
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÄSFÖRSTÅELSE I SKOLAN 
En kvalitativ enkätstudie om lärares 

undervisning i läsförståelse i årskurs 1-3 

 
READING COMPREHENSION IN 
SCHOOL  
A qualitative survey about teachers teaching in 
reading comprehension in grades 1-3 
 

Examensarbete i lärarutbildningen 
Avancerad nivå 15 Högskolepoäng 
Hösttermin 2012 
 
Författare: Anna-Lena Andersson och  
Cecilia Bödker Malmqvist 
 
Handledare: Peter Andersson 
Examinator: Erik Andersson 

 



 
 

Resumé 
 

Arbetets art:   Examensarbete i lärarutbildningen, Avancerad nivå,  

  15 hp, Högskolan i Skövde 

 

Titel:   Läsförståelse i skolan    

Sidantal:   45 

Författare:  Anna-Lena Andersson och Cecilia Bödker Malmqvist 

Handledare:  Peter Andersson 

Datum:  Januari 2013 

Nyckelord: Läsförståelse, läsutveckling, inferensläsning, variation, undervisning 

I denna rapport baserad på kvalitativ enkätstudie presenterar vi lärares syn på 

undervisning i läsförståelse.  Studien har genomförts på 9 olika skolor med lärare från 

årskurs 1-3. I kunskapsöversikten belyser vi vikten av att ha läsförståelse, samt hur detta 

kan uppnås med olika metoder och arbetssätt, detta presenterar vi utifrån flera forskare, 

bland annat Lundberg (2010), Lundberg och Herrlin (2009) och Westlund (2009). I 

kunskapsöversikten framgår det även hur svenska elevers läsförståelse framstår i ett 

internationellt perspektiv, utifrån undersökningar som PISA 2009 och PIRLS 2006 som 

skolverket har publicerat. Elevers läsförståelse har enligt undersökningarna sjunkit till 

en lägre nivå jämfört med tidigare år.  Vidare erhåller studien en teoretisk inramning 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv i relation till Vygotskijs proximala utvecklingszon.  

I resultatet framgår det att lärarnas främsta inverkansfaktor på val av arbetssätt och 

metod är elevens individuella utvecklings- och intressenivå. I relation till detta styrs 

lärarna av ramfaktorer så som ekonomi, personal, och tid. Det framgår också att 

variationen av arbetssätt och metoder är stor för att utifrån de förutsättningar de har, kan 

de anpassa sin undervisning för den individuella eleven. Slutligen i resultatet ges också 

en infallsvinkel på hur lärarna anser att de förhåller sig till forskning i relation till deras 

undervisning i läsförståelse.  
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In this study we are presenting teachers views on teaching reading comprehension based 

on a qualitative survey. The study has been implemented in nine different schools with 

teachers that teach in grade 1-3. The importance of reading comprehension is presented 

in the introduction of this survey by authors such as Lundberg (2010), Lundberg and 

Herrlin (2009) and Westlund (2009). In the introduction we also present an image of 

Swedish pupils reading comprehension in an international perspective, surveys like 

PISA 2009 and PIRLS 2006 presented by Skolverket are examples.  Pupils reading 

comprehension, according to previously surveys gotten worse. The study also receives a 

theoretical setting with a sociocultural perspective. This in relation to Vygotskys Zone 

of proximal development.  

The result we present shows that the primary factor that has influenced the teachers in 

their teaching is the pupils´ interests and development zone. In relation to this the 

teachers are controlled by external resources such as economy, personal and time. The 

variation of working methods is of significant meaning for adapting it to each and every 

pupil. In the finish line of the result an incidence of how teachers consider the science as 

an impact on their teaching in reading comprehension.  
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1 Inledning 
 

Vi har en uppfattning om att god läsförståelse bidrar till ett livslångt lärande då den 

goda läsförståelsen leder till gynnsam kunskapsutveckling på flera områden inom 

skolan men likväl för att rusta sig inför framtiden som samhällsmedborgare. I media kan 

vi se en uppmärksamhet riktad mot läsförståelsens betydelse och de negativa tendenser 

av elevers resultat som framställs utifrån internationella studier som PISA 2009 och 

PIRLS 2006 som påvisar att svenska elevers resultat sjunker. Med tanke på 

problematiken kring att elever enligt studier har sämre läsförståelse, anser vi att en 

studie av detta slag är högst relevant för både lärarstudenter och verksamma lärare.  

 

I läroplanen för grundskolan som utformades 2011 beskrivs det hur viktigt det är att 

tänka, kommunicera och lära genom språket. Eleven skall angripa texter utifrån olika 

perspektiv och kunna läsa och analysera skönlitteratur. Redan i årskurs 3 bör eleven ha 

utformat lässtrategier som anpassas efter olika sorters texter. Vidare anges det mål och 

centralt innehåll för läsning i ämnet svenska (Skolverket 2011). Det vi i vår 

undersökning är intresserade av att se, är hur detta återspeglas i den pedagogiska 

verksamheten som vi har undersökt. 

Under vår lärarutbildning har vi fått ta del av modern forskning och litteratur inom läs- 

och skrivutveckling. Läsförståelsen har framstått som en central aspekt, vilket har varit 

ständigt återkommande under samtliga delar genom utbildningen. Med vår studie har vi 

strävat efter att få en djupare kunskap och förståelse för läsförståelseundervisning i 

skolan. Vi har haft som mål att delge kunskap som kan leda till utveckling i 

skolperspektiv, där den enskilda lärarstudenten och läraren kan få insyn i hur den 

explicita läsförståelseundervisningen kan se ut. Som forskningsbidrag ser vi vår studie 

som en källa till reflektion och vidareutveckling i form av att kunskap inom ämnet 

bidrar till ökad undervisningskvalité. 
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1.1 Syfte och problemformulering 
 

Att ha en god läsförståelse är grundläggande för många olika situationer som vi som 

kommunicerande individer möter i skolan, men likväl i det fortsatta samhällslivet. För 

att få en god läsförståelse krävs en insats från de lärare som omger och undervisar 

eleverna i skolan. Syftet med studien är att synliggöra lärares syn på undervisning i 

läsförståelse i årskurs 1-3, samt att visa på faktorer som påverkar deras undervisning.  

1.1.1 Frågeställningar  
- Vad anser lärarna att undervisning i läsförståelse är och vad innebär det för dem? 

- Hur förhåller sig lärarna till forskning om läsförståelse i relation till sin undervisning? 

- Vad definierar lärarna som läsförståelse och hur styr det deras val av läsundervisning?  
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2 Kunskapsöversikt  
 

I kunskapsöversikten presenterar vi läroplanens betydelse i förhållande till läsförståelse 

och undervisning, internationella studier relateras till läsförståelse och vi lyfter fram 

central litteratur och forskning som är av innebörd för studiens syfte och problem.  

2.1 LGR 11 
 

Innehållet av alla lärares undervisning skall baseras på aktuella kursplaner och läroplan. 

Den nya läroplanen har tydligt fokus på ämnenas olika centrala innehåll. Nedan 

presenterar vi hur begreppet läsförståelse framstår i kursplanen för ämnet svenska 

(Skolverket 2011). 

Enligt skolverket (2011) är syftet med undervisningen i ämnet svenska att eleven skall 

få förutsättningar för att utveckla sina kommunikativa och språkliga förmågor i en 

social och sociokulturell kontext. I undervisningen skall eleven få möjlighet att 

kommunicera och lära både enskilt och tillsammans med andra. Det centrala innehållet 

behandlar elevens läsförståelse genom att eleven skall utveckla lässtrategier, som är 

tillämpningsbara för att kunna tolka och förstå olika typer av texter. Texter skall 

dessutom behandlas i olika sammanhang och på olika nivåer.  

För att eleven skall uppnå de kunskapskrav som är godtagbara i slutet av årskurs 3, skall 

eleven kunna återge viktiga delar i en text samt kunna kommentera innehållet av det de 

har läst. Genom att eleven för enkla resonemang och återkopplar till egna erfarenheter 

påvisas det att eleven har läsförståelse.   

2.2 Internationella undersökningar 
 

En aspekt av elevers läsförståelse kan belysas ur ett internationellt 

undersökningsperspektiv där Sveriges läsförståelsenivå kan ses i ljuset av andra länders 

prestationer. Nedan presenteras undersökningarna PISA 2009 och PIRLS 2006.  

2.2.1 PISA 2009 
Skolverket (2010) presenterar resultat från den PISA-undersökningen

1
 som 

genomfördes 2009. PISA-undersökningen är en internationell studie som undersöker 

matematikkunskaper, kunskaper inom naturorienterade ämnen samt läsförståelse hos 

15-åringar i OECD-länder.
2
 Undersökningen genomförs var tredje år och publiceras i 

Sverige av Skolverket.  

                                                           
1
 Programme for International Student Assessment 

2
 En organisation med 34 medlemsstater som samarbetar på ett ekonomiskt och utvecklingsplan. 

2
 En organisation med 34 medlemsstater som samarbetar på ett ekonomiskt och utvecklingsplan. 

Organisation for Economic Co-operation and Development 
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Resultaten i undersökningen påvisar att svenska elever ur ett internationellt perspektiv 

presterar på en genomsnittlig nivå. Däremot är Sverige ett av fyra länder som presterade 

sämre i testen som berör läsförståelse i relation till tidigare genomförda undersökningar. 

Resultaten visar att andelen svaga läsare har ökat med nästan fem procentenheter och 

andelen goda läsare har minskat med två procentenheter. Det som kan utläsas är då att 

det är skillnaden mellan goda läsare och svaga läsare som är det förändrade resultatet, 

inte att eleverna egentligen har en sämre läsförståelse. I studien framgår det även att en 

ökad skillnad mellan könen finns. Svenska flickor presterar på en nivå som ligger över 

genomsnittet, medan pojkar presterar på en nivå som överrensstämmer med övriga 

länder som deltar i studien, det vill säga att de presterar på en genomsnittlig nivå.  

2.2.2 PIRLS 2006 
Skolverket (2007) publicerade resultat från den senast genomförda PIRLS-

undersökningen
3
 som genomfördes 2006. Det är en internationell undersökning där 

elevers läsförmåga studeras ur både ett lärarperspektiv och ett elevperspektiv. I studien 

deltar elever i årskurs fyra, samt lärare från 45 länder världen över. Syftet är att 

synliggöra och jämföra elevers läsförmåga över tid. 

I resultaten framgår det att elever i svenska grundskolor i lägre grad får ta del av 

undervisning i lässtrategier i jämförelse med andra länders undervisning. Cirka hälften 

av de svenska lärarna som deltog i studien uppger att de följer upp läsning med 

muntliga och eller skriftliga frågor.  Det är sedan tidigare PIRLS-undersökning 

oförändrat och Sverige ligger likt tidigare år på en lägre nivå än andra länder, gällande 

lärares arbete i läsförståelse.  

Elevresultaten i undersökningen visar att Sverige sedan undersökningen 2001 har 

sjunkit ner från sin förstaplats till en sjundeplats i frågan angående elevernas 

läsförmåga. Detta kopplas till deras attityd till läsning, som enligt undersökningen visar 

att svenska elever inte läser lika  mycket på sin fritid, även om andelen elever som läser 

faktatexter på fritiden har ökat. Vidare i resultatet framgår det också att det är skillnad 

mellan pojkar och flickor, där flickorna presterar bättre. En skillnad synliggörs också 

mellan de elever med annat modersmål än svenska och elever med svenska som 

modersmål, där elever med svenska som modersmål presterar på en högre nivå. I 

resultatet av undersökningen syns även tendenser till att läsförståelsen har minskat, 

främst på grund av att de starka läsarna har blivit färre i relation till de som anses som 

svaga läsare.  

2.3 Begrepp och företeelser inom läsförståelse 
 

Vi kommer i denna del presentera relevanta begrepp och företeelser inom läsförståelse 

samt två grundläggande läsmetoder, Phonics- och Whole Languagetraditionen. Vidare 

kommer vi även gå in på vad som kan vara av betydelse för elevers läsförståelse enligt 

bland annat Lundberg och Herrlin (2009). De menar att läsinlärningen egentligen inte 

                                                           
3
 Progress in International Reading Literacy Study 
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kan delas in i att man först lär sig att avkoda och att man sedan lär sig att förstå texten 

man läser. Det är enligt författarna olika komponenter som samspelar för att resultera i 

läsförståelse.  

2.3.1 Två lästraditioner 
Fridolfsson (2008) presenterar Phonicsmetoden som är en läsmetod som utgår från 

ordens fonem, ljud, den grundar sig i att läsaren skall förstå sambandet mellan ljud och 

bokstav, vilket innebär ordavkodningsförmåga, detta är grundläggande för att utveckla 

en god läsförståelse. För att läsningen skall kunna ske flytande behöver läsaren kunna 

avkoda. De som arbetar enligt Phonicstraditionen lägger stort fokus och omsorg på att 

lära sig varje separat bokstav och dess ljud. Därefter tränas sammanljudningen, det vill 

säga att läsaren övar sig i att sätta samman de olika bokstavsljuden till ord. De texter 

som ingår i Phonicsmaterial innehåller endast de bokstäver som eleverna har lärt sig. 

Lästräningen sker företrädelsevis genom läsning i en gemensam läsebok (Fridolfsson 

2008). 

Läsning inom Whole Language-traditionen utgår från att eleven tidigt i sin läsning skall 

få insikt i att texter och skrift har budskap och mening. Genom att låta eleven läsa texter 

där egna erfarenheter kan stå som grund för innehållet i texten kan eleven skapa sig 

förståelse för det hon läser. Anhängare av denna lästradition menar att eleven utvecklas 

och lär genom att läsa, stor del av undervisningen går ut på att eleven får läsa den text 

som hon själv har valt. Bilder och egna erfarenheter som förförståelse hjälper eleven att 

skapa förståelse för texten. I denna lästradition läggs ingen tyngd på att eleven skall lära 

sig enskilda bokstäver och ljud, utan det sker enligt metoden, i takt med en ökad 

läsförståelse (Fridolfsson 2008). 

2.3.2 Ordavkodning,  inferensläsning och läsförståelse 
Lundberg och Herrlin (2009) samt Jalango och Sobolak (2011) anser att 

ordavkodningen bör automatiseras för att eleven så småningom skall kunna 

inferensläsa, genom att läsa mellan raderna kan läsaren förstå en text. Vidare menar 

Westlund (2011) att god ordavkodningsförmåga som läsare, innebär att kunna se vad 

det står utan att behöva ljuda ihop bokstäverna till ord. Då kan läsaren istället fokusera 

på handlingen och budskapet i texten. Att det finns ett starkt samband mellan flyt i 

läsningen och läsförståelse är ett faktum som de flesta språkforskarna är eniga om. Det 

behöver i sin tur inte innebära att läsaren förstår det hon läser enbart på grund av att 

ordavkodningen är god (Westlund 2011).  

Stensson (2006) menar att när läsaren läser mellan raderna gör hon inferenser. Det 

betyder att läsaren använder sin erfarenhet till att tolka textens små ledtrådar och 

underliggande teman för att förstå textens djupare mening, sammanhang och dolda 

budskap. Westlund (2011) beskriver att läsförståelse innebär att läsaren kan läsa texten, 

tolka den och förstå varför hon läser den. Läsförståelse innebär även att kunna dra 

slutsatser oavsett vilken typ av text det är, beroende på textens budskap.  

Lundberg (2010), Lundberg och Herrlin (2009) och Westlund (2011) för fram argument 

för hur olika komponenter behöver samspela för att kunna utveckla läsförståelse. De 
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komponenter som framträder är, fonologisk medvetenhet och god 

ordavkodningsstrategi. Dessa i relation till god ordkunskap är förutsättningar för 

läsförståelse, anser författarna.  Vidare menar även Westlund hur den metakognitiva 

förmågan, det vill säga att läsaren medvetet funderar på vad hon inte förstod i texten är 

relevant för att hon sedan skall förändra sin strategi så att läsförståelsen kan utvecklas. 

Persson (2007) betonar samband mellan elevens metakognitiva förmåga och dess 

läsförståelse. Hon sätter detta i samband med att lässvaga elever kan vara just svaga i 

läsning eftersom deras metakognitiva förmåga är låg och tvärtom.  

2.4 Undervisning i läsförståelse 
 

I denna del presenterar vi hur en definition av läsförståelse kan se ut, även hur 

undervisningen som bedrivs skall baseras på forskningsbaserad kunskap, för att hjälpa 

eleverna att utveckla lässtrategier som främjar förståelsen för de texter som eleven läser. 

En god läsare kan identifieras genom att hon är medveten, målstyrd och strategisk i sin 

läsning. Den goda läsaren vet varför hon vill läsa en text, och även hur hon skall ta sig 

an texten (Lundberg 2010). Den svaga läsaren däremot saknar läslust då det kräver stor 

kognitiv energi, den svaga läsaren kan inte urskilja vad som är viktigt och har svårt att 

sammanfatta textens budskap. 

2.4.1 Forskningsanknytning i undervisningen  
Jalango och Sobolak (2011) presenterar vikten av att lärares undervisning skall vara 

vetenskapligt baserad. Genom att hjälpa eleverna att få ett gott ordförråd, ordförståelse 

och för att de skall få en hög språklig kommunikativ förmåga. En väsentlig del av den 

forskningsbaserade undervisningsmetodiken är att eleverna skall få ta del av material 

som är relevant för eleven samt att innehållet har verklighetsanknytning. Vidare framgår 

det även att det är av vikt att eleven själv får ta en aktiv roll i sin lärprocess. Exempel på 

aktuell forskning som undervisningen till viss del kan baseras på är den 

läsutvecklingsforskning som Lundberg och Herrlin (2009) har publicerat. I deras 

framtagna material får läraren konkreta verktyg till att bedriva målinriktad undervisning 

i läsförståelse. Eleven blir medskapare genom att det med kartläggning synliggörs vad 

som förväntas och krävs av dem för att utvecklas inom läsning och läsförståelse. 

Det som Jalango och Sobolak beskriver som lärares forskningsbaserade arbete i början 

av elevernas läsinlärningsprocess belyses även av bland annat Elbro (2004). Elbro 

beskriver hur läraren kan fungera som en forskare i den pedagogiska verksamheten. Ett 

exempel som han tar upp är hur en lärare i årskurs 1 finner att läskunskapen i sin klass 

har stor spridning, några av eleverna uppnår inte de krav som förväntas av dem. Genom 

variation och arrangemang i form av olika bokstavslekar finner läraren att eleverna har 

olika svårigheter. Genom olika slags aktiviteter kan läraren finna hypoteser till vad som 

kan vara problemet i elevernas läsning. Utifrån hypoteserna kan läraren dra slutsatser 

som sedan kan stå som utgångspunkt i hur läsundervisningen för de eleverna skall 

bedrivas. Att som lärare anamma forskningsbaserade modeller innebär inte enbart att 

man grundar dem teoretiskt. De måste användas praktiskt och genomtänkt (Westlund 

2011).  
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2.4.2 Explicit och implicit undervisning i läsförståelse 
Newton (2009) anser att många lärare i grunden har goda undervisningsstrategier och 

egentligen inte behöver ändra dem för en framgångsrik läsförståelseundervisning, men 

att de behöver använda dem mer strategiskt. Det vill säga att läraren reflekterar över vad 

strategin kan utveckla och vilka mål och syften som den kan uppnå. I elevens 

läsutveckling behöver läraren finnas med och stödja eleven. Läraren kan stödja genom 

att bland annat hjälpa till med utvecklande bedömning som för eleven framåt. I 

bedömningen kan eleven ställa sig frågor som: vad bedöms, varför och hur? Eleven blir 

medveten och reflekterande med hjälp av den utvecklande bedömningen. Även 

Stensson (2009) menar att läraren har en viktig roll i att stödja eleven att utveckla 

lässtrategier. Det är detta som är metakognitivt tänkande, att skapa förståelse för texter 

genom att finna lässtrategier och att man måste veta varför, vad och hur man skall 

använda dessa strategier.  

National Reading Panel (2000) presenterar resultat för ett antal framgångsrika strategier 

och metoder som lärare kan använda sig av för att undervisa i läsförståelse. Rapporten 

påvisar att det inte räcker för en lärare att undervisa i läsning utan de måste ge eleverna 

redskap för att kunna förstå det de läser. Westlund (2011), Bråten (2009) och 

Reichenberg (2008) beskriver hur lässtrategier används i undervisningen. Lässtrategier 

har olika utformning och behandlar läsarens förståelse för innehållet i texten den läser. 

Westlund ställer frågor om hur man tar sig an olika typer av texter, vilka strategier finns 

när du exempelvis läser och skall förstå en skönlitterär text? Vidare menar hon att 

lässtrategier börjar grundläggande med undervisning i avkodning och 

förståelsestrategier. Med detta menas att eleven först ska utveckla förståelse för ljud och 

bokstav samt alfabetet. Därefter skall eleven få träna sig att anpassa sin läsning efter 

texters olika budskap. Westlund menar vidare att eleven i dialog med läraren skall lära 

sig att tillämpa strategier som, ska jag läsa om? Ska jag fråga någon eller ta hjälp av en 

uppslagsbok? Hon beskriver den professionelle läraren som arbetar aktivt med 

lässtrategier, som medveten, läraren frågar sig när och hur, och har en målmedveten 

planering i sin undervisning. 

Stensson (2009) (jfr Westlund 2011) menar att eleverna i skolan skall få möjlighet att 

utveckla förmåga att förstå, tolka och tänka. Läraren behöver ge eleverna verktyg för att 

utveckla strategier för detta. Läsningen behöver ges riktning så att ett mål med 

läsningen är att det blir ett livskunskapsämne. En del elever förstår inte det de läser och 

har svårt att skapa en verklighetsanknytning, läraren måste då ge eleven stöd i 

läsningen, precis som i allt annat i skolan. McLaughlin (2012) skriver om hur 

framgångsrik undervisning i läsförståelse bör och kan se ut i skolan. Hon presenterar tio 

kategorier som går ut på att beskriva hur framgångsrik undervisning i läsförståelse kan 

bedrivas. Enligt kategorierna skall  läraren bedriva medveten undervisning och eleven 

själv blir är medskapare på olika plan. Det medför att eleven utvecklar sin läsförståelse. 

Läraren får en roll som inspiratör och motivationshöjare för eleven, både genom att ta 

fram material som är på en god nivå och genom att muntligt och skriftligt uppmuntra 

och ge respons.  
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Vidare menar Stensson (2009) att det är viktigt att skapa många och berikande 

samtalstillfällen där tolkningen av texter kan röra sig fritt. Andra personers åsikter och 

tankar leder till att man lär och utvecklar. Texterna man samtalar om öppnar upp nya 

tankar och idéer om texten, detta kan hjälpa eleverna att utveckla ett flyt i sin läsning 

2.4.3 Läsförståelsestrategier 
Att uppnå kursplanens mål är en utmaning som involverar både lärare och elev. Det 

krävs att eleven får tillgång till att läsa olika typer av texter. Med varierande strategier 

kan eleven ta sig an och bearbeta texter och genrer. Genom att bearbeta klarlägger man 

vad som står i fokus i de olika typerna av texter (Johansson och Sandell Ring 2010). 

Bråten (2009) beskriver hur läsförståelsestrategier kan kategoriseras i fyra 

huvudkategorier: minnesstrategier, struktureringsstrategier, elaboreringsstrategier och 

övervakningsstrategier. De olika strategierna kan användas på olika sätt och i olika 

syften. Den ytligaste och enklaste strategin är minnesstrategin som används genom att 

repetera information från den lästa texten. Att skriva ner nyckelord och fraser från 

texten är vanligt för denna strategi. I struktureringsstrategier kan läsaren istället 

gruppera och ordna informationen från texten på olika sätt. Sammanfattningar ger en 

överblick av textens innehåll. En elaboreringsstrategi används istället för att få en 

djupare mening och innebörd från texten. Läsaren bearbetar då texten på ett mer 

fördjupat plan. Den sistnämnda, övervakningsstrategin används istället genom att 

läsaren frågar sig själv om texten verkligen har förståtts. Vid upptäckten av brister i 

förståelsen kan läsaren öka sin strategiska insats genom att till exempel använda sig av 

elaboreringsstrategier.  

Även Stensson (2006) menar att vägen till läsförståelse sker genom olika strategier. 

Strategierna hjälper eleven att göra inferenser och att ta makten över sin läsning. Med 

hjälp av strategier kan eleven tolka texten och vara medskapare. De olika strategierna 

som Stensson beskriver är, att göra kopplingar där man använder sin egen erfarenhet i 

förhållande till texten, att ställa frågor till texten är en hjälp för att hitta dolda budskap, 

att uppmuntra till inre bilder som en hjälp till djupare förståelse. Dessa strategier menar 

Stensson gör att vi kan koppla textens ledtrådar till egna erfarenheter och lägga till inre 

bilder och därmed kan vi stanna upp och fundera över vad som var viktigt eller hur 

boken ska sluta. Efter det kan vi syntetisera, det vill säga att vi kan lägga ihop det vi 

redan vet med det lästa. Författarna menar att strategier är nödvändiga för att eleven 

skall få läsförståelse. Undervisningen i läsförståelse baseras på att eleven skall förstå 

underliggande budskap genom olika typer av strategier, det i sin tur medför en ökad 

läsförståelse (Bråten 2009, Johansson och Sandell Ring 2010 och Stensson 2006).  
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2.5 Olika läsmiljöer 
 

I denna del uttrycker vi hur en god läsmiljö i form av att erbjuda böcker, texter och 

varierande omgivningar bidrar till en positiv läskultur. Vi för även fram aspekten av hur 

läsförståelse har inverkan på läsning i andra ämnen än i svenska. 

Persson (2007) behandlar läsförståelse ur ett elev- och lärarperspektiv. Hon anser att 

flera faktorer påverkar elevernas läsförståelse, lärares val av arbetssätt och att olika 

metoder har varierande framgång. 

I en positiv läsmiljö kan samtalet användas för att bli en reflekterande och tänkande 

läsare som finner det lustfyllda med böcker. Samtalet ur ett helhetsperspektiv, att 

samtala om texter och böcker lär eleverna att även reflektera och uttrycka sig om annat i 

livet. Det är en träningssak att samtala och desto mer eleven samtalar ju mer lär hon sig 

av och med andra. Samtalet kan bidra till att öppna upp synen för kultur och litteratur 

(Chambers 2009). 

Österholm (2006) för fram aspekten av att en god läsförståelse överlag är av yttersta 

vikt inte enbart inom läsning av texter i svenskan. Med matematik som exempel för han 

fram hur god läsförmåga är gynnsam när man skall lösa matematiska problem även om 

Österholm i sin avhandling kommer fram till att matematiska texter utan speciella 

symboler inte skiljer sig åt när man åsyftar läsförståelse. Även Johansson och Sandell 

Ring (2010) och Westlund (2009) för fram att en god läsförståelse är en 

grundförutsättning i flera olika typer av texter och genrer inom flera ämnesområden.  

Läsmiljöns betydelse för elevens utveckling i läsförståelse och den generella 

läsutvecklingen beskrivs av Chambers (2009). Om böcker finns lättillgängligt och 

eleverna erbjuds både hög- och tystläsning ofta, bidrar det till att eleven får läslust och 

då ofta även en högre läsförståelse. Även Stensson (2009) påvisar vikten av en sådan rik 

klassrumsmiljö där läraren måste skapa en läsande kultur genom läsning och samtal. 

Läsning behöver ses som ett produktivt arbete, där det krävs att läraren motiverar 

eleverna till att av en egen inre vilja utvecklas och för att bli goda läsare.  

2.6 Teori 
 

Den teoretiska inramningen av vår studie har vi gjort utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv. Huvudfokus i det sociokulturella perspektivet ligger i hur vi som individer 

bidrar till att skapa ett sociokulturellt sammanhang. (Liberg 2006 och Lindö 2009).  

Perspektivet tolkas och beskrivs utifrån flera språkforskare och pedagoger i olika 

sammanhang. Kunskap kan inte ske under statiska former, utan det är i samspel i grupp 

och med vägledning som den individuella kunskapsprocessen är optimalt utvecklande 

(Westlund 2009, Lindö 2009 och Dysthe 1996).  

Lev Vygotskij, förespråkare av sociokulturell teori har utvecklat ett begrepp, den 

proximala utvecklingszonen. Innebörden av den proximala utvecklingszonen, även 
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kallad den nära utvecklingszonen är att barnet befinner sig på en utvecklingsnivå där 

hon utvecklas olika beroende på vilken yttre stimulans som erbjuds från exempelvis 

lärare. Det är med stöd från den sociala omgivningen som barnet kan utvecklas.  Bruner 

(1986) benämner lärarens och den sociala omgivningens stöd som en slags 

byggnadsställning, även kallat scaffolding. I undervisningen i läsförståelse är detta 

uttryck relevant, då lärarens vägledning och stöd hjälper eleven att finna goda strategier 

för att få läsförståelse (Westlund 2009).  

[...] It is between the actual development level as determined by independent 

problem solving and the level of potential development as determined through 

problem solving under adult guidance or in collaboration with more capable peers 

(Vygotskij, 1978, s. 86). 

För att eleven skall kunna utvecklas utifrån sin egen proximala utvecklingszon så krävs 

det att läraren tillrättalägger lärmiljön och vägleder eleven i sin utvecklingsprocess. Alla 

elever befinner sig på sin individuella utvecklingsnivå, och i samband med andra kan de 

nå nästa individuella delmål, så trots att eleverna har olika mål kan de utvecklas i den 

sociokulturella kontexten (Westlund 2009). 

Det sociokulturella perspektivet ligger som grund till vår kunskapsöversikt, samt det 

som läroplanen berör gällande läsförståelse och den undervisning som bedrivs. Detta 

står i relation till det resultat vi presenterar som berör elevens individuella utveckling i 

relation till den sociala kontexten som synliggörs. Yttre stödstrukturer och motivation 

från lärarens sida är av vikt för att eleven skall få en optimal utveckling i den proximala 

utvecklingszonen (Westlund 2009). Vidare ser vi hur det sociala samspelet har 

betydelse i undervisningen i läsförståelse då eleven ingår i en social grupp exempelvis 

vid boksamtal och reflektioner.  
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3 METOD  

3.1 Metodval 
 

I denna del anger vi den metod som vi har använt oss av. Vi presenterar det utifrån 

relevant litteratur som styrker våra val och tillvägagångssätt. 

Vårt metodval baserade vi på vårt syfte som var att: synliggöra lärares syn på 

undervisning i läsförståelse i årskurs 1-3, samt att visa på faktorer som påverkar deras 

undervisning. Även följande frågeställningar ligger till grund för vårt metodval. 

 

- Vad anser lärarna att undervisning i läsförståelse är och vad innebär det? 

- Hur förhåller sig lärarna till forskning om läsförståelse i relation till sin undervisning? 

- Vad definierar lärarna som läsförståelse, och hur styr det deras val av läsundervisning?  

 

Inför vårt val av inriktning på undersökning, hade vi en diskussion om enkät eller 

intervju skulle användas som datainsamlingsredskap. Vi förde argument för och emot 

enkät och intervju. Vi fann styrka i enkäten som gav oss möjlighet att nå ut till fler 

respondenter än vid intervju. Antalet respondenter medförde då en bredd som hade varit 

svår att nå vid ett fåtal intervjuer. Enkäten gav oss den bredd som vi ansåg att vi 

behövde för att kunna jämföra, se mönster och skillnader med en större grupp som 

grund. 

Innan vi utformade vår enkät genomförde vi två pilotstudier, utifrån de pilotstudierna 

kunde vi justera våra frågor så att de överensstämde med vårt tänkta syfte och 

frågeställningar.  

Utifrån syftet och pilotstudierna så utformade vi en kvalitativ enkätundersökning där 

fokus låg på lärares arbetssätt, metodval, identifikation av läsförståelse och 

forskningsanknytning. Trost (2012) betonar hur en kvalitativ undersökning kan visa på 

variation och mönster för en viss företeelse. I vår studie ämnade vi att söka efter 

mönster och variation i lärarnas syn på undervisning, samt de faktorer som styr deras 

undervisning. Då vi använde oss av enkät som datainsamlingsredskap hade vi förmånen 

att nå ut till fler respondenter än vid exempelvis en intervju. 33 lärare från nio olika 

skolor är representerade i vår studie.  

Patel och Davidsson (2003) beskriver hur en undersökning kan vara av olika karaktär. 

Surveyundersökning, fallstudier eller experiment är de som författarna räknar upp som 

några vanliga undersökningsmetoder. Vår studie kategoriserar vi utifrån Patel och 

Davidsson som en surveyundersökning, vilket innebär att man undersöker något i en 

större avgränsad grupp, en såkallad totalundersökning. Exempel på totaltundersökning 

skulle i vårt fall vara att genomföra studien i hela Sverige.  Patel och Davidsson (2003) 

menar även att om möjlighet för en totalundersökning av någon anledning inte finns, 

kan det göras ett slumpmässigt urval, även kallat stickprov, där en miniatyr av den tänka 

populationen kan tas fram. Vi ansåg att ett sådant stickprov lämpade sig väl med tanke 



12 
 

på att hela populationen i vår studie skulle ha varit alla lärare i årskurs 1-3 som 

undervisar i svenska, något som inte är rimligt i en uppsats av detta slag.  Vanligt 

förekommande i surveyundersökningar är att man besvarar frågor som rör vad, var, när 

och hur. I våra enkäter ställde vi frågor som hur lärarna arbetar, vad som styr deras val 

och hur de definierar läsförståelse.  

3.2 Urval av respondenter 
 

I den studie vi genomfört valde vi att rikta in oss på lärare i årskurs 1-3 som undervisar i 

svenska. Vi preciserar urvalet vidare genom att benämna det med ett såkallat 

bekvämlighetsurval, Dimenäs (2009) beskriver det som att det är den grupp som är 

lättillgänglig är de som väljs. För vår undersökning valde vi nio olika skolor där vi har 

gjort vår verksamhetsförlagda utbildning samt skolor i närområdet. Skolorna ligger både 

i och utanför tätort, respondenternas erfarenhet ansåg vi inte ha betydelse utan vi var 

intresserade av alla de lärare som undervisar i svenska i årskurs 1-3.  Av totalt 60 

tillfrågade besvarades enkäten av 33 lärare vilket genererar en svarsfrekvens på 55 %. 

3.3 Genomförande av undersökning 
 

I denna del beskriver vi hur vi gått tillväga i undersökningen. Vi beskriver hur vi 

genomförde pilotstudierna, enkätstudien och slutligen hur vi genomförde den slutgiltiga 

analysen.  

3.3.1 Pilotstudie 
Inför enkäten genomförde vi två pilotstudier där frågornas utformning och formulärets 

uppbyggnad granskades. I båda pilotstudierna använde vi oss av lärare som arbetar i 

grundskolans tidigare åldrar, de som deltog i pilotstudierna var dock inte med i vårt 

slutgiltiga urval. Anledningen till att de som var med i pilotstudierna inte fick delta i vår 

slutgiltiga enkätundervisning var att de inte skulle ha haft kontakt med studien tidigare.  

Den första enkäten utformades med en kvantitativ inriktning. Trost (2012) menar att den 

kvantitativa enkäten har hög grad av strukturering och standardisering. För vår 

undersökning innebar det att respondenterna ombads att fylla i enkäten som till största 

del bestod av färdiga svarsalternativ. Den skulle även resultera i information om hur stor 

andel lärare som använde olika metoder och arbetssätt och så vidare. Vi ansåg att denna 

metod inte gav tillräckligt utvecklande svar i relation till vårt tänka syfte.  

Vi utvecklade vår enkät utifrån den första pilotstudien och gav frågorna en mer 

kvalitativ inriktning, detta för att kunna söka variation, mönster och förståelse för 

lärarnas syn på läsförståelseundevisning. Med den kvalitativa inriktningen gjorde vi 

pilotundersökning nummer två vilket genererade vår slutgiltiga enkät. I den slutgiltiga 

versionen gjordes enbart ett förtydligande i en av frågeställningarna. Pilotstudierna 

bidrog förutom till den kvalitativa inriktningen av studie till att vi kunde se att våra 

frågor fick det utfall vi tänkt oss.   
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3.3.2 Enkätundersökning 
Vi utformade enkäten (se bilaga) utifrån de pilotstudier vi hade genomfört. Det var 

öppna frågor med kvalitativ karaktär där respondenterna uppmanades att skriva 

egenformulerade svar. I några av frågorna fick respondenterna svara ja eller nej 

samtidigt som de fick utrymme att utveckla sina svar.  

För att nå ut till den tänkta urvalsgruppen, lärare i årskurs 1-3 så tog vi kontakt och 

tillfrågade rektorerna på de utvalda skolorna om tillstånd att dela ut enkäter till berörda 

lärare på skolorna. Detta skedde genom mejl, i mejlen presenterade vi oss, beskrev 

syftet med vår tänka studie, samt orsak till val av urvalsgrupp. Vi delade ut enkäten till 

lärare eller rektorer på nio skolor och fick svar från samtliga skolor, dock inte från alla 

lärare. 

Tidsplanen för enkätundersökningen beräknade vi till två veckor. Vid dag ett åkte vi ut 

till samtliga skolor och delade ut enkäterna till berörda lärare eller rektorer som vid 

första kontakt tagit ansvar för att dela ut enkäten till sina anställda. Som försättsblad till 

samtliga enkäter hade vi ett missivbrev (se bilaga). Trost (2012) beskriver att 

missivbrevet skall bidra till att undersökningen skall se inbjudande ut, brevet skall 

dessutom innehålla information om vem som ger ut undersökningen, syftet med tänkt 

studie samt forskningsetiska råd.  Dessa riktlinjer följde vi då vi utformade vårt brev. I 

vårt brev fanns dessutom information om var undersökningen skulle bli publicerad. Vid 

utdelningen av enkäterna delades även ett svarskuvert ut till varje enkät. Trost (2012) 

förespråkar vita kuvert då ett brunt ger intryck av att vara bärare av negativ information. 

Vi valde därför vita kuvert i vår undersökning. På skolorna lämnades även ett vitt 

uppsamlingskuvert där insamling skulle ske för att anonymitet skulle säkerställas.  

Efter en vecka samlade vi in data, till de skolor som inte hade genererat i svar skickade 

vi ut en påminnelse via mejl. När totalt två veckor hade förlöpt samlade vi in resterande 

data.  

3.4 Analys  
 

I vår enkät har vi frågat efter lärares definitioner av läsförståelse och hur de anser att de 

kan se att en elev har läsförståelse. Vi har i enkäten även frågat om lärarnas arbetssätt 

och metoder, samt de faktorer som styr deras arbetssätt. Slutligen har vi efterfrågat 

huruvida de känner till aktuell forskning och om de återkopplar till den i sin 

undervisning. Med enkäten som datainsamlingsredskap har vi sökt variation och 

mönster för att besvara vårt syfte, att synliggöra lärares syn på undervisning i 

läsförståelse i årskurs 1-3, samt att visa på faktorer som påverkar deras undervisning.  

Analysen av vår insamlade data har skett stegvis. Det första vi gjorde var att läsa 

enkäterna tillsammans för att se vad vi kunde utläsa och hur vi kunde sortera dem. Vi 

skrev ner samtliga svar i en lista för att få en översikt om vilka svar som förekom i 

enkäterna. Vi gjorde en indelning för varje fråga, därefter sammanställde vi dessa svar i 

tabeller, varje tabell motsvarade en enkätfråga. Enkäterna innehåller öppna 
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svarsalternativ, därför har respondenterna i övervägande del angett fler än ett svar för 

varje fråga. Nedan presenterar vi ett exempel på en tabell som vi gjort, där lärarnas 

skrivna svar av deras definition av läsförståelse är representerade.  Svaren vi utläste 

delade vi upp i fyra staplar, som exempel kan vi se att inferensläsning är en definition 

som lärarna har beskrivit flest gånger på olika sätt. Vi kan även se att reflektion var det 

svar som var minst frekvent. 

Svar som påminde om varandra eller som var likvärdiga kunde föras samman i en 

gemensam representativ stapel. Exempelvis gjorde vi en stapel som vi benämnde som 

återberättande, under frågan På vilket sätt kan du se att en elev har läsförståelse? Svar 

som ingår i den stapeln är exempelvis att eleven kan berätta muntligt eller skriftligt om 

en text som hon läst, och eller återge en text i egna ord. Nedan visar vi exempel på hur 

en tabell kan se ut och där staplar kan representera flera olika svar. I exemplet 

presenterar vi frågan Vad är din definition på läsförståelse?  

 

Den litteratur vi läste inför genomförande av studien har varit ett redskap i analysen som 

bidragit med relevanta begreppsförklaringar för området.  I litteraturen har vi fått 

kunskap om läsförståelse så att vi kunnat skapa våra tabeller som ett hjälpmedel för att 

få möjlighet att bearbeta och sortera svaren från enkäterna.   

Med tabellerna som analysredskap kunde vi få en överskådlig bild av de svar som fanns 

i enkäterna. För varje enskild fråga sökte vi efter variation och mönster. Även variation, 

och mönster som kunde utläsas mellan frågorna var intressant. Vi förde samman de svar 

vi utläste i enkäterna i tre övergripande resultatkategorier, definition av läsförståelse, 

arbetssätt och metoder och forskningsanknytning. Kategorierna fastställdes genom att vi 

såg mönster mellan de olika frågorna. De två första frågorna i enkäten fick många 

likartade svar, detsamma gällde för fråga tre och fyra samt för de sista två 

forskningsrelaterade frågorna. Exempelvis kan en aspekt rörande ramfaktorer och yttre 

resurser som specialpedagog och skolans ekonomiska situation ses i både fråga tre och 

fyra. Lärarna i studien uppger att resurser är något som styr samt att de arbetar med yttre 

resurser som redskap för sin undervisning. Med tabellerna och de staplar som inrymdes 

kunde vi se en ungefärlig bild av i vilken grad olika svar förekom, vi kunde då få en 

generell bild av hur lärare undervisar i läsförståelse i årskurs 1-3.  För att sedan närma 

oss vårt syfte ännu mer, gjorde vi sammanfogningar av staplar baserade på mönster 
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mellan svaren. Dessa fick stå som rubriker under de tre resultatkategorierna. Exempel 

på underrubrik till första resultatkategorin definition och identifikation är 

inferensläsning, återberättande, samtal, instruktion och ämnesintegration, och 

ordavkodning och inlevelse. Resultatet presenterade vi med citat från enkäterna.  

3.5 Trovärdighet och giltighet 
 

Studiens trovärdighet och giltighet presenteras i detta avsnitt. Vi tar stöd i litteratur så 

som Stukát (2005), Patel och Davidsson (2003) och Dimenäs (2009).   

En enkätstudie har som styrka att den kan nå ut till en större population än vid 

exempelvis en intervju, som i vårt fall skulle varit mer tidskrävande i den stora 

urvalsgrupp vi har . Enkäten kan därför generera en bredare kunskap om valt 

intresseområde.  Vi tillskriver studien en hög trovärdighet då vi har genomfört studien 

med underlag från nio olika skolor, vilket vi anser ger en spridning som bidrar till att ge 

en generell och bred uppfattning om det syfte vi har avsett att undersöka. 

Stukát (2005) och Dimenäs (2009) beskriver området kring en studies giltighet, vilket 

innebär att man undersöker det tänka syftet med studien. Med hjälp av pilotstudier 

kunde vi formulera frågor som vi fann trovärdiga för att nå fram till svaret på vårt 

slutgiltiga syfte och våra frågeställningar. Studien kunde då tillskrivas en hög 

trovärdighet.  

I studien har vi haft ett internt bortfall för en av frågorna. Patel och Davidsson (2003) 

beskriver att internt bortfall är då någon eller några respondenter av någon anledning 

valt att inte besvara en fråga. Den fråga som i vår studie blev aktuell för det interna 

bortfallet var en följdfråga till näst sista frågan i enkäten. (se bilaga). I elva bortfall 

berodde det på att respondenterna svarade nej och därmed avslutade enkäten. I tre fall 

var frågan utesluten av annan orsak.  

Studien erhåller även ett förhållandevis stort externt bortfall, Patel och Davidsson 

(2003) menar att detta innebär att det är den grupp som väljer att inte besvara och 

återinlämna enkäten som är aktuell för studien. Även olika aspekter för detta bortfall 

finns, en av orsakerna som vi funnit för vårt externa bortfall kan ligga i lärares och 

rektorers tidsbrist och enkäten har därför blivit åsidosatt för annat arbete. Av de 60 

enkäter vi lämnade ut fick vi åter 33 stycken, dessa var fördelade på de nio skolor som 

vi hade delat ut enkäter på. Detta ger oss en svarsfrekvens på 55 %. Trost (2012) menar 

att det inte är ovanligt med ett spann mellan 50-75 % svarsfrekvens.  

Då vår studie är av kvalitativ karaktär blir det externa bortfallet inte avgörande enligt 

oss, då vi har fokuserat på att söka mönster och variation i lärares syn på undervisning i 

läsförståelse. När vi dessutom har nått ut till den från början avsedda andelen skolor så 

anser vi att vi ändå har nått upp till den kvantitet av respondenter som vi har eftersökt. 
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3.6 Forskningsetik 
 

I vår studie har vi behandlat fyra forskningsetiska principer som Dimenäs (2009) 

presenterar. Vi har gjort det för att säkerställa att vår studie inrymmer en god 

forskningsetisk grund. Vi tillämpade principerna genom att använda ett missivbrev (se 

bilaga) som vi delade ut till samtliga respondenter som skulle delta i studien. I brevet 

informerade vi respondenterna om att svaren i enkäten skulle behandlas konfidentiellt 

och att inga personuppgifter kommer att användas. Vidare informerade vi även om att 

deltagande var frivilligt, och att svaren som respondenterna delgav skulle användas 

enbart för att besvara studiens syfte. 

Dimenäs (2009) för fram att ett vanligt problem med enkät- och intervjustudier är att 

personer går att identifiera då det vid presentationen av data kan bli många 

undergrupper som avslöjar information om respondenterna.  Med hjälp av 

uteslutningsmetoden kan läsare då lista ut vem personen är. I vår studie gör vi en 

avidentifiering av respondenterna genom att inte ange kommun, ålder eller erfarenhet 

från respondenterna, samt att vi enbart hänvisar till numreringar av lärare i vårt resultat. 
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4 RESULTAT 
 

Syftet med vår studie är att synliggöra lärares undervisning i läsförståelse i årskurs 1-3, 

samt att visa på faktorer som påverkar deras undervisning. Följande frågeställningar är 

centrala: 

- Vad anser lärarna att undervisning i läsförståelse är och vad innebär det? 

- Hur förhåller sig lärarna till forskning om läsförståelse i relation till sin undervisning? 

- Vad definierar lärarna som läsförståelse, och hur styr det deras val av läsundervisning? 

Svaren i vår enkätundersökning har vi fördelat i tre övergripande resultatkategorier, 

definition och identifikation, arbetssätt och metoder, samt forskningsanknytning.  

Resultatet av analysen presenteras nedan i de olika kategorierna. I vår analysprocess 

fann vi att respondenternas svar kunde se olika ut trots att vi tolkade det som att 

betydelsen för en företeelse kunde vara likartad eller densamma. Vi styrker 

genomgående vårt resultat med citat från enkäterna. Slutligen i denna del presenterar vi 

en sammanfattning av våra resultat där samtliga resultatkategoriers resultat presenteras, 

även en tillhörande slutsats för studien ges.  

4.1 Definition och identifikation 
 

Under denna kategori behandlar vi enkätens två första frågor, vad är din definition på 

läsförståelse? samt På vilka sätt kan du se att en elev har läsförståelse? I 

analysprocessen fann vi mönster mellan svaren på dessa frågor, vi tog därför beslutet att 

presentera dem under en gemensam kategori. 

4.1.1 Inferensläsning 
En övervägande del av respondenterna i enkäterna definierade att läsförståelse innebär 

att eleven kan inferensläsa, även kallat att läsa mellan raderna. Det vill säga att eleven 

kan utläsa dolda budskap i texter och dra slutsatser utifrån dessa. Vi presenterar nedan 

hur några av respondenterna uttryckte sig kring inferensläsning. De respondenter som 

angett inferensläsning som en definition är alla eniga om att det handlar om att förstå 

textens underliggande budskap. Cirka en fjärdedel av respondenterna menar även att 

eleven kan inferensläsa först när ordavkodningen är automatiserad.  

Att kunna läsa mellan raderna. Då eleven har så pass automatiserad avkodning att 

eleven kan ”koncentrera” sig på innehållet i texten och ej behöver lägga så mycket 

energi på att avkoda text (lärare 28) 

[...] kan dra slutsatser, se mönster, göra förutsägelser (lärare 21) 

Dra slutsatser och sätta sig in i handlingen (lärare 2) 

I denna del kan vi utläsa att inferensläsning är en central del i 

läsförståelseundervisningen för majoriteten av respondenterna. Då övervägande del av 
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respondenterna uttryckte sig kring inferensläsning som en aspekt av läsförståelse ser vi 

detta som en relevant del i vårt resultat.   

4.1.2 Återberättande 
Resultatet baserat på vår analys syftar till att om eleven kan besvara på frågor som berör 

texten är det troligt att eleven har läsförståelse. I svaren kunde vi utläsa att 

respondenterna hade olika sätt att beskriva återberättande. Exempelvis skall eleven 

kunna återberätta handlingen med en röd tråd. Vi såg även hur respondenterna med stöd 

av frågor förde samtal där eleven skulle kunna dra slutsatser och finna textens 

underliggande budskap.  

Läsförståelse är när man läser och kan på något vis (muntligt eller skriftlig) 

återberätta handling i stora drag med ”röd tråd” (början, mitt och slut). (lärare 5) 

Eleven kan svara på direkta frågor om texten. Eleven kan dra slutsatser ifrån en text. 

Eleven kan berätta för andra om vad texten handlar om. [...] (lärare 18) 

När eleven förstår vad den har läst och kan återberätta det. (lärare 11) 

Resultat utifrån vår analys är att återberättande kan ske under olika former, lärarna 

använder återberättandet som verktyg för att kunna inferensläsa, vilket i sin tur är direkt 

kopplat till att ha läsförståelse enligt respondenterna. Flera av de tillfrågade nämner 

återberättande både muntligt och skriftligt som en aspekt av läsförståelse. Denna 

definition av läsförståelse var hos respondenterna i majoritet. 

4.1.3 Samtal  
På majoriteten av enkäterna nämns samtalets betydelse för läsförståelse. Om eleven kan 

samtala, reflektera och föra relevanta diskussioner kring en text är det troligt att eleven 

har läsförståelse. I de fall som eleven kan dra paralleller till egna erfarenheter och 

kunskaper från omvärlden, även tidigare lästa texter anser lärarna styrker att eleven har 

förstått det hon läser. De respondenter som för fram samtalet som en definition uttrycker 

sig kring detta utifrån skilda perspektiv och innehåll. Det som däremot är gemensamt är 

att det är en medvetenhet som åsyftar till att bedöma och öka läsförståelsen. 

När jag kan diskutera. Vad tror du hände? Varför tror du så? Men även ren 

avkodning (lärare 23)  

[...] De kan fundera, utveckla och analysera det de har läst (lärare 20) 

Då måste man ställa frågor på innehållet eller att eleven kan dra paralleller till annat 

de läst. (lärare 25) 

Samtalet kring lästa texter är nära knutet till om eleven kan inferensläsa. I en 

sociokulturell kontext där läraren ställer relevanta analyserande frågor kan eleven 

utveckla sin läsförståelse genom samtalet. Reflektioner och argumentationer i 

diskussioner är något som lärarna anser är relevant och betydelsefullt för att bedöma 

huruvida en elev har läsförståelse eller inte. 
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4.1.4 Instruktion och ämnesintegration 
Ungefär en tredjedel av respondenterna nämner att om eleven kan följa instruktioner av 

olika slag och i olika ämnen kan det betyda att eleven har läsförståelse. Utifrån vår 

analys ser vi det som att läsförståelsen är relevant inte enbart i språkämnen utan även 

viktigt för exempelvis samhällsvetenskapliga och naturorienterade ämnen där eleven 

skall lösa olika problem och eller besvara frågor inom ämnet. Även hur några lärare 

arbetar med instruktioner och faktatexter, med dem som underlag får eleven besvara 

frågor.  

 

Instruktioner i textform (lärare 1) 

Läsa faktatext och svara på frågor (lärare 3) 

När eleven klarar av att lösa uppgifter kopplade till en text. När eleven kan samtala 

om och förklara och berätta om en text den har läst (lärare 16) 

I no och so kan eleven lösa uppgifter som ges skriftligt. [...] (lärare 30) 

I denna del av undersökningen presenterar vi hur läsförståelsen kan utvecklas på flera 

plan och det handlar om att bedriva läsförståelseundervisning i fler ämnen, där 

utvecklingen av läsförståelsen inte enbart sker under tyst läsning eller under lektionerna 

i ämnet svenska, utan det är ett kontinuerligt arbete både från lärarens och elevens sida.  

4.1.5 Ordavkodning och inlevelse 
Knappt en fjärdedel av respondenterna lyfter fram ordavkodningen och att kunna läsa 

med flyt som relevant för elevens läsförståelse. Även att elever lever sig in i läsningen 

förekommer i svaren. I enkäterna har vi kunnat utläsa att respondenterna med dessa svar 

diskuterar sambandet mellan att eleven med en god ordavkodning kan läsa med flyt och 

därmed lägga sin energi på att förstå textens innehåll och de underliggande budskap 

som finns. Att ha en god ordavkodning och därmed att kunna läsa med flyt är en slags 

förkunskap som är nödvändig för att få god läsförståelse. Vidare framkom det i ett fåtal 

av enkäterna att elevens inlevelse både i högläsning och i tyst läsning, kan vara ett sätt 

att se och höra om eleven har läsförståelse. Exempel som uppges är om eleven skrattar 

åt den text som hon läser, när eleven har en god ordavkodningsförmåga kan hon 

fokusera på textens innehåll. Ett samband mellan ordavkodningen och läsförståelsen 

framträder. Även bedömningsmaterial för att belysa ordavkodning och inlevelse 

synliggörs i analysprocessen.  

 

Att man har så automatiserad avkodning att man koncentrerar sig på innehållet och 

vad texten vill säga (lärare 17)  

När eleverna läser och stannar upp, reflekterar, skrattar etc. (lärare 27) 

[...] Man kan höra på intonationen när de läser om de förstår (lärare 17) 

Ett skratt när de sitter försjunkna i en bok (lärare 4) 

Jag använder ’God läsutveckling’ av Ingvar Lundberg (lärare 19) 
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Ett samband mellan ordavkodningen och att ha läsförståelse är något som vi har kunnat 

urskilja i vår analys av enkäterna. Små detaljer kan vara avgörande för att läraren skall 

kunna bedöma om en elev har läsförståelse. I forskning av exempelvis Ingvar Lundberg 

nämns några av dessa detaljer som framträdande i bedömning av läsförståelse, 

kopplingen till just Ingvar Lundberg är något som många respondenter har gjort. 

4.2 Arbetssätt och metoder 
 

I denna kategori behandlar vi frågorna Hur anser du att du arbetar med läsförståelse? 

och Vilka faktorer styr ditt val av arbetssätt och metod i din undervisning av 

läsförståelse? Likt i den första resultatkategorin, definition av läsförståelse fann vi 

likheter och samband mellan dessa frågor, de fick därför sammanföras till kategorin 

arbetssätt och metoder. De frågor som berör arbetssätt och metod visar att 

respondenterna har många olika sätt att möta eleven i läsförståelse. 

4.2.1 Variation av arbetssätt  
Utifrån de svar som framgår i enkäterna kan vi utläsa att en variation av metod och 

arbetsval styr till största del. Vi tolkar det som att respondenterna upplever det som 

motivationshöjande för eleven. Övervägande del av respondenterna nämner dessutom 

läromedel och metoder på olika nivåer och inriktningar som skall stödja eleven till 

läsförståelse. Varierad undervisning är det som respondenterna mest frekvent använder 

som beskrivning av deras arbetssätt och metod.  

 

Det gör man hela tiden med en massa olika metoder. Annars och ofta kring 

högläsning. Förförståelse genom att arbeta med ordförståelse före läsningen. (lärare 

25) 

Försöker ha en balanserad undervisning med avkodning och ordförståelse (lärare 11)  

Skrivning som arbetssätt för att närma sig förståelse av texter beskrivs av flera. För att 

möta varje elevs kunskaps- och utvecklingsnivå måste undervisningen bedrivas på ett 

varierat sätt, vilket framgår tydligast i svaren kring att använda olika läromedel, metoder 

och koncept. Exempel på metoder som nämns är hur eleven kan skriva sig till läsning. 

Bokläsning, läsning av faktatexter, eleverna läser varandras texter, de läser 

instruktioner, vi skriver brev till varann, de skriver i veckobrevet för att meddela sig. 

Att skriva sig till läsning är bra.[...] (lärare 26) 

Även hur undervisningen bör varieras med ordavkodning och läsförståelse framgår i 

några av svaren. Hur läsning kan integreras inom olika teman och inom olika 

ämnesområden var också något som framkom i några fall. Läsning som uttrycks som en 

slags färdighetsträning som man behöver ägna sig åt kontinuerligt för att läsförståelse 

skall utvecklas nämns av en minoritet av respondenterna. 

Lgr11. Temaområden som är aktuella. De material vi har att tillgå på skolan. 

Barnens intresse och önskemål. (lärare 21) 
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Kunskapen om att ordavkodning, språklig förståelse och bearbetning av 

informationen hänger ihop. Detta gör att undervisningen i konsten att läsa måste 

varieras. Några barn behöver fokusera ordavkodning periodvis för att så småningom 

kunna tillägna sig texter och innehållet i dem. Modellinlärning. Hur tar man reda 

på... Studieteknik... (lärare 27) 

[...] Men framförallt läsa, läsa, läsa. Ju mer man läser desto mer kan man lägga fokus 

på förståelse. (lärare 10) 

Olika läromedel, metoder och undervisningskoncept är ett sätt att möta eleverna och få 

en variation för att motivera dem. På så sätt kan eleven få insyn i att läsning ingår i alla 

ämnen, det är inte en isolerad handling i sig utan det är ett genomgående 

förhållningssätt där eleven kan utvecklas genom ett varierat arbetssätt. För att få en god 

läsförståelse så krävs det kontinuerlig lästräning med uppföljning av olika karaktär. 

4.2.2 Elev 
Elevens utvecklings- och intressenivå var det svar som var mest frekvent på frågan 

angående vilka faktorer som styr valet av läsförståelseundervisning, två tredjedelar av 

respondenterna angav detta. Hur det uttrycktes av respondenterna varierar dock, det 

skiljer sig åt genom att några respondenter framhäver elevens intresse i första hand 

medan andra respondenter ansåg att de förmågor som synliggörs är det som är det 

viktigaste. Elevens utvecklings- och kunskapsnivå kan ha ett skiftade uttryckssätt där 

flera delar samverkar och har inverkan på varandra. 

Det beror på elevernas läsförmåga. Eleverna behöver mer eller mindre tillrättalagt 

arbetsmaterial för att träna detta så det är individuellt. Elevernas förmåga att arbeta 

självständigt. (lärare 6) 

[...] Ber eleven dra paralleller utifrån egna erfarenheter (lärare 28) 

Elevens bakgrund och kunskapsnivåer (lärare 11) 

Vidare framkom det i enkäterna att ett fåtal av respondenterna med hjälp av 

kartläggning av läsförståelsen kan göra undervisningen individanpassad. 

Kontinuerliga kartläggningar för att kunna göra undervisningen individanpassad. 

(lärare 29) 

Det finns en mängd aspekter av vad det innebär att ha eleven i fokus. Eftersom det finns 

många faktorer, som styr lärarens arbetssätt, måste undervisningen anpassas och vara 

baserad på elevens utvecklingsnivå. Möjligheten till att arbeta enskilt med eleven och 

elevens intresse är faktorer som respondenterna anger som viktiga.  Detta kan innebära 

att läraren måste göra många olika insatser.  

4.2.3 Elevgrupp 
En balans mellan individuell undervisning och arbete i grupp nämns i majoriteten av 

enkäterna. Bland annat kan vi se hur en stor del av respondenterna påvisar hur de gör 

indelningar beroende på elevens läsnivå.  
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Klassen är indelad i läsgrupper efter läsnivå (så långt det går). I gruppen läser vi en 

bok tillsammans för att träna läsning och samtalar om den för att stärka förståelsen. 

[...] (lärare 21) 

Eleverna har kommit olika långt och spridningen kan vara stor i en klass och alla 

elever ska ha möjlighet att läsa på sin nivå. Vår 1:a läsebok ’vi läser 1’ har tre 

svårighetsnivåer: A, B och C-nivå. (lärare 29) 

Vidare synliggörs det även att olika typ av gruppsammansättningar bidrar till att 

eleverna lär av varandra, vilket främjar den enskilda individens utveckling. 

En faktor kan vara elevgruppen, en annan den enskilda eleven. [...] (lärare 13) 

[...] eleverna ger varandra boktips/bokrecensioner. [...] (lärare 29) 

Resultatet visar här att i en läsgrupp och i alla de aktiviteter som gruppen tar del av, så 

har läraren ett underliggande syfte för att möta den enskilda eleven på sin egen 

proximala utvecklingsnivå, samt att bemöta de individuella behov som finns i gruppen.  

4.2.4 Ekonomi, resurser och läroplan 
Från de svar vi fått tolkar vi att skolans ekonomi och resurser är relevanta faktorer som 

styr lärarnas arbetssätt och metoder. Även läroplan förs på tal i några av enkäterna, även 

om det inte förekommer i någon hög utsträckning.  

 

[...] Man får förstås titta i läroplanen så man får med alla bitar, [...] tillgång av 

läromedel, ekonomi (lärare 13) 

Jag försöker variera mitt arbetssätt. Faktorer som påverkar kan vara om vi är fler 

vuxna, då kan jag läsa enskilt eller i mindre grupp med vissa (lärare 26) 

Inspiration mellan kollegor och specialpedagog är också något som nämns i ett fåtal av 

enkäterna. Tips och idéer från andra pedagoger framträder som centralt. 

[...] Checkar med specialpedagogen och ber om tips och idéer för hur jag skall 

undervisa om olika saker t.ex. läsinläsning då min egen kunskap ej räcker. Fortbildar 

mig kontinuerligt. (lärare 28) 

Vilken inspiration man får (tips, idéer) från spec. läraren, läspedagogen. (lärare 5) 

I denna underrubrik framkommer det att lärarna anser att deras ambition och vilja till 

varierad undervisning styrs till stor del av de resurser och tillgångar som finns att tillgå. 

Specialpedagog och andra kollegor nämns som tillgångar och inspiration till 

undervisningen som lärarna bedriver. Att grupperingar i klassen regleras utefter antal 

pedagoger i gruppen är exempel på hur resurstillgångar blir en aspekt i lärarnas val av 

arbetssätt och metod. De respondenter som angav att läroplanen var en faktor som styr 

deras arbetssätt ansåg att det var av stor betydelse och de gav en bild av hur viktigt de 

ansåg att det var.  
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4.3 Forskningsanknytning i undervisningen 
 

Under denna resultatkategori presenterar vi resultat från frågorna känner du till någon 

aktuell forskning som berör läsförståelse? samt följdfrågan hur anser du att den 

aktuella forskningen påverkar till arbete med läsförståelse? Vi presenterar hur 

majoriteten av respondenterna nämner att de känner till aktuella forskare samt hur de 

har tagit sig an den forskningen. Vidare förs det även fram hur drygt en tredjedel av 

respondenterna beskriver att de har forskningsbaserat förhållningssätt i sin 

undervisning. 

4.3.1 Aktuell forskning 
Majoriteten av respondenterna kände till några eller någon aktuell forskare, större delen 

av dem förde även fram exempel på språkforskare, så som Ingvar Lundberg, Britta 

Stensson och Barbro Westlund.  

 

Jag har läst böcker av Ingvar Lundberg och Britta Stensson bl.a. Jag vet att 

forskning visar att samtalet är viktigt för förståelsen. (lärare 21) 

Följer debatten i media mm. Vi på skolan ska gå en studiecirkel: Att undervisa i 

läsförståelse av Barbro Westlund. Har börjat läsa lite i boken. (lärare 20) 

Ingen av respondenterna nämner internationella undersökningar om läsförståelse som 

exempel PISA och PIRLS. Däremot nämner en av respondenterna att man kan läsa lite 

överallt om svenska elevers resultat.  

Ja man kan ju läsa lite överallt om hur svenska elever blir allt sämre på läsförståelse. 

(lärare 15) 

Respondenterna beskriver däremot att de kontinuerligt läser litteratur och tar del av 

aktuell forskning inom ämnet i syfte att fortbilda sig. Ungefär en tredjedel av 

respondenterna menar att de inte alls läser eller förser sig med aktuell forskning.  

Just nu har fokus på fortbildning varit på matematik så den aktuella forskning om 

läsförståelse är väl några år för mig. (lärare 17) 

Tycker att det är förtvivlat synd att man inte har tid att uppdatera sig! Det borde 

finnas 1 timmes läsning av aktuell forskning på schemat i veckan för lärare... Man 

hinner inte uppdatera sig inom alla områden. (lärare 16) 

Det vi i denna del kan utläsa är att respondenterna medvetet eller omedvetet har tagit del 

av aktuell forskning. Det kan göras på olika sätt och i varierande grad. Det finns också 

ett fåtal respondenter som anger att de helt har avsaknad av aktuell forskning och 

uttrycker en frustration över detta. Det vi däremot kan se utifrån vår analys är att de som 

angett att de inte tar del av aktuell forskning men som har valt att kommentera har 

forskningsgrundade idéer och tankar kring ämnet läsförståelse. Exempelvis framgår att 
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de har en varierad undervisning där de arbetar med många olika koncept och idéer, i 

vissa fall baserade på aktuell forskning så som reciprok teaching-inspirerat
4
 arbete.  

4.3.2 Ökad medvetenhet  
Vi kan utläsa att majoriteten av de respondenter som angett att de känner till aktuell 

forskning, anger att forskningen har ökat medvetenheten och gett dem redskap för att 

arbeta med läsförståelse. Exempel som anges är att samtala kring text och läsa i grupp. 

Några av respondenterna belyser hur läsförståelseundervisningen har förändrats över 

tid, dagens läsförståelseundervisning baseras mer på att utvecklas i samspel med andra 

än tidigare då det var mer enskild läsning. Vidare uttrycker även respondenterna 

fortbildning som något som påverkar deras syn på undervisning om hur inferensläsning 

kan gå till och hur det är kopplat till att få djupare läsförståelse.   

 

Man har blivit mer medveten om hur viktigt det är att läsa mellan raderna och att 

kunna dra egna slutsatser från det man läst. (lärare 13) 

Betoningen av samtalet har påverkat mitt val att använda vägledd läsning i mindre 

grupp. Tidigare var läsundervisningen mer enskild. (lärare 21) 

I denna underrubrik framgår det hur några respondenter har upplevt forskning som en 

utvecklande del i arbetet där det får inverkan på undervisningen och de metoder som 

lärarna arbetar med. 

4.3.3 Arbetslaget och inverkan 
Betydelsen av att få ventilera aktuell forskning med sitt arbetslag är viktigt enligt 

ungefär hälften av respondenterna. Aktuell forskning används också i syfte att stödja val 

i undervisningen, även för att belysa delar av undervisningen för föräldrar. Forskningen 

ger också lärarna möjlighet att bepröva nya metoder och arbetssätt. 

 

Om jag bara får tid att diskutera med mina kollegor utvecklar vi vårt arbetssätt 

tillsammans. Jag poängterar läsningens betydelse på föräldramöte och hänvisar till 

Johan Unenge. (lärare 25) 

Bekräftar eller förkastar det jag ser i arbetet. Ger nya tips. Ger mig verktyg för att 

lugna oroliga föräldrar. (lärare 22)  

I denna del kan vi se att arbetslagets betydelse för att ta till sig nya forskningsrön och att 

få diskutera och lyfta fram det som lärarna anser för undervisningen framåt.  

4.3.4 Forskningens inverkan på val av metod och arbetssätt 
Det beskrivs hur forskning har inverkan på undervisningen i läsförståelse för 

majoriteten av respondenterna. Vi kan också utläsa ett forskningsrelaterat 

förhållningssätt som skiljer sig åt mellan de olika respondenterna, men en likhet i svaren 

finns i att forskningen för respondenterna har en positiv inverkan på deras arbete i 

läsförståelse. 

                                                           
4
 ”Modellen bygger på att synliggöra kognitiva tankeprocesser, samtidigt som interaktion och 

dialog lyfts fram” (Westlund 2009, s. 77). 
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Viktigt med forskning  Ta del av flera metoder, oftast finns någon metod som 

läraren tror mest på  bra och effektivt hjälpmedel. (lärare 12) 

Jag förstår att det är väldigt viktigt arbete. Vi har bokprat med bibliotekarien 1 

ggr/mån och boklån. Läsprojekt, barnen läser ca 20 min 3-4 ggr/vecka. Jag vill 

förmedla att det är roligt att läsa böcker, nyttan av att kunna läsa och förstå texter. 

Inte bara i skönlitteratur utan även i andra sammanhang runt omkring oss, ex media 

av olika slag. Jag hoppas att även föräldrar förstår hur viktigt det här är. (lärare 15) 

Utvecklingen i lärares arbete kring läsförståelse framförs av respondenterna som en 

central del i denna fråga. Som exempel framgår det att inferensläsning snarare än 

oreflekterad läsning är något som respondenterna belyser som viktigt. Vi kan även 

utläsa att flertalet respondenter anser att aktuell forskningsanknytning har gett dem 

tankar om att undervisningen ständigt skall vara evidensbaserad och ha ett tydligt syfte. 

Förr använde vi mycket böcker (”fyller i böcker”) typ Äppel, Päppel. Numer har vi 

modernare material som är evidensbaserade och utgår från läroplanen. (lärare 13) 

Under min utbildning diskuterade och läste vi mycket om vikten av läsförståelse. 

Just den delen av läsningen som berör inferensläsning. Många läromedel övar bara 

faktaläsning. T.ex. flickan hade blå kjol – vilken färg hade flickans kjol? (lärare 4) 

För de respondenter som har angett att de känner till aktuell forskning, belyses det som 

viktig och lärarna reflekterar över nyvunnen kunskap. Vi kan även utläsa att lärarna har 

krav på sin utbildning och att syftet skall vara att deras arbetssätt och metoder utvecklas. 

Vi tolkar det som att lärarna har en strävan efter att föra undervisningen framåt med ett 

evidensbaserat och läroplansstyrt förhållningssätt.  

4.4 Resultatsammanfattning  
 

Nedan presenterar vi vår sammanfattning av resultaten. Vi har i studien haft som syfte 

att synliggöra lärares syn på undervisning i läsförståelse i årskurs 1-3, samt att visa på 

faktorer som påverkar deras undervisning. 

Sammanfattningsvis ser vi att arbetet med läsförståelse inrymmer en stor variation av 

arbetssätt och metoder för att kunna utveckla god läsförståelse. Det begrepp som 

framträder som den mest centrala aspekten, både som definition och som arbetsmetod är 

inferensläsning. Olika delar i arbetet med läsförståelse samspelar för att kunna 

inferensläsa, vilket i sin tur leder till läsförståelse. Vi har i vårt resultat sett att det 

många gånger är små detaljer som avgör lärarnas bedömning och undervisning av 

läsförståelse. Det är då av yttersta vikt att använda sig av olika arbetssätt och metoder 

både för att lyfta och utveckla förståelse i samspel och på ett individuellt plan. Vidare 

framgår det även att läsförståelse kan behandlas ur ett ämnesintegrerat perspektiv, där 

eleven skall få möjlighet att utveckla sin läsförståelse inte enbart under 

svenskundervisningen. Eleven skall också få utveckla sin läsförståelse genom att både 

muntligt och skriftligt få angripa texter och dess budskap.  
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Lärarna i studien använder återberättande som verktyg för att kunna utveckla elevernas 

förmåga till att läsa med inferenser. Återberättandet kan ske i samtal, där kan eleven 

med stöd av frågor få hjälp att återberätta och dra slutsatser. I samtalen skall eleven få 

utrymme för att reflektera och argumentera, något som ligger till grund både för lärarnas 

bedömning av eleven men också för elevens individuella utvecklingsprocess. En annan 

aspekt vi har kunnat utläsa i respondenternas svar är att ordavkodningen är en 

förutsättning för att eleven skall kunna utveckla läsförståelse. När elevens ordavkodning 

är automatiserad kan eleven fokusera på textens innehåll.  

Vidare framgår att faktorer som resurser och tillgångar kan reglera och eller styra 

lärarnas ambition och arbetssätt i läsförståelse. Exempelvis så kan gruppens indelning 

och sammansättning påverkas av om en specialpedagog finns tillgänglig eller inte. Vi 

anser utifrån vårt resultat att det kan ha direkt eller indirekt påverkan på hur lärarna 

arrangerar sin undervisning i läsförståelse. Läroplanen som faktor var något som inte 

framkom i större utsträckning i lärarnas svar. I de fall som den nämndes belystes den 

dock som central. 

Slutligen kan vi se att lärarnas attityd till forskningsanknytning till stor del är positiv där 

forskning ses som en möjlighet för lärare att utvecklas och hjälpa elever att utveckla 

läsförståelse med forskningsbaserade undervisningsmetoder som grund. I de fall där 

respondenterna skriver om avsaknad av forskning tolkar vi det ändå som att forskningen 

i vissa fall finns med på ett omedvetet plan exempelvis genom att lärarna skriver om att 

de använder kartläggningsmaterial eller läromedel som är framtagna på vetenskaplig 

grund.   

4.5 Slutsats 
 

Vi har kommit fram till att lärares syn på vad undervisning i läsförståelse är och vad 

som påverkar innehåller stor variation. En mängd olika aspekter och faktorer samverkar 

för att eleven skall utveckla läsförståelse. Lärarens roll blir att vägleda eleven i olika 

strategier och arbetssätt. Innebörden av det blir att läraren måste anpassa och förhålla 

sig till eleven och hennes individuella förutsättningar och behov i en social kontext. För 

att möta alla elever på deras individuella nivå krävs det av läraren att hon har kunskap 

och att lärarlaget samarbetar. Ordavkodning förs fram som en viktig förutsättning för 

inferenser och det senare begreppet framstår som centralt för undervisningen i 

läsförståelse. 

Svaren i de olika frågorna i enkäten har vidare visat sig vara nära sammankopplade och 

att de står i relation till varandra. Varje enskild del i läsförståelseundervisningen är 

beroende av någon annan del. Ambitionen finns men resultatet pekar på att resurserna 

styr till viss del för att lärarna skall kunna bedriva den undervisning de vill. Vidare är 

ramfaktorer så som personaltäthet och gruppsammansättning relevanta för lärares val av 

undervisning i läsförståelse, även forskning inom läsförståelse ses som en faktor som 

lärarna förhåller sig till, genom att det påverkar deras syn på läsförståelseundervisning 

och deras val av undervisningsmetod 
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5 DISKUSSION 
 

I denna del kommer vi att föra en diskussion om vår metod, dess användbarhet och det 

som den har genererat. Vidare för vi en resultatdiskussion där vi ställer vårt resultat i 

relation till kunskapsöversikten med våra egna tankar och reflektioner kring detta.  

5.1 Metoddiskussion 
 

Att göra en enkätundersökning har visat sig ha både positiva och negativa sidor. I den 

metodlitteratur vi läst inför genomförandet av vår studie framgår det att problematik i 

enkätundersökningar ofta ligger i att de är tidskrävande och att det krävs stort 

engagemang och uppföljningsstrategier för att få en hög svarsfrekvens (Trost 2012). För 

vår studie har detta inneburit att vi har fått mejla och ringa respondenterna i flera 

omgångar. Då vi hade en relativt stor geografiskt spridning av skolorna var det även 

tidskrävande att hämta enkäter i omgångar. För att främja detta hade vi exempelvis 

kunnat göra studien via post som det beskrivs av Trost (2012). Trots att det varit 

tidskrävande tror vi ändå att den personliga kontakten har ökat våra chanser att få in en 

godtagbar svarsfrekvens.    

Analysen har varit tidskrävande och komplex, eftersom vi har haft öppna frågor i 

enkätform till en stor grupp respondenter. Vi har analyserat enkäterna i flera omgångar, 

det har inneburit att vi läst samtliga enkäter många gånger för att söka efter mönster, 

likheter och skillnader. De staplar och listor vi använde som analysredskap tog förvisso 

tid, men den tidsåtgången vi lade ner på de redskapen gjorde vår 

resultatsammanställning mer effektiv. I efterhand kan vi se att en ännu tydligare 

strukturering inför analysprocessen hade bidragit till att vi hade kunnat effektivisera 

analysprocessen som gav oss våra resultat ännu mer. Vidare är en reflektion att det hade 

varit intressant att parallellt göra en intervjustudie med mindre antal respondenter för att 

undersöka om resultatet skulle få ett liknande utfall. Bearbetningsprocessen har lett till 

en ökad kunskapssyn även om alla svar inte varit självklara. De öppna 

frågeformuleringarna har bidragit till att lärarnas svar har sett olika ut, och de har 

uppenbarligen haft olika tolkningar av vad frågorna innebär. Vi kan se en i stort sett 

utebliven återkoppling till läroplanen som exempel på detta. Vår insats för att tydliggöra 

hade kunnat vara att i enkäterna ange exempel på faktorer. Vi hade också kunnat skriva 

med en begreppsordlista i vårt missivbrev för att eliminera riskerna för missförstånd. Vi 

anser dock att våra öppna neutrala frågor har bidragit till att vi får lärarnas uppriktiga 

svar, istället för vid slutna ledande frågor som vi ställde i pilotstudierna. Där upplevde 

vi det som att svaren var i mindre variation och utan personliga uttryck.  

I enkäterna har vi frågat efter om lärarna känner till aktuell forskning, något som vi 

upplever kan ha varit en begränsning för lärarna. Vi har en uppfattning av att forskning 

kan vara ett begrepp som inte alltid uttrycks av lärarna. Hade vi istället valt att vinkla 

det som att om de läser aktuell litteratur och forskning tror vi att lärarna hade svarat i 

större omfattning. Även att nämna fortbildning i frågeställningen hade kunnat vara en 
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hjälp för lärarna. Vidare kan det även vara för komplext för lärarna att bryta ner 

svenskämnesundervisningen i explicita delar. Att då förklara hur de bedriver 

undervisning i läsförståelse kan bli allt för abstrakt för att uttrycka på några få rader. Vi 

kopplar även samman med lärarnas uttryckssätt som skiljer sig åt i relativt stor grad. 

Några uttrycker sig på ett vardagligt sätt medan andra har en mer utvecklad och 

professionell vokabulär. 

5.2 Resultatdiskussion 
 

Vi har i vår resultatdiskussion tagit fram några aspekter som vi funnit särskilt 

framträdande och intressanta. Dessa behandlar vi nedan med våra egna reflektioner i 

relation till vår kunskapsöversikt och vårt resultat. Vidare återkopplar vi vår diskussion 

till vårt intresse för läsningens betydelse i vårt yrke, något som har varit en naturlig del i 

hela arbetsprocessen. I samband med inferensläsning anser lärarna att ordavkodning är 

en faktor som behöver automatiseras till stor del genom läsning utifrån ett kvantitativt 

perspektiv. Det vill säga att om eleven läser mycket och ofta utvecklas läsförmågan och 

ordavkodningen. Enligt Lundberg och Herrlin (2009) kan ordavkodningen aldrig ses 

som en enskild färdighet utan sker i samspel med bland annat läsintresse och läsflyt, 

detta är något som även flera lärare belyste.   

Vi har i vår studie sett en variation av synen på läsförståelse och 

läsförståelseundervisning Under vår litteraturförankring fann vi i ett tidigt skede att det 

var ett komplext område där flera aspekter behöver samspela för att en läsare skall ha 

läsförståelse. Ett begrepp som har influerat studien genom hela processen är att läsa 

mellan raderna, även kallat att inferensläsa eller att göra inferenser. I vår 

kunskapsöversikt har vi sett att språkforskare överlag är eniga i frågan kring att 

inferensläsning är nära kopplat till läsförståelse (Fridolfsson 2008, Lundberg 2010, 

Lundberg och Herrlin 2009 och Westlund 2011). I relation till litteratur som vi läst såg 

vi hur i stort sett samtliga respondenter berörde inferensläsning, dock med olika 

förklaringsmodeller och på olika nivåer. Vi upplevde i vissa fall en avsaknad av det 

yrkesmässiga språk som företrädelsevis skall brukas av verksamma lärare. Något vi tror 

hänger samman med att lärarna hade ovana i att uttrycka sin egen praktiska utövning. 

Vi kan i våra enkäter se hur lärarna har som intention att variera undervisningen för att 

utifrån elevens utvecklingsnivå hjälpa eleven att utvecklas i sin läsprocess. Vi kan se 

paralleller till Vygotskijs proximala utvecklingszon där individen behöver individuell 

stimulans för att utvecklas och utvidga sin utvecklingszon. Men någonstans på vägen 

tycks det ändå finnas en aspekt som gör att de får begränsa och anpassa sig efter vad 

skolan har att erbjuda. Det handlar bland annat om yttre faktorer som påverkar. Några 

av lärarna i studien uttryckte hur exempelvis de gjorde grupperingar baserade på om det 

fanns extra personal att tillgå eller inte. Mindre läsgrupper kan vara fördelaktiga men en 

aspekt är ifall det över huvud taget kan fungera då den typen av undervisning är 

tidskrävande och tar mer kraft än den ger i vissa fall. Denna typ av undervisning 

förespråkas av bland annat Stensson (2006), men den typen av anpassning fallerar då 

resurser blir en avgörande faktor. Resurser och tid har vi uppfattat som något som i allra 
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högsta grad styr lärarna, även om det inte är självvalda faktorer. Motsägelsen mellan 

resurser och att arbeta utifrån ambition och lärarprofessionen blir en problematisk 

konflikt för lärarna. Vi ser det som en nödvändighet att förvalta och utnyttja de resurser, 

tillgångar och arbetsmetoder som är befintliga. Därifrån kan lärarna arbeta utifrån nya 

ingångsvinklar, vilket kan medföra ökad medvetenhet och effektivare undervisning.   

Med tanke på den variation som vi har sett i respondenternas svar fann vi det 

överraskande att högläsningens betydelse för läsförståelse inte framkom i någon 

nämnvärd grad i enkäterna.  Det var något som vi förväntade oss då tidigare forskning 

anger det som centralt.  Även vår förförståelse för läsförståelse i relation till högläsning 

byggde upp en förväntan kring att detta torde vara något som skulle nämnas i högre 

grad. En reflektion är att just den explicita läsförståelseundervisningen ingår i ett större 

undervisningssammanhang och att högläsning därför inte är något som synliggörs i 

relation till just läsförståelsen. Vidare kan vi se att det verkar finnas viss svårighet i att 

fördela svenskämnet till konkreta delar. Frågan om hur just läsförståelseundervisningen 

bedrivs kan då tyckas vara för abstrakt för att kunna besvara med det yrkesmässiga 

språk som lärarna förfogar över. En tanke vi fått utifrån detta är hur viktig 

kompetensutveckling i form av fortbildning och reflektion av litteratur och forskning är.  

Att arbeta med bedömningsmaterial inom läsförståelse har olika syften. Dels handlar det 

om att synliggöra kunskapsnivån som eleven befinner sig på, dels handlar det om att 

eleven själv kan utvecklas genom sin bedömning. De kartläggningar som Lundberg och 

Herrlin (2009) har utvecklat är exempel på detta. Genom ett sådant material synliggörs 

elevens kunskapsutveckling. Där kan även samspelet mellan de olika delarna inom 

ämnet synliggöras. Vid de tillfällen som lärarna kan få tillfälle till att använda sig av 

gruppindelningar kan de få tillfälle att både arbeta med läsförståelse som strategi och 

bedöma eleven enskilt genom att de med samtal, frågor och återberättande visar på 

kunskap inom ämnet. Vi ser detta som ett sätt att effektivisera undervisningen då många 

olika moment kan inrymmas i ett gemensamt tillfälle. När möjlighet till 

gruppindelningar ges får även eleven möjlighet att utvecklas inom sin proximala 

utvecklingszon, genom yttre stimulans från klasskamrater, i form av kommunikation 

och interaktion utvecklas eleven i den sociokulturella kontext hon befinner sig i. 

Lärarna beskriver elevens individuella utvecklingsnivå och deras intresse som en 

förstahandsprioritering när de väljer undervisningsform. Vi ser en tydlig koppling till 

den sociokulturella aspekten av utveckling där eleven är i fokus och utvecklas i en 

social kontext. Men många uttrycker dock att de styrs starkt av resursfördelning, 

ekonomi och gruppstorlek. En tanke utifrån detta är att läsförståelsen hos eleverna hade 

kunnat vara mer utvecklad om skolan hade haft annorlunda förutsättningar för resurser. 

Det blir en inbördes konflikt för lärarna, där de på ett plan ständigt behöver tänka 

innanför givna ramar som ibland kan begränsa ambitioner. På ett annat plan skall 

lärarna alltid arbeta utifrån elevens individuella förutsättningar, behov och individuella 

utvecklingsnivå. Lärarnas svar i enkäterna indikerar att de är flexibla och att de 

använder olika arbetssätt för att möta sina elever på deras utvecklingsnivå. Trots att vi 

tolkar det som att resurser och skolans ekonomi styr lärarna till stor del, upplever vi inte 
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någon större frustration hos lärarna, utan snarare en ambition och förståelse för den 

enskilda eleven och dess utveckling.  

Betydelsen av en miljö som är tillrättalagd, inspirerande och motiverande är en viktig 

del för att eleverna skall kunna bli självständiga. Om läraren lyckas hjälpa eleverna till 

att bli självständiga i sin utvecklingsprocess så kan vi se möjligheten i att gruppen inte 

är lika resurskrävande. Vad som då kan krävas för att en lärare skall hjälpa eleverna att 

bli självständiga, kan vara mer resurser i form av exempelvis en specialpedagog. 

Möjligheterna till att arbeta i mindre grupper kan underlätta för att möta eleverna på 

deras utvecklingsnivå.  

I kursplanen för svenska framgår det att eleven skall kunna behärska många olika typer 

av texter, exempelvis berättande, instruerande, beskrivande och förklarande, vilka 

kräver minst lika många olika typer av strategier. Det är nödvändigt att man i ett tidigt 

skede i skolan påbörjar ett sådant arbete för att eleven skall uppnå de lägsta 

kunskapskrav som finns i årskurs 9. Redan i årskurs 1-3 ställs krav på eleven där eleven 

skall kunna behärska och arbeta med både egna texter och texter som hon kommer i 

kontakt med. Vi ställer oss frågande till hur läraren skall kunna möta elevens 

individuella utvecklingsnivå i relation till alla de olika texttyper som framgår i 

läroplanen (Skolverket 2011). Det är egentligen ingen del som i kursplanen framstår 

som mer central än någon annan, och samtliga delar kräver stort engagemang. Det blir 

en utmaning för varje enskild lärare och elev att inom det centrala innehållet lära sig att 

förstå och tolka olika typer av texter, inom flera olika genrer och ämnen.  

I vår studie var det förvånansvärt få lärare som nämner läroplanen som en faktor som 

styr deras arbetssätt och metod. Vi hade en förväntning av att fler lärare skulle beskriva 

hur de ansåg att läroplanen styr deras arbetssätt. Vår uppfattning är dock inte att 

läroplanen är något som de inte använder, vår tolkning är istället att det är en så naturlig 

del i undervisningen så att lärarna prioriterar att nämna andra faktorer som styr. Vidare 

skulle det också kunna handla om att läsförståelse som begrepp kan ses som 

svåråtkomligt som enskild del i läsundervisningen i årskurs 1-3, även om begreppet 

nämns både i det centrala innehållet och i kunskapskraven för årskurs 3. 

Trots att vi i enkäten såg förvånansvärt få svar som rörde läroplanen som en 

påverkansfaktor, så tolkar vi det som att lärarna har en hög ambitionsnivå när det gäller 

att vidga sitt kunskapsfält med forskning som stöd. Dock är tidsaspekten en faktor som 

framkommer. Den nya läroplanen med kursplaner är möjligen något som lärarna har fått 

lägga mycket fokus på under det senaste året. Läroplanen har medfört många 

förändringar som lärarna behöver tillämpa både praktiskt och teoretiskt. Det kan vara 

bidragande till att de inte upplever sig ha tid till att förkovra sig inom aktuell forskning i 

ämnet. Vidare upplever vi det som att lärarna i studien efterfrågar mer forskning och 

litteratur för att utvecklas. Vi ställer detta i relation till läroplanen som lyfter rektorns 

ansvar för att kompetenshöja sin personal. Vi har en uppfattning om att det skiljer sig åt 

i olika skolor i och med att lärarna svarade så olika angående detta. 
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6 Förslag på vidare forskning 
 

Vi har en tanke om hur vår studie skulle kunna stå som underlag för en vidare studie. I 

vår studie har vi strävat efter att ge översiktlig och bred bild av läsförståelse i lärares 

undervisning. Det hade varit intressant att fördjupa sig i delar av innehållet genom 

exempelvis intervjuer med en avgränsad grupp lärare inom samma urvalsgrupp. Något 

som vi har funnit intressant är lärarnas val av arbetssätt och metod i relation till deras 

definition och syn på läsförståelse. På ett djupare plan hade man kunnat söka mer 

underliggande faktorer till valen samt vilka konsekvenser som medföljer. En kvalitativ 

undervisning i läsförståelse har visat sig innebära att många olika moment och delar 

ständigt förs fram i relation till varandra.  

Vidare hade en fortsatt studie kunnat belysa samtalets betydelse i strävan efter att 

utveckla god läsförståelse. Hur kan det inverka och påverka, samt på vilket sätt samtalet 

kan användas som verktyg. Detta är något som vi anser lämpar sig för en djupare 

intervju som på ett annat vis kan återge resultat på en nyanserad detaljnivå.  

Relationen mellan forskning och det dagliga arbetet är något som studien har ökat vår 

nyfikenhet inför, hur det kan se ut, vad som faktiskt görs och vad som finns att tillgå är 

aspekter som är intressanta att söka vidare kunskap och förståelse för. För den typen av 

forskning hade exempelvis observationer varit en lämplig metod.  
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7 Slutord 
 

Genom arbetsprocessen i denna studie har vi upptäckt att den pedagogiska 

implikationen för vår egen del blivit att vi har fått en utvecklad och fördjupad syn på 

läsförståelse och undervisning i ämnet. Vi har fått en insikt och förståelse för hur 

läsförståelseundervisning kan se ut. Dess djupa variation och föränderlighet är något 

som vi verkligen anser ha framträtt genom en variationsrik svarsfrekvens. Trots att så 

mycket sker runt omkring lärarna tycks de ändå inte glömt bort den enskilda individen. 

Lärarna återkommer ständigt till den enskilda individen och störst fokus riktas nästan 

uteslutande till elevens utvecklings- och intressenivå, något som vi värderar högt och 

ser på med glädje. Vikten av att forskning och fortbildning skall ske är betydelsefullt 

och vi ser det som en självklar aspekt för att kunna höja läraryrkets status och del i 

samhället. 
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9 Bilaga 
 

Hej, 

Vi är två lärarstudenter som skriver vår C-uppsats på högskolan i Skövde. Med tanke på de 

senaste rönen kring elevers brist på läsförståelse är vi djupt intresserade av området kring 

läsning och läsförståelse. Under vår utbildning har vi fått se mycket av hur vägen till att 

”knäcka koden” kan se ut och hur olika metoder för detta kan te sig. Att utveckla goda 

läsare är en av skolans viktigaste uppgifter, och läsning är ett ovärderligt verktyg för att 

klara sig vidare i samhället. Med vår studie vill vi undersöka hur lärare i årskurs 1-3 

arbetar med läsförståelse efter det att eleven har knäckt läskoden. Vi gör det genom denna 

enkät. Vårt resultat av studien kommer efter examinationen finnas tillgänglig på DIVA.  

http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf 

Alla svar i enkäten behandlas konfidentiellt och inga personuppgifter kommer finnas 

tillgängliga för någon annan än oss. Svaren kommer enbart användas för att besvara 

studiens syfte. Vi vill också påvisa att deltagande är frivilligt.  

 

Ditt deltagande är värdefullt för vår undersökning och för vidare fortsatt skolutveckling, vi 

vill därför tacka dig för ditt intresse och engagemang.  

 

Med Vänliga Hälsningar 

Anna-Lena Andersson och Cecilia Bödker Malmqvist 

 

Svar önskas senast fredagen den 28 september 2012. 

 

Vid frågor, kontakta oss på mail: b09cecbo@student.his.se 

 

 

Tack för ditt deltagande! 

 

 

 

 

http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf
mailto:b09cecbo@student.his.se


 

Enkät 

- Vilken/vilka årskurser arbetar du i?  
 
___________________________________________ 
 

- Vilken typ av utbildning har du? 

o Lågstadielärarutbildning 

o Mellanstadielärarutbildning 

o Specialpedagog/speciallärar-utbildning 

o Lärare i tidiga åldrar 1-7 

o Lärare i tidiga åldrar fsk-6 
 
Övrig_________________________________________ 

 

Vad är din definition på läsförståelse? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

På vilka sätt kan du se att en elev har läsförståelse? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



 

 

Hur anser du att du arbetar med läsförståelse? (olika metoder, 

arbetssätt etc.) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Vilka faktorer styr ditt val av arbetssätt och metod i din undervisning av 

läsförståelse?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Känner du till någon aktuell forskning som berör läsförståelse? (ringa in 

ditt svar) 

Ja   Nej 

Eventuell utveckling av ditt svar: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 



 

Om ja, hur anser du att den aktuella forskningen påverkar ditt arbete 
med läsförståelse? 
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Tack för din tid och ditt engagemang! 

 

 


