten. Fröjd (2005) skiljer på nödvändiga och 
elaborativa inferenser.  
 

De nödvändiga inferensernas uppgift är att hjälpa läsaren att forma en koherent mental 
representation av texten och lagra den i minnet så att den finns tillgänglig allt eftersom läsningen 
fortskrider (Fröjd, 2005, s. 95).   
 

De elaborativa inferensernas uppgift å andra sidan, är att utveckla och berika läsförståelsen 
(Fröjd, 2005:95). En aktiv läsare gör fortsättningsvis förutsägelser baserat på ex. rubrik, 
underrubriker, eventuella bilder samt med hjälp av skumläsning. En aktiv läsare är också 
enligt Reichenberg (2008) hela tiden medveten om att det bakom varje text döljer sig en 
författare, vilken läsaren kan föra en slags dialog med för att ställa frågor till eller för att 
kunna tänka kritiskt kring texten. Följande sju lässtrategier sägs enligt National Reading Panel 
(2000) vara de mest effektiva för att skapa bättre läsförståelse: 
   

-‐ Eleverna övervakar sin förståelse 
-‐ Eleverna lär sig av varandra 
-‐ Grafiska och semantiska hjälpmodeller som inkluderar att tankekartor används 
-‐ Eleverna svarar på frågor 
-‐ Eleverna formulerar själva frågor som texten väckt 
-‐ Eleverna lär sig olika berättelsestrukturer 
-‐ Eleverna sammanfattar huvudidéerna i texten (National Reading Panel, 2000:4ff).  
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2.4 Viktiga faktorer för undervisning i läsförståelse  
Enligt Anmarkrud (2008:199) ökar elevers läsförståelse då de undervisas i användning av 
lässtrategier, särskilt vid explicit läsförståelseundervisning. Med detta menas att läraren 
förklarar strategier samt ger exempel på hur de kan användas genom att själv modellera 
strategierna för eleverna. Läraren praktiserar lässtrategin för eleven för att hen sedan kan 
prova att använda den själv. Vidare menar Anmarkrud (2008:224) att undervisningen av 
strategier bör ske ämnesintegrerat, alltså inte frikopplat från läsningen i de ordinarie 
skolämnena. Detta för att många elever annars får svårt att praktiskt använda kunskaperna vid 
egen läsning. Westlund (2009) betonar att målet för undervisning i läsförståelse inte är att 
skapa ett strategibruk utan eftertänksamhet hos eleverna, utan att skapa strategiska tänkare. 
Nedan beskrivs tre olika modeller för läsförståelseundervisning.  

 
2.5. Tre program för läsförståelseundervisning 
Andreassen (2008:231ff) och Westlund (2009:266ff) tar upp tre välkända och dokumenterat 
effektiva program för att undervisa i olika läsförståelsestrategier. Undervisningsprogrammen 
är framtagna för att forskare under 1980-talet kom fram till att det var mer effektivt för 
läsaren att förfoga över en hel uppsättning av olika lässtrategier än att endast fördjupa sig i 
någon enstaka (Andreassen 2008:231).  Nedan följer en kort sammanfattning av de tre 
programmen, vilka kallas för reciprok undervisning, transaktionell strategiundervisning samt 
begreppsorienterad läsundervisning.  

2.5.1 Reciprok undervisning (RU) 
Reciprok undervisning (RU) är enligt Westlund (2009:266) en modell utvecklad under 1980-
talet av Brown och Palincsar. I modellen ingår fyra grundstrategier; att förutspå/ställa 
hypoteser, att reda ut oklarheter, att ställa frågor till texten/författaren samt att sammanfatta. 
Westlund (ibid.) menar att modellen kan användas både i smågrupper och i helklass, och 
Andreassen (2008:233) anger att den är reciprok för att den ska användas i dialogform. 
Dialogen ska ske både mellan elev och elev samt mellan lärare och elev för att skapa aktiv 
strategianvändning (ibid). Dialogen består av textsamtal och det är alltid läraren som först 
axlar rollen som samtalsledare, för att därefter ge mer och mer utrymme till eleverna allt 
eftersom deras kunskap om textsamtal ökar (Reichenberg, 2008). Modellen säger enligt 
Westlunds (2009) tolkning att alla grundstrategier inte behöver användas vid varje lästillfälle, 
men att den ger bäst effekt då läsaren använder minst två grundstrategier åt gången. En av 
fördelarna med RU är enligt Reichenberg (2008) att man samtalar om endast korta 
textstycken åt gången, vilket ger möjlighet även för de svagaste läsarna att följa med, då deras 
minne inte belastas lika hårt av att behöva minnas långa textstycken.  

2.5.2 Transaktionell strategiundervisning (TSU) 
Under 1990-talet lades grunden till transaktionell strategiundervisning som enligt Westlund 
(2009:266) utgår från Pressleys och Wharton-McDonalds forskning. Modellen kallas för 
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transaktionell då den syftar till att skapa en transaktion, d.v.s. mellan texter och läsare. TSU 
utgår från samma fyra grundstrategier som RU gör. Transaktionen mellan text och läsare sker 
enligt Westlund (ibid.) genom att elever berättar för varandra om sin egen strategianvändning, 
att elever och lärare utifrån rimlighetsaspekter diskuterar och accepterar tolkningar. 
Synliggörandet av tankarna kring läsningen sker i hög utsträckning med hjälp av tänka högt-
strategin (ibid.). Andreassen (2008:239) poängterar också vikten av att vara grundlig i 
genomgången av strategier vid användandet av TSU, samt att strategiundervisningen bör pågå 
under lång tid, helst under hela grundskolan, för att uppnå bäst effekt.  

2.5.3 Begreppsorienterad läsundervisning (BLU) 
I den begreppsorienterade läsundervisningen som utgår från Guthries forskning och togs fram 
under sent 1990-tal, är syftet att utgå från varje skolämnes viktiga begrepp (Andreassen 
2008:245). Denna modell innebär att läsundervisningen med fördel kan förläggas även till 
andra skolämnen än språkämnena. Läsengagemang är ledordet för modellen och för att uppnå 
det ska följande faktorer samverka; begreppskunskap, motivation, social interaktion och 
strategianvändning (ibid.). Enligt Westlund (2009:267) aktiveras elevernas förkunskaper 
genom att läraren riktar deras uppmärksamhet på ämnets centrala begrepp. Modellen 
förutsätter att eleverna motiveras att ställa frågor då man fokuserar på de centrala begreppen i 
respektive ämne. Läsaren ska enligt modellen söka information aktivt och den nyvunna 
kunskapen ska också kunna organiseras på olika grafiska sätt för att underlätta elevens 
förståelse (ibid.).   
 
2.6 Social interaktion som framgångsfaktor 
Samtliga tre ovan beskrivna program för läsförståelseundervisning lägger vikt vid social 
interaktion som en av framgångsfaktorerna för ökad läsförståelse. Denna syn på 
läsförståelseundervisning delas även av Spörer & Brunstein (2009) som undersökt 
läsförståelse ur ett så kallat kompis-assisterat lärandeperspektiv. Spörer & Brunsteins (ibid.) 
undersökning visar att elever som samarbetar i par vid läsning, textdiskussioner och vid 
användning av lässtrategier får bättre resultat på läsförståelsetester än elever som deltar i en 
mer traditionell läsförståelseundervisning, där läraren visar olika lässtrategier som eleven 
sedan direkt använder på egen hand. Även Goldberg (1992) menar att läsförståelse kan 
utvecklas genom diskussioner. Goldberg (ibid.) nämner också att det är av stor vikt att läraren 
handleder elevdiskussioner som rör bland annat läsförståelse genom så kallade ”Instructional 
conversations”, eller instruerande konversationer (fri översättning). Då läraren agerar 
instruktör, eller ledare, i textsamtal i grupp kan läraren få eleverna att tänka bortom texten i 
större utsträckning och på så sätt skapa mer mening av texten än de skrivna orden (Goldberg, 
1992). Fielding & Pearson (1994) lägger till att elever internaliserar läsförståelsestrategier och 
gör dem automatiserade, genom att upprepade gånger läsa och diskutera textstycken i olika 
konstellationer, tillsammans med kamrater och lärare.  
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2.7 Bedömning av läsförståelse 
Afflerbach (1995) skriver att bedömning är som mest framgångsrik då eleven själv deltar i 
bedömningsprocessen, samt då både process och resultat bedöms. Afflerbach (2008) menar 
också att det kan vara lätt att göra en summativ bedömning av en elevs färdigheter i 
läsförståelse genom att undersöka om den läser flytande, hur den sammanfattar en text samt 
hur den svarar på frågor till en text. Detta ger däremot enligt Afflerbach (ibid.) bara en 
hänvisning om färdigheter, inte svar på hur läraren kan hjälpa eleven om läraren upptäcker att 
eleven har svårigheter med delar av alternativt hela läsförståelsen. På grund av detta är det 
enligt Afflerbach (2008) viktigt att bedöma läsförståelsestrategierna också, inte bara 
färdigheterna i läsförståelse. Häri ligger också skillnaden mellan den formativa och 
summativa bedömningen; den summativa bedömningen visar på färdigheter, medan den 
formativa ger svar på både resultat, i vilken utsträckning samt hur strategier eller processer 
används (ibid.). Den formativa bedömningen av läsförståelse ska enligt Afflerbach (ibid.) 
genomföras i klassrummet då elever samtalar parvis, i smågrupper alternativt med läraren 
själv om olika texter.  
 
Neuman & Roskos (2012) förtydligar också att den formativa bedömningen är av stor vikt för 
att läraren ska få möjlighet att se om den behöver justera sina instruktioner, så att 
läsförståelsen ska kunna utvecklas hos varje enskild elev. I den formativa bedömningen ingår 
också det Neuman & Roskos (2012) kallar för feedback-loopar. Det innebär att läraren 
förutom att lyssna på eleven som läsare och diskutera texten med eleven även hjälper eleven 
framåt genom att tydligt visa var målet är samt var eleven befinner sig i dagsläget. Läraren 
bör också i dessa situationer förklara, modellera och be eleven prova själv. Genom att ställa 
utredande frågor till eleven kan eleven också utveckla sin läsförståelse genom att förklara 
händelser muntligt (ibid.) För att läraren ska kunna bedöma elevernas läsförståelse formativt 
behöver den alltså ha goda kunskaper om undervisning i och bedömning av läsförståelse och 
läsförståelsestrategier.  
 
2.8 Språket på väg 
I samband med att LGR11 (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
2011) infördes publicerade Skolverket ett kartläggningsmaterial gällande elevers språkliga 
utveckling. Materialet heter ”Språket på väg” (Skolverket, 2011) och kan användas av läraren 
för att kartlägga eleven, samt av eleven för att kartlägga sig själv. Materialet ger även stort 
utrymme för lärare och elev att tillsammans diskutera läsförståelseförmåga. I 
kartläggningsmaterialet finns ett antal matriser, varav en fokuserar på textorienterad 
läsförståelse och en fokuserar på läsarorienterad läsförståelse. Kartläggningsmaterialet ger 
med Afflerbachs (2008) syn på bedömning möjlighet till både formativ och summativ 
bedömning.  
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2.9 Sammanfattning av tidigare forskning 
Hittills har jag presenterat den tidigare forskning som undersökningen utgår ifrån. För att 
sammanfatta den kort ser vi att explicit undervisning i läsförståelsestrategier väger tungt för 
att skapa ett strategiskt läsförståelsearbete hos eleven. De tre modellerna för 
läsförståelseundervisning som presenterades ovan; transaktionell strategiundervisning (TSU), 
reciprok undervisning (RU) och begreppsorienterad läsundervisning (BLU), har gemensamt 
att läsförståelseundervisning inkluderar social interaktion. Min tolkning är att läsförståelsen 
inte kan utvecklas effektivt såvida eleven inte ges möjlighet att tänka högt kring texter och 
läsförståelsestrategier, samt att diskutera och finna lösningar gemensamt, både tillsammans 
med andra elever och tillsammans med läraren. RU ger konkreta exempel på fyra 
grundstrategier att använda, vilket kan vara en fördel då läraren vet exakt var hen ska lägga 
tyngdpunkten. TSU utgår från samma grundstrategier, men är som mest effektiv som modell 
då man applicerar den under elevens hela skolgång. Detta kan göra att läraren i grundskolans 
senare år undviker den, då läraren eventuellt tänker att det är för sent att börja använda den. 
Jag ser BLU som en modell att använda som ett komplement till exempelvis RU i 
svenskundervisningen, då den mestadels fokuserar på att förklara svåra ord och begrepp.  

 

3. Centralt innehåll och betygskriterier i svenskämnet 
I det centrala innehållet för undervisning i svenska i årskurs 7-9 står det att eleven skall 
tillgodogöras kunskaper om ”lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika 
medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och 
sammanhang.” (Skolverket, 2011:225). Enligt det centrala innehåller i skolämnet svenska ska 
alltså eleverna i åk 7-9 tillgodogöra sig lässtrategier, för att utifrån användandet av dem kunna 
göra tolkningar av en mängd olika parametrar. Vidare följer de kunskapskrav som eleven ska 
uppnå för att tillgodogöra sig betyget E respektive A i slutet av årskurs 9. 
För att uppnå betyget E i svenska i slutet av årskurs 9 ska eleven kunna: 

 

”läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, 
välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra enkla 
sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband 
och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse. ” (Skolverket, 2011:230).  

För att uppnå betyget A i svenska i slutet av årskurs 9 ska eleven kunna: 

 
”läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt 
och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra 
välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, 
orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven, 
utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och 
väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan 
läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Eleven kan också föra välutvecklade och 
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nyanserade resonemang om verket med koppling till dess upphovsman. Eleven drar då väl 
underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang 
som det har tillkommit i.” (Skolverket, 2011:232).  

 

4. Metod 
Under denna rubrik presenteras undersökningens metodval, material och urval samt 
undersökningens genomförande. Kritik mot den metod som använts i undersökningen 
presenteras liksom de etiska aspekter som följts.  

 
4.1 Metodval 
Eftersom denna undersökning fokuserar på fyra lärares beskrivningar om hur de bedriver 
undervisning i läsförståelse samt hur de bedömer läsförståelse valde jag intervjuer som 
datainsamlingsmetod. Detta för att i realtid kunna samtala med och ställa följdfrågor till 
respondenterna om deras beskrivningar om de egna arbetssätten. Samma information hade 
kunnat insamlas via enkäter, men då jag ville kunna ställa följdfrågor direkt samt vara säker 
på att få svar valde jag intervju som datainsamlingsmetod, då enkäter enligt Bell (2005) ofta 
kan ha ett högt bortfall. Jag använder mig i denna undersökning av intervjuer med mestadels 
öppna frågor, vilket enligt Hartman (2004) är en kvalitativ intervju. Utifrån en intervjuguide 
där det huvudområde som undersöks finns formulerat får respondenterna möjlighet att 
samtala ganska fritt, samt ger det mig som forskare möjlighet att lägga till följdfrågor vid 
behov. Av två ytterligheter, strukturerad och ostrukturerad intervju, kan detta sätt att använda 
intervjun som datainsamlingsmetod enligt Hartman (ibid.) räknas som halvstrukturerad.  
 
Validiteten, som enligt Bell (2005) är ett mått på om en fråga faktiskt mäter det den ska mäta, 
styrks i denna undersökning av att samtliga intervjufrågor är utformade för att uppnå 
uppsatsens syfte; att undersöka hur svensklärare i skolår 7-9 beskriver att de arbetar med 
läsförståelse och bedömning. Undersökningens reliabilitet, tillförlitlighet, stärks genom att 
samma huvudfrågor ställs till samtliga respondenter.  
 

4.2 Material och urval 
Urvalet i undersökningen sker ändamålsenligt och består av intervjuer med fyra svensklärare 
från fyra olika skolor, samtliga aktiva i någon av alternativt samtliga årskurser i grundskolans 
årskurser 7-9. Hartman (2004) menar att ett ändamålsenligt urval hör till den kvalitativa 
metoden, då den syftar till att ge specifik information om ett specifikt ämnesområde. 
Materialet består av fyra inspelade intervjuer, vilka transkriberats i nära anslutning till 
intervjutillfällena. Då intervjuerna inte syftar till samtalsanalys utan fokuserar på innehållet, 
har intervjuerna transkriberats så nära skriftspråket som möjligt, i enlighet med Lagerholms 
(2010) råd för transkription. Pauser i talet har markerats med tre punkter (…). Materialet har 
senare analyserats mot den litteratur som presenteras i stycket om tidigare forskning.  
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4.3 Genomförande 
Jag inledde undersökningen med att skicka e-post till samtliga rektorer för grundskolans 
senare år i den utvalda kommunen. Jag valde att genomföra undersökningen i den kommun 
jag själv arbetar i, av tidsmässiga skäl. I meddelandena framgick undersökningens syfte, 
huvudsakliga frågeställningar samt en önskan om att komma i kontakt med svensklärare på 
rektorernas respektive skolor, för att genomföra en intervju. Då detta meddelande inte gav 
någon respons valde jag istället att söka efter min målgrupp i varje skolas respektive 
personallista. Efter att ha samlat ihop 22 e-postadresser till svensklärare i grundskolans senare 
år skickade jag e-post direkt till lärarna, där jag kort beskrev varför jag kontaktade dem samt 
bifogade jag en intervjuförfrågan (se bilaga 1). Innan kontakt med lärarna upprättades 
formulerade jag en intervjuguide (se bilaga 2), vilken låg till grund för intervjuerna. I ett 
första skede svarade en lärare ja till att medverka i undersökningen och vi upprättade via e-
postkontakt ett intervjumöte på hennes arbetsplats. Efter cirka två veckor hade ytterligare tre 
lärare svarat på min förfrågan och efter att ha bokat mötestid och plats att träffas på åkte jag ut 
till samtliga skolor för att genomföra intervjuerna.  Två intervjuer skedde i klassrum och två 
intervjuer skedde i till klassrummen angränsande grupprum.  
 
 Efter att ha insamlat resultat från de fyra respondenterna analyserade jag resultaten för att 
hitta likheter och skillnader i hur de beskrev sina metoder och arbetssätt. Utifrån detta 
skapade jag kategorier, vilka jag ansåg var de mest relevanta och intressanta utifrån 
undersökningens syfte. Den största svårigheten i undersökningens genomförande har varit att 
få tag på informanter i ett tidigt skede. 
 

4.4 Metodkritik 
Bell (2005) menar att det är svårt att mäta tillförlitlighet i intervjuer, då respondentens svar 
sällan är exakt lika om samma intervju utförs vid två separata tillfällen. Bell (ibid.) förtydligar 
också att det är stor risk för skevhet, så kallad bias, vid intervjuer. Detta innebär att 
respondentens svar kan variera beroende på grund av en mängd olika faktorer, som 
exempelvis hur denne uppfattar intervjuaren, att respondenten väljer att svara på ett sådant 
sätt att denne framstår lite bättre utifrån det område som undersöks etcetera. Bias kan även 
uppstå i analysprocessen av det transkriberade resultatet. Medvetenheten om bias ger dock 
mig som forskare möjlighet att diskutera svaren på ett mer reliabelt sätt.  
 
Då endast fyra intervjuer genomförts i undersökningen strävar den inte efter att generalisera 
svensklärares arbetssätt gällande läsförståelse och bedömning av läsförståelse. 
Undersökningen visar däremot hur dessa fyra lärare uppfattar att de väljer att arbeta med 
läsförståelse och bedömning av läsförståelse, vilket kan visa på tendenser snarare än 
generalitet. 
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4.5 Etiska aspekter 
De etiska aspekter följande uppsats utgår ifrån består av Vetenskapsrådets (Vetenskapsrådet, 
2011) fyra forskningsetiska principer; informationskravet, nyttjandekravet, 
konfidentialitetskravet samt samtyckeskravet. Informationskravet följs genom att samtliga 
respondenter får ett informationsbrev innan intervjutillfället där de får upplysningar om 
undersökningens syfte, att deras deltagande är frivilligt samt att de närhelst under 
undersökningens gång kan avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet har uppfyllts genom att 
samtliga respondenter getts information om att såvida de önskar avbryta intervjun, alternativt 
hela sitt deltagande i undersökningen, har möjlighet att göra det. Samtliga namn har 
anonymiserats i undersökningen för att undvika risken att någon respondent skall 
offentliggöras mot sin vilja, oavsett om de ångrar sitt medverkande innan eller efter 
uppsatsens framläggande. 
 
All information som framkommit i samband med undersökningen har förvarats inlåst, detta 
för att möta konfidentialitetskravet. Vidare har både respondenternas namn och arbetsplats 
anonymiserats för att uppnå konfidentialitetskravet. I resultat- och analysdelen har jag valt att 
ge respondenterna andra namn för att förenkla läsningen. Det fjärde och sista kravet är enligt 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer nyttjandekravet. Detta krav har uppnåtts genom 
att ingen personlig information om respondenterna har delats ut till obehöriga. 
 

5. Resultat 
Nedan presenteras inledningsvis respondenterna. Därefter presenteras respondentsvaren 
utifrån kategorier. Intervjusvaren är sammanfattade på ett deskriptivt plan och diskuteras och 
analyseras sedan utifrån tidigare forskning, under rubrikerna nummer 6 och 7.     
 

Lotta 

Lotta har arbetat som lärare i svenska och samhällsorienterande ämnen i 16 år, men fick sin 
lärarbehörighet för 9 år sedan. I dagsläget undervisar hon sammanlagt cirka 70-75 elever i 
svenska, i årskurserna 7, 8 och 9.   
 
Nina 

Nina arbetar som lärare i svenska sedan 1992 och är utbildad lärare för skolåren 4-9 med 
svenska som huvudämne. 2013 läste hon in behörighet i svenska som andraspråk och arbetar 
sedan dess även med detta ämne.  Nina arbetar i dagsläget med årskurs 8. 

 
Sandra 

Sandra har arbetat som svensklärare i 14 år. Hon arbetade som fritidspedagog innan hon läste 
kurser i svenska, de samhällsorienterande ämnena och engelska. Därefter läste hon upp sin 
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lärarbehörighet och fick sin lärarexamen 2006. Sandra är behörig i svenska upp till gymnasiet, 
engelska och de samhällsorienterande ämnena upp till åk 9 samt svenska som andraspråk upp 
till åk 6. Sandra undervisar i dagsläget elever i åk 7, 8 och 9 i svenska.  
 

Josefine 

Josefine är utbildad svensk- och engelsklärare för årskurserna 4-9. Hon tog sin examen i 
december 1997 och började arbeta som lärare i januari 1998. Hon har undervisat elever i 
grundskolans senare år sedan dess. I dagsläget undervisar Josefine ca 90 elever i svenska. 

 
5.1 Definitioner av begreppet läsförståelse 
Lotta definierar begreppet läsförståelse som att kunna läsa på någon slags livskunskapsnivå. 
Hon uttrycker sig enligt följande: 
 

- Oj… bra fråga… ja men Gud vad ska man tänka… att kunna… läsa för livet höll jag på att 
säga.. det är klart jag är ju en läsare så jag hoppas ju att de ska växa upp och bli läsare… men de 
som inte blir det då tänker jag att man ska kunna läsa det man behöver i livet… läsa en tidning, 
en instruktion, blankett på Försäkringskassan… livskunskap… läsa på nån sorts 
livskunskapsnivå… jag fattar ju att de inte kommer att växa upp och läsa Strindberg allihopa… 
men att de åtminstone ska ha med sig så att de ska kunna läsa alla textsituationer som man stöter 
på i tillvaron. 

 

Nina uttrycker sin definition av läsförståelse enligt följande: 

 
- Ja, det innefattar ju att man förstår det man läser men också att man läser mellan raderna och 
förstår det som inte står i texten. Så både att man förstår orden så att man kan koda av… men 
också att man kan se djupare i texten skulle jag säga. 

Sandra pratar om inre bilder för att definiera begreppet läsförståelse: ”- Läsförståelse 
det är när… du kan… när du läser en text så förstår du vad de där orden och 
fraserna… att de kan skapa bilder, inre bilder som du sedan också kan berätta om. 
Det är läsförståelse för mig.” 
 

Josefine definierar begreppet läsförståelse enligt följande: ”Läsförståelse för mig, det 
är att man kan berätta vad som står. Man kan återberätta det som står. Det är 
läsförståelse. Man har förstått innehållet.” 
 

5.2 Skönlitteratur som grund för läsförståelseundervisning 
Samtliga intervjuade lärare talar om vikten av att ha skönlitteraturen som grund för att ge 
eleverna god läsförståelse. Både Lotta och Josefine arbetar nästan uteslutande med 
skönlitteratur som grund för läsförståelseundervisning och använder nästintill aldrig specifika 
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läromedel för ändamålet. Lotta ger ett exempel på hur hon lägger upp ett arbete i läsning och 
läsförståelse genom att hänvisa till hur hon för tillfället arbetar med årskurs 9. Hela klassen 
har fått i uppdrag att läsa en deckare av Karin Alvtegen, ”Saknad”. Innan de börjar med 
läsningen berättar Lotta om genren, deckare, så att eleverna vet vad de kan förvänta sig av 
läsningen. Därefter gör Lotta en Power Point-presentation där hon valt ut specifika stycken ur 
texten som de går igenom, en mening åt gången. Lotta ställer frågor till meningarna; Vad får 
vi fram för information ur den här meningen? Vad lär vi oss om huvudpersonen? Därefter 
trycker hon fram en mening till åt gången för att till slut presentera ett stycke på 5-6 rader för 
eleverna. Lotta menar att de tillsammans utifrån det stycket kan samtala om vilka ledtrådar 
som ges för vad som skall hända härnäst, att de kan träna på att läsa mellan raderna och hitta 
olika ledtrådar i texten.  

Lotta trycker på vikten av djupläsning i ett tidigt skede av arbete kring en specifik text, samt 
vikten av att välja spännande stycken för att skapa läsmotivation hos eleverna. Lotta väljer 
alltid texterna som eleverna ska läsa och vid läsning av hela böcker låter hon alla elever läsa 
samma bok. Då Lotta väljer de textstycken hon presenterar menar hon att det är viktigt att alla 
delar eleverna ska lära sig angående läsförståelse finns med, exempelvis direkt uttryckt 
information och implicit information. Hon menar också att texterna måste vara aktuella för 
eleverna, annars får de ingen motivation att läsa dem. Lotta ger exempel på Romeo och Julia 
som hon själv uttrycker är en gammal text, men att kärlekstemat är ständigt aktuellt för den 
åldersgrupp hon arbetar med. 
 
Även Nina arbetar med läsförståelse utifrån skönlitteratur. Nina arbetar också gärna med 
böcker som det finns klassuppsättningar av, så att alla kan läsa samma bok. Även Nina 
nämner att det är viktigt att möta både ålder och intresse vid val av texter. Samtalen som rör 
texter eller hela böcker sker mestadels i helklass och utgår bland annat från Aidan Chambers 
bok om boksamtal. Nina berättar att samtalen om texterna är viktiga, men framför allt för de 
svaga läsarna: 
 

- Det är nästan nödvändigt att man samtalar om texterna med dem för de tar sig inte igenom 
böckerna själva, de behöver ha samtalet för att förstå vad som hänt och komma vidare, annars 
blir det för svårt. Och de skulle aldrig läsa det här själva. Men då får de ju ändå en bok till livs 
och upptäcker att det finns massor av intressanta saker att diskutera på vägen som gör att de 
också får en läsupplevelse, även om de är svaga läsare.  
 

Även Sandra uttrycker att hon arbetar med skönlitteratur för att eleverna ska uppnå god 
läsförståelse. Parallellt med läsning av skönlitteratur arbetar Sandras elever med ett läromedel 
som heter ”Läspasset”, där kortare texter varvas med läsförståelsefrågor. Sandra väljer, 
liksom Nina och Lotta, själv de böcker eleverna ska läsa, och eleverna läser samma bok åt 
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gången för att de ska få en gemensam upplevelse som hon uttrycker det. Sandra varvar mellan 
att själv läsa högt för eleverna och att eleverna får läsa själva. De läser mestadels i 
klassrummet och läser i stort sett varje lektion. Till varje ny bok eleverna tar sig an har Sandra 
tagit fram ett eget arbetsmaterial med fördjupningsfrågor. I fördjupningsmaterialet finns både 
rena faktafrågor samt åsiktsfrågor där eleverna får ge sin syn på en specifik person, händelse 
eller exempelvis ett helt avsnitt ur boken. Även Sandra talar om dialogen som utgångspunkt 
för lärande:  
 

- Ibland så brukar jag sätta ihop eleverna, de elever jag vet har ett lite torftigt språk, då brukar jag 
sätta dem i en grupp med lite duktigare elever så att de får höra att de kan skriva på andra sätt 
och med andra ord. Och då brukar jag ha strategi i det. Och då ska alla skriva, alla ska vara med i 
det här. Då lär man ju sig av varandra. 

 

5.3 Uppfattningar om egna kunskaper i läsförståelsestrategier 
Vid frågan om hur Lottas kunskap kring läsförståelsestrategier ser ut svarade hon följande: 

 
- Du det är nog… under utbildningen är nog när man kanske senast var inne på det…alltså 
kompetensutbildning inom … när man väl är färdig lärare så är den ju helt obefintlig ..så det man 
har är väl det man har med sig från Lärarhögskolan...men det är ju ingenting man jobbar med 
aktivt så om man ska vara helt ärlig... man har ju det man kan så att säga, men det är ärligt 
ingenting jag sitter och tänker att ooh nu ska jag testa det här.. Jag märker ju när jag får listor på 
nya avhandlingar, artiklar och forskning att det finns så sjukt mycket där ute… men när man väl 
är färdig på lärarhögskolan är det ungefär ”ja men lycka till, det här blir säkert bra!” 

 

Nina uttalar sig lite annorlunda om sin kunskap gällande läsförståelsestrategier: 

 
- Ja den är ju ganska stor eftersom jag jobbar med de här strategierna jag nämnde förut. Jag läste 
svenska som andraspråk nyss också och då fick vi ju en uppfräschning av kunskaperna runt det. 
Jag jobbar med... ah, vad heter han då... Chambers, hans läsmetod också. Om samtal kring 
böcker. 

Vid frågan om hur Sandras kunskaper om läsförståelsestrategier ser ut vänder hon på 
frågan och framhäver istället elevernas bristande kunskap i detta: 
 

- Ja, jag kan ju inte säga att jag är nå´t proffs när det gäller de lägre åldrarna. Men jag har ju gått 
nå´n kurs, jag gick ju 30 poäng för läsinlärningen då. Jaa… det blir ju ett annat sätt här på 
högstadiet för här ska de ju vara redan färdiga. Men jag märker ju, jag pratade med vår 
speciallärare senast igår och hon sa ju att det blir ju… de eleverna som kommer numera, det är så 
många som har… som inte har nå´n lässtrategi. Som har så stora problem att förstå vad de läser. 

Josefine drar i sitt svar om de egna kunskaperna i läsförståelsestrategier paralleller till 
studieteknik:  
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- Ja, min kunskap vet jag inte jag… jag tycker ju att jag kan mitt ämne, och vi övar lite grann på 
det här… jag tycker ju att det har med studietekniken att göra. Att man ska kunna översiktsläsa, du 
ska kunna sökläsa, allt det där. Sen håller inte vi på som Skolverket gör, när det är nationella prov, 
att vi punktar upp vilka frågor ur de här skönlitterära böckerna som vi kör då, vilka frågor som 
liksom, hör till den delen, vilka frågor som är informationssökande och sådär. Det gör vi ju inte. 
Men… Nämen jag kan ju så att jag undervisar dem, de tränar ju på olika lässtrategier, det gör de. 
Ja.  

 

5.4 Undervisning i läsförståelsestrategier 
Nina fokuserar på fyra olika strategier vid läsningen, framförallt vid läsning av skönlitteratur; 
överblicka och se framåt, ställa frågor till texten, upptäcka och reda ut oklarheter samt att 
sammanfatta. Då Ninas elever ska läsa texter brukar hon skriva upp rubriker på tavlan som 
utgår från dessa strategier, så att de ska ha dem med sig i läsningen. Eleverna har också fått 
varsin stencil där dessa strategier finns mer utförligt förklarade. Nina förklarar också för 
eleverna att alla strategier inte är användbara för alla texttyper. 
 
Sandra förklarar sitt sätt att undervisa i läsförståelsestrategier på ett annat sätt: 
 

- Jag visar… för det gör jag ju egentligen när jag läser böcker. Det gör jag ju faktiskt, att jag talar 
om för dem hur de ska göra när de läser för att, i och med att jag läser så förklarar jag ju hela tiden 
för dom, vad det här betyder och, och… hur de ska ta sig an en bok, när de skriver läslogg då vill 
jag att de ska skriva ner precis sina tankar, men det här var ju, det här förstod jag ju ingenting alls 
av! Hur kunde han göra sådär, jag begrep ingenting, det var jättesvåra ord, och då får jag ju ta till 
mig det där att man kanske sitter i grupp och diskuterar och sådär. Och ibland så brukar jag sätta 
ihop eleverna, de elever jag vet har ett lite torftigt språk, då brukar jag sätta dem i en grupp med 
lite duktigare elever så att de får höra att de kan skriva på andra sätt och med andra ord. Och då 
brukar jag ha strategi i det. Och då ska alla skriva, alla ska vara med i det här. Då lär man ju sig av 
varandra. 

 

Josefine berättar om hur hon brukar gå igenom sakprosatexter med sina elever. Josefine kan 
exempelvis presentera en rubrik för eleverna och utifrån den ska de sedan försöka förutspå 
vad texten handlar om. Efter att de försökt förutspå innehåller får eleverna sedan läsa texten 
snabbt och träna på översiktsläsning. Sedan läser de texten gemensamt genom det Josefine 
kallar stafettläsning, varpå eleverna sedan sammanfattar texten, så att Josefine ser om 
eleverna klarar av att få med det viktigaste innehållet. I samband med läsningen stryker de 
också under svåra ord och begrepp, för att sedan reda ut dem tillsammans med hjälp av 
antingen ordböcker eller den kunskap som finns i elevgruppen.  
 
Lotta utgår som ovan beskrivet ifrån skönlitteraturen då hon undervisar i läsförståelse. Lotta 
uttrycker inte explicit för eleverna att det är läsförståelsestrategier de arbetar med. Däremot 
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låter hon eleverna träna på översiktsläsning, djupläsning, att förutspå vad som ska hända 
senare i texten efter en rubrik alternativt efter ett längre stycke. Lottas elever tränar också ofta 
på att läsa mellan raderna, gärna i grupp, genom att eleverna diskuterar olika textstycken och 
försöker utläsa exempelvis orsaker till olika händelser utifrån ledtrådar i texten.  
 

5.5 Lärarnas bedömning av läsförståelse 
Gällande bedömning av läsförståelse menar Lotta att hon sällan gör diagnoser, men att hon 
däremot, som hon själv uttrycker det, kollar av elevernas kunskaper utifrån samtal om texter. 
Hon uttrycker sig enligt följande: 
 

- Oj… det beror ju som på… det är så olika, ibland har vi ju mer regelrätta läsförståelsefrågor, 
där eleverna förväntas skriva nånting… sen har vi ju ganska mycket muntligt också där vi 
diskuterar tillsammans. Jag ställer liksom lite diskussionsförståelsefrågor och sen får de, ja då 
kan de ju hjälpas åt och så… jag har ganska sällan regelrätta, ja sådär så jag sitter och 
poängsätter… ja det är ganska löpande i det dagliga, och även i situationer där de själva inte 
tänker på det vill jag säga… det är ganska sällan jag säger att ja nu ska vi testa det här… utan 
mer löpande när de skriver… och framför allt när ska läsa olika grejer tillsammans. 
 

 Lotta säger också att hon får information om elevernas läsförståelsenivå utifrån vilka frågor 
de ställer till henne om texter, hur de samtalar med varandra om texter och hur de diskuterar 
texter med henne. Då Lotta märker att en elev inte hänger med i läsningen ber hon eleven läsa 
igen, diskuterar texten med eleven samt ställer frågor kring texten för att eleven ska få en 
ökad förståelse. Lotta nämner orden råd, tolkningar och tekniker kring hur hon arbetar med 
den elev som inte hänger med i läsningen. Inför nationella prov låter Lotta eleverna träna på 
gamla nationella prov, för att de ska vara förberedda, bland annat på området läsförståelse. 
Lotta känner till men använder inte bedömningsmaterialet ”Språket på väg”.  
 
För att bedöma sina elevers läsförståelse låter Nina eleverna göra olika former av läs- och 
skrivuppgifter, diagnoser samt gamla nationella prov. Hon säger att det är bra att göra 
stickprov i form av diagnoser eller andra läs- och skrivuppgifter ibland, för att bättre kunna se 
vilka elever som förstår och vilka som hänger med eller blir hjälpta av andra elever. Nina 
använder inte bedömningsmaterialet ”Språket på väg”, hon anser att det vore svårt eftersom 
elevernas syn på sin läsförståelse kan skilja sig i hög utsträckning från hur Nina ser på den, 
vilket skulle försvåra användandet av materialet då en stor del av materialet handlar om att 
eleven ska bedöma sig själv. Nina talar huvudsakligen med eleverna om deras läsförståelse 
vid terminens slut då betygen ska sättas. Vid frågan om hon ger dem löpande feedback 
angående läsförståelsen svarar hon följande:  
 

- Nää, det är ju så luddigt med läsförståelse. Det är ju en sak om man skrivit en uppsats, då syns 
det ju så tydligt och så håller man på å rättar till och sådär… och så blir det ju inte med 
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läsförståelsen. Att man håller på och rättar till… en del elever, de som inte har så bra 
läsförståelse… eller som inte kan läsa så bra… de behöver ju träna på att läsa och då får man ju 
ge respons… ja men nu flyter det lite bättre, läs lite till… oo… hur gör du när du kör fast? Ta 
om och… ja sådana saker. Titta på ordet igen, vad står det där nu då? Dela upp det i delar så att 
du kommer förbi det. När vi läser tillsammans i grupp försöker jag hejda andra elever från att 
berätta vad ett särskilt ord eleven har svårt med betyder. Jag försöker istället få eleven att själv 
hitta strategier för att sig förbi det, för att förstå hur han kan tyda ut vad det betyder. 
 

Sandra använder sitt eget material för att bedöma sina elevers läsförståelsekunskaper. Dels 
tittar hon igenom det fördjupningsmaterial alla elever skriver till alla böcker de läser och dels 
tittar hon på hur eleverna har arbetat med ”Läspasset”. Hon lägger även till att det är viktigt 
att bedöma formativt: 
 

- Och sen har vi en bedömningsmatris där eleverna får bedöma sig själva också. De har varsin 
dagbok som de får skriva olika blad i. Nu ska de göra en egen utvärdering, och då har jag tagit 
lite grann utifrån det de faktiskt skulle träna på, som var syfte och mål. Och så har de fått tänkt 
till och så har jag sen skrivit in mina kommentarer, och så har jag också tagit det muntligen sen 
också, med en och en och pratat att såhär tycker jag, jag tycker det har gått jättebra och… ja. Så 
att vi har en dialog. Det här brukar jag göra i sjuan, en gång i alla fall. För då har vi hittat 
varandra, de vet vad jag tycker att de ska förbättra. Och då får vi ju den här formella 
bedömningen också, när vi har en dialog istället för att bara lämna ett betyg. 

 

Josefine bedömer mestadels sina elevers läsförståelse utifrån frågeformulär som hon skapar 
till olika textstycken. Då Josefines elever läser skönlitteratur får de läsläxa varje vecka, där 70 
sidor ska läsas. Efter varje vecka får de ett frågeformulär med frågor kopplade till texten. 
Josefine beskriver att frågorna består av både faktafrågor vars svar går att återfinna direkt i 
texten, samt reflektionsfrågor där eleven måste tänka till lite extra själv utifrån det lästa 
stycket. Även Josefine gör en diagnos i läsförståelse när hon börjar arbeta med en ny årskurs 
7, för att se på vilken nivå elevernas läsförståelse befinner sig. Josefine anger att hon tittat i 
”Språket på väg” och plockat inspiration därifrån, men att hon inte använder 
bedömningsmatriserna i sin undervisningsverksamhet. Josefine lägger också till att hon talar 
med eleverna om deras läsförståelse då hon upptäcker att någon elev har det besvärligt med 
exempelvis läsläxorna, och att hon då också kan erbjuda eleverna extra undervisning där det 
finns möjlighet att diskutera de böcker som klassen läser. Josefine uttrycker att det har med 
den formativa bedömningen att göra då hon diskuterar med eleverna om deras förståelse av de 
lästa texterna.  
 

6. Diskussion och slutsatser 
I föreliggande kapitel diskuteras och analyseras de redovisade resultaten utifrån den 
presenterade tidigare forskningen. 
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6.1 Diskussion 
Inledningsvis diskuteras de fyra lärarnas syn på begreppet läsförståelse, vilket åtföljs av en 
diskussion om lärarnas arbetssätt i läsförståelseundervisningen. Slutligen diskuteras lärarnas 
kunskaper om läsförståelsestrategier samt hur de arbetar med bedömning av läsförståelse.  

6.1.1 Olika definitioner av läsförståelsebegreppet 
De fyra intervjuade lärarna har alla olika syn på begreppet läsförståelse. Lotta talar om att läsa 
på livskunskapsnivå och Nina om att koda av orden och att kunna läsa mellan raderna. Sandra 
pratar om att utifrån läsningen skapa inre bilder att tala om och slutligen Josefine som anser 
att läsförståelse är att man har förstått innehållet och kan återberätta det. Utifrån Bråtens 
(2008:47) definition av begreppet läsförståelse kan lärarnas sammanlagda syn på begreppet 
sägas vara i närheten av Bråtens (ibid.) definition, medan de var för sig kan anses vara för 
enkelt definierade för att kunna anses samspela med de betygskriterier i svenskämnet som 
presenterades under punkt 3. Den syn lärarna har på begreppet läsförståelse kan också 
förväntas motsvara de krav de ställer på sina elever gällande läsförståelsekunskaper. Om en 
lärare definierar läsförståelse som att man kan återberätta det man läst, då lägger den läraren 
antagligen mest tid på att lära eleverna att sammanfatta texterna, vilket motsvarar endast en av 
de mest effektiva lässtrategierna, enligt National Reading Panel (2000). 

6.1.2 Samma undervisningsram – olika innehåll 
Samtliga lärare uppfattade att de själva hade skönlitteratur som utgångspunkt för 
läsförståelseundervisning. Det mest framträdande resonemanget hos lärarna angående val av 
litteratur för elevläsning var att den måste möta eleven i ålder, för att kunna motivera eleverna 
att läsa hela böcker från pärm till pärm. Andra motiveringar till litteraturval bestod av elevers 
intressen, att eleverna bör få i alla fall grundläggande genrekunskap samt gärna knyta an till 
andra ämnens, ex. historieämnets, pågående undervisningstema. Den senaste motiveringen 
p.g.a. att lärarna ansåg det viktigt att ge eleverna en bredare bild genom att komplettera ex. en 
krigsskildring med en personskildring från samma tid. Både Bråten (2008:55) och Fröjd 
(2005) framhäver just motivation som en framgångsfaktor för att utveckla sin läsförståelse. 
Intressant här är dock att varken genus eller etnicitet fanns med som motivering till 
litteraturval hos lärarna.  
 
Endast en av lärarna, Nina, berättade om hur hon undervisar explicit i läsförståelsestrategier, 
där hon presenterar de fyra strategierna överblicka och se framåt, ställa frågor till texten, 
upptäcka och reda ut oklarheter samt att sammanfatta. Nina undervisar alltså i det Westlund 
(2009) kallar för djupstrategier, medan de övriga lärarna fokuserar mestadels på ytstrategier. 
Genom att Nina förklarar strategierna och hjälper eleverna att börja använda dem ger hon dem 
möjlighet att bli det Reichenberg (2008) kallar för en aktiv läsare, samt samspelar Ninas 
undervisning i lässtrategier med det Anmarkrud (2008:199) kallar för explicit 
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läsförståelseundervisning. De fyra lässtrategier Nina lär ut är desamma som grundstrategierna 
i reciprok undervisning (RU) (Westlund, 2009). Däremot lägger inte Nina samma vikt vid 
textdialog som RU önskar, varför Ninas undervisning endast kan sägas vara inspirerad av RU. 
För att Ninas elever ska kunna utvecklas mer i läsförståelse bör de enligt Spörer & Brunsteins 
(2009) syn på lärande få mer möjligheter till textsamtal, både med varandra och med läraren.  
 
De övriga lärarna uppfattade inte att de undervisade explicit i läsförståelsestrategier, men 
talade däremot om att de berörde olika lässtrategier vid samtal om skönlitterära texter eller 
sakprosatexter. De upplevde att textsamtalen eleverna emellan och de mellan lärare och elever 
skapade möjligheter för fler elever att hänga med i texten och skapa sig en bättre förståelse. 
Detta synsätt, att textsamtalen är av stor vikt för att utveckla läsförståelse, stöds av Goldberg 
(1992), Fielding & Pearson (1994), Spörer & Brunstein (2009) samt de tre ovan presenterade 
modellerna för undervisning i läsförståelse, RU, TSU och BLU. Däremot undervisade ingen 
av dessa tre lärare explicit i läsförståelsestrategier, vilket kan tolkas som att dessa lärares 
elever inte kommer att utvecklas till det Reichenberg (2008) kallar för aktiva läsare.  
 
Enligt min tolkning av läsförståelseforskningen måste det till explicit undervisning i 
läsförståelsestrategier, där läraren ger eleverna ord och begrepp för vad de innebär samt visar 
eleverna hur strategierna ska användas genom att själv modellera med dem utifrån texter, för 
att textsamtalen ska bli effektiva ur läsförståelseutvecklingsperspektiv. Att sätta ihop elever i 
par eller grupper för att diskutera en text utifrån ett antal givna frågor, ger inte automatiskt 
eleverna ett språk för vad det är de faktiskt utvecklar för typ av förmågor. Det ger dem inte 
heller effektiva verktyg för läsförståelse, då de inte blir medvetna om vilka strategier som 
lämpar sig för olika slags texter.  

6.1.3 Lärarnas uppfattningar om egna kunskaper i läsförståelsestrategier  
Lärarnas uppfattningar om egna kunskaper i läsförståelsestrategier är intressant att diskutera 
på grund av att det finns ett logiskt samband mellan den egna kunskapen om 
läsförståelsestrategier och den egna undervisningen i läsförståelsestrategier. Som ovan 
beskrivits är undervisning i läsförståelsestrategier ett mycket viktigt inslag i 
läsförståelseundervisning enligt bland andra Anmarkrud (2008:199), Westlund (2009), och 
NRP (2000).  
 
Lotta beskrev att hennes kunskaper i läsförståelsestrategier var ringa och att hon inte lärt sig 
mer om ämnet sedan hon studerade på lärarutbildningen. Nina, som nyss läst svenska som 
andraspråk, anser sig ha bra kunskaper i ämnet och är också den enda av lärarna som 
undervisar explicit i läsförståelsestrategier. Både Josefine och Sandra anger att de kan sitt 
ämne, svenska, bra. Dessa två lärares svar kan dock tolkas vara relativt svävande. Innebär det 
automatiskt att man som svensklärare har goda kunskaper om läsförståelsestrategier för att 
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man kan sitt ämne bra? Innebär det att man har tillräckliga kunskaper för att undervisa alla 
sina elever i läsförståelse, om man inte kan ge dem ett språk för exempelvis 
läsförståelsestrategier, samt modellera dem för eleverna? Då dessa lärare endast nosar på 
lässtrategier inför eleverna, men låter bli att ge dem effektiva verktyg för läsförståelse i form 
av att benämna lästeknikerna som läsförståelsestrategier samt påvisa på vilka texter olika 
strategier är lämpliga att applicera så drar jag slutsatsen att den undervisningen inte räcker för 
att skapa aktiva läsare.  

6.1.4 Lärarnas bedömning av läsförståelse  
Samtliga lärare i undersökningen lägger störst vikt vid hur eleverna besvarar olika 
läsförståelseformulär då de bedömer sina elevers läsförståelse, vilket tyder på att samtliga 
lärare flitigt använder sig av summativ bedömning. Frasen formativ bedömning kommer upp i 
två av intervjuerna, men dessa lärares syn på formativ bedömning tycks skilja sig från 
forskningens syn. Sandra berättar exempelvis att hon för en dialog med eleven gällande hur 
eleven besvarat sina läsförståelseuppgifter vid terminens slut och att eleven då också fått 
möjlighet att bedöma sina egna kunskaper. Sandra anser att denna metod är ett exempel på 
formativ bedömning. Afflerbach (2008) menar dock att den formativa bedömningen då det 
gäller läsförståelse består av att bedöma hur och i vilken utsträckning eleven använder sig av 
läsförståelsestrategier, samt att läraren i textsamtalssituationer hjälper eleven framåt. För att 
uppnå den formativa bedömningen bör alltså Sandra fokusera mer på att lyssna på elevers 
läsning samt hjälpa dem framåt med råd och tekniker direkt vid lästillfället. Att bedöma hur 
eleven använder sig av läsförståelsestrategier borde rimligtvis vara svårt att undersöka och 
bedöma via formulär, där eleverna besvarar frågor i läsförståelse. 
 
Neuman & Roskos (2012) lägger även vikt vid feedback-loopar för att öka elevens förståelse 
för mål, var hen själv befinner sig samt för att modellera inför eleven och ge eleven själv 
möjlighet att använda läsförståelsestrategier. Samtliga lärare i undersökningen återgav att de 
samtalade med eleverna om texterna, men ingen av dem återgav att de hjälpte eleverna att se 
målet och visa var de befann sig i dagsläget i ”här och nu-situationer”. Nina ansåg även att det 
vore krångligt att ge eleverna feedback gällande läsförståelse eftersom det är så ”luddigt” och 
att man inte ”håller på och rättar till” när det gäller läsförståelse. Min tolkning är att om 
eleverna endast får samtala om texterna men inte ges löpande feedback gällande läsförståelse 
och strategibruk endast kan uppnå en måttlig läsförståelse. Neuman & Roskos (2012) anser 
också att den formativa bedömningen i läsförståelse är viktig för att läraren ska få möjlighet 
att se om hen behöver ändra sina instruktioner. Detta tycks ingen av lärarna i undersökningen 
ha tagit fasta på. Den rådande uppfattningen bland informanterna tycks vara att den formativa 
bedömningen handlar om att ha ett samtal med eleven om hur hen ligger till samt för att visa 
var målet är, vilket enligt min uppfattning snarare liknar ett ordinarie betygssamtal.  
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Även om informanterna känner till bedömningsmaterialet ”Språket på väg” är det ingen som 
använder sig av det. Josefine uppger att hon plockat inspiration ur materialet, men utifrån 
hennes återgivelse av sitt bedömningsförfarande kan jag tyvärr inte se var inspirationen visar 
sig någonstans.  
 

6.2 Slutsatser 
Denna uppsats ämnade undersöka fyra lärares beskrivningar av hur de arbetar med 
undervisning i läsförståelse samt med bedömning av läsförståelse. Diskussionen av resultaten 
fördes till stor del med utgångspunkt ifrån Anmarkruds (2008) syn på 
läsförståelseundervisning, d.v.s. att den bör bedrivas explicit. En av fyra lärare i 
undersökningen undervisar explicit i fyra läsförståelsestrategier, medan de tre övriga lärarna 
endast kan sägas visar olika tekniker för läsningen, men inte benämner teknikerna som 
läsförståelsestrategier. Detta försvårar enligt min tolkning för eleverna vid framtida läsning, 
då de saknar begrepp för strategierna samt saknar kunskap om vilka läsförståelsestrategier 
som är lämpliga att använda vid läsning av olika texttyper. De har inte heller fått möjlighet att 
modellera strategierna i den utsträckning som krävs för att skapa självständiga och aktiva 
läsare. Med detta som resultat kan jag också dra slutsatsen att de tre lärarnas elever som inte 
fått explicit undervisning i läsförståelsestrategier inte kommer att nå målen i svenskämnet i 
slutet av årskurs 9, då det krävs att eleven ska kunna läsa både skönlitteratur och 
sakprosatexter genom att ”välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag” 
(Skolverket, 2011:230).  
 
Då endast fyra lärares beskrivningar av undervisning i läsförståelse undersökts kan jag inte 
påvisa ett generaliserbart resultat. De tendenser som lyser igenom i undersökningen påvisar 
dock ett behov av kompetenshöjande insatser för ett flertal svensklärare i området 
läsförståelseundervisning. Detta stärks också av respondenten Lottas kommentar om att hon 
upplever avsaknad av kompetensutvecklingsinsatser för lärare generellt.  
 
Den formativa bedömningen får hos samtliga av de fyra lärarna stå tillbaka för den 
summativa, även om jag kan urskilja inslag av formativ bedömning. Den formativa 
bedömningen är tidskrävande och ställer också höga krav på lärarna då det gäller att vara mer 
strukturerat aktiv i klassrummet efter genomgångarna, vilket kan vara en av anledningarna till 
att den mer enkelt genomförbara, summativa bedömningen får ta överhanden. För att belysa 
att samtliga lärare i undersökningen framförde svårigheter med att bedöma läsförståelse och 
att det därför också kan finnas ett reellt behov av kompetenshöjande insatser för bedömning 
av läsförståelse, avslutar jag detta kapitel med ett citatutdrag av respondenten Nina: ”Det är ju 
så luddigt med läsförståelse. Det är ju en sak om man skrivit en uppsats, då syns det ju så 
tydligt och så håller man på och rättar till. Och så blir det ju inte med läsförståelsen”.  
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6.3 Framtida forskning 
Som ovan beskrivits kan inte resultaten i denna undersökning generaliseras, då endast fyra 
respondenter bidragit med sina svar. De tendenser som framträder ger dock indikationer på att 
läsförståelse är ett område inom svenskämnet som många lärare kan ha svårt att undervisa 
effektivt i. Med detta som utgångspunkt kan det vara intressant att utföra ytterligare en 
undersökning med fler respondenter, för att belysa svensklärares kunskaper inom området 
läsförståelse generellt. Det vore även av intresse att utföra undersökningen i fler kommuner, 
för att undersöka om det handlar om en mer lokalt rådande syn på 
läsförståelseundervisningens vikt, eller om det handlar om ett i svensklärarutbildningen 
generellt sett eftersatt område. En framtida undersökning skulle även kunna inriktas på att 
undersöka hur lärare från olika examensår arbetar med läsundervisning, för att undersöka om 
den då rådande läroplanen och kursplanen i svenskämnet belyser ett annat perspektiv på 
läsundervisning än vad den i dagsläget aktuella kursplanen gör. Detta för att undersöka om 
svårigheten att ta till sig ett nytt perspektiv i kursplanen kan vara en av orsakerna till bristen 
på lässtrategiundervisning och formativ bedömning.  
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Bilagor 
Bilaga 1: Intervjuförfrågan 
   

   Ortsnamn den 19 februari 2014 
   

Hej! 
 
Jag heter Lisa Engblom och är student på Högskolan i Gävle. Jag läser Svenska C och ska nu 
genomföra en undersökning som inriktar sig på arbete med läsförståelse i grundskolans senare 
år. Jag söker därför efter svensklärare som arbetar med åk 7-9 och kan tänka sig att ställa upp 
på en intervju. Intervjun beräknas ta ca 30-45 minuter. För att underlätta mitt fortsatta arbete 
önskar jag även spela in intervjuerna.  
Er medverkan i undersökningen är helt frivillig och ni kan om och när ni vill välja att avbryta 
ert deltagande. Samtliga respondentsvar kommer att anonymiseras i min undersökning, utifrån 
Vetenskapsrådets krav på konfidentialitet.  
 
Mina huvudsakliga frågeställningar i undersökningen är följande: 
 

• Hur arbetar du med läsförståelse i grundskolans senare år? 
• Hur bedömer du läsförståelse? 

 
Om du vill medverka som respondent i undersökningen är du varmt välkommen att kontakta 
mig via mail eller telefon, så bokar vi en mötestid som passar dig. För att inte ta för mycket av 
din arbetstid kommer jag givetvis ut till din arbetsplats för att genomföra intervjun.  
 
Med förhoppning om att mötas! 
 
Mvh Lisa Engblom 
lisa.engblom@skola.ortsnamn.se  
070-604 95 80 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 
Om läraren: 

• När tog du din lärarexamen? 
• Vilken form av lärarutbildning har du?  
• Hur länge har du arbetat som svensklärare? 

 

Om läsförståelse: 
• Arbetar du med läsförståelse med dina elever? 
• Följdfråga till ovanstående: med samtliga årskurser eller någon specifik? 
• HUR arbetar du med läsförståelse? (ex. specifika uppgifter, teman, texter o.s.v.) 
• Hur ser din kunskap om läsförståelsestrategier ut? 
• Lär du ut läsförståelsestrategier till dina elever? 
• Följdfråga: HUR lär du ut läsförståelsestrategier? 
• Anser du att du behöver ytterligare kunskaper för att arbeta mer effektivt med 

elevernas läsförståelse, och i sådana fall vilken typ av kunskap? 
 
Om bedömning: 

• Hur bedömer du elevernas läsförståelse?  
• Använder du något specifikt material som hjälp för att bedöma elevernas 

läsförståelse? I så fall, vilket? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


