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Abstract 
Att bli en god läsare handlar inte om att knäcka läskoden utan utmaningen ligger i att förstå 

det man läser. Studiens syfte ämnar att undersöka hur fem lärare uppfattar vilka faktorer som 

kan ligga till grund för den bristande läsförståelsen bland elever. Genom halvstrukturerade 

intervjuer framkom det att lärarnas uppfattningar om vilka faktorer som kan vara bidragande 

till brister i läsförståelse var relativt samstämmiga. Faktorer såsom motivation, mängden text, 

svensklärarens ansvar kontra ett skolansvar, föräldrars ansvar i barnens läsutveckling var 

några av de faktorer som kom upp. Genom intervjuerna kan man utläsa en frustration bland 

lärarna över antalet faktorer som spelar in och där det är svårt att hitta en direkt orsak till 

dessa brister.  

 

 

Nyckelord: Läsförståelse, strategier, brister, faktorer, ansvar. 
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1. Inledning 
Många tror att när ett barn väl har knäckt läskoden - då kommer resten av sig själv. Men det 

stämmer inte. Det är först då som den riktigt stora utmaningen börjar: Att förstå det man 

läser.1 

Att svenska elevers läsförståelse har försämrats har uppmärksammats i såväl media som av 

resultat på genomförda internationella undersökningar såsom PISA-rapporten. Sedan år 2000 

då de första testerna gjordes har Sveriges elever legat något över OECD-genomsnittet när det 

kommer till läsförståelse för att sedan under några år ligga under index. PIRLS, som mäter 

elevers läsning i årskurs 4, visar samma nedåtgående trend som PISA. Trots att elever i den 

undersökta årskursen läser bra i jämförelse med andra deltagande länder så pekar resultaten 

ändå på att i stort sett alla elever presterar på lägsta nivå för läsfärdighet för årskurs 4.2 

Barbro Westlund menar att skolans viktigaste uppgift är att lära barn förstå vad de läser 

samtidigt som det också är skolans uppgift att ge barnen det de behöver för att kunna 

förväntas förstå olika slags texter när de blir vuxna.3 Denna förväntan, som Westlund 

uttrycker, återfinns omformulerad till ett syfte i ämnet svenska för grundskolan. I kursplanen 

för ämnet svenska står det att ämnet syftar till att ge eleverna förutsättningar att utveckla sitt 

språk genom både tal- och skrift, vilket ska leda till att eleverna får tilltro till sig själva att 

kunna uttrycka sig i olika sammanhang och för olika syften.4 Med forskning som stöd till vad 

som kan ses som en nedåtgående trend känns det därför relevant att undersöka huruvida 

lärare kan se denna nedåtgående trend i sitt dagliga arbete med elever, samt vilka bidragande 

faktorer det kan finnas till förändringen som skett under tid.                       

 

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka lärares uppfattning om huruvida det finns bidragande 

faktorer som kan ligga till grund för barns/elevers brister i läsförståelse. 

Frågeställningarna blir således följande: 

- Hur uppfattar lärare elevernas utveckling och förändring av läsförståelse? 

- Vilka faktorer kan lärare uppfatta vara bidragande till den utvecklingen? 

- Hur har utvecklingen fått lärare att anpassa eller förändra sitt förhållningssätt till val av 

litteratur, planeringar samt olika strategier? 

 

                                                 
1
 Reichenberg, M., Vägar till läsförståelse: Texten, läsaren och samtalet, s.5. 

2
 a) Skolverket, PIRLS 2011- Läsförmågan hos svenska elever i årskurs 4 i ett internationellt perspektiv, s.6. 

3
 Westlund, B., Att undervisa i läsförståelse: lässtrategier och studieteknik, s.7. 

4
 b) Skolverket., Läroplan för grundskolan, förskolan och fritidshemmet, s. 247. 
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3. Bakgrund  

Avsnittet kommer att redovisa begreppet läsförståelse, vad som kännetecknar en god läsare 

samt forskningsmetoder som utvecklar läsförståelsen. 

3.1 Läsprov och diagnostik  

PISA5 är en internationell studie vilken mäter 15-åringars kunskaper i läsförståelse, 

matematik och naturvetenskap. PISA organiseras av OECD6. 2015 deltog 72 länder samt 

regioner i PISA, däribland alla 35 OECD-länder. 2015 testades cirka 540 000 stycken 15-

åriga elever i PISA. I Sverige deltog nästan 5500 elever från 202 skolor. De flesta eleverna 

gick i grundskolans årskurs nio. PISA har tidigare genomförts år 2000, 2003, 2006, 2009 och 

2012, i vilka Sverige deltagit majoriteten av gångerna. 

PISA har som syfte att kontrollera i vilken omfattning 15-åringar har de grunder som behövs 

för att kunna bli aktiva samhällsmedborgare som vuxna, samtidigt har undersökningen som 

uppgift att se hur olika utbildningssystem bidrar till att förbereda eleverna på att möta 

vuxenlivet genom olika satsningar inom skolväsendet. Ytterligare ett syfte med PISA-

rapporten är att kunna utröna huruvida det finns några skillnader mellan olika länder samt 

kartlägga de olika skillnaderna i läsförståelse, matematik och naturvetenskapligt kunnande 

för att på så vis bidra till andra, och förbättrade, sätt att organisera undervisningen så den blir 

mer effektiv när det kommer till att nå kunskapskraven7. PISA-rapporten utgörs inte endast 

av provresultaten i fråga utan även svar på en enkätundersökning där elevernas eget 

förhållande till läsning ligger som fokus. Syftet med det är att undersöka huruvida andra 

faktorer kan vara bidragande för elevers läsutveckling. Rapportens två delar vägs sedan 

samman för att utgöra ett gemensamt resultat8. 

PIRLS9 är en Internationell studie som ämnar att undersöka läsförmågan hos elever i årskurs 

4. Länder från hela världen deltar och den genomförs vart femte år. IEA10 organiserar studien 

och i Sverige är det Skolverket som står för genomförandet. Totalt genomfördes PIRLS 2011 

i 49 länder och 310 345 elever medverkade. Från Sverige deltog 150 skolor med omkring 4 

600 elever, 350 stycken lärare och rektorer samt 4 250 stycken vårdnadshavare. Eleverna fick 

genomföra prov utifrån frågor från både skönlitterära texter och sakprosatexter. Utöver 

proven har eleverna besvarat en enkät med bland annat frågor om sin bakgrund, sitt lärande 

samt ett engagemang och motivation för ämnet. Enkäten är relativt grundlig i sina frågor 

angående elevens bakgrund då den även ska ta reda på elevens familjesituation samt 

vårdnadshavares högst genomgångna utbildningsnivå och vårdnadshavares nuvarande 

arbetssituation.11 

DLS12 är ett screeningmaterial för läs- och skrivdiagnostik som ger information om elevens 

färdigheter i läsning och skrivning. Materialet består av fyra delprov: Rättstavning, 

                                                 
5
 PISA står för Programme for International Student Assessment. 

6 OECD står för Organisation for Economic Cooperation and Development. 
7 c) Skolverket, PISA 2015, s.12. 
8 Ibid. 
9 PIRLS står för Progress in International reading literacy studie-Sverige 
10 IEA står för International Association for the Evaluation of Educational Achievement 
11

 c) Skolverket, s. 7. 
12

 DLS står för Diagnostiskt material för analys av läs- och skrivförmåga 
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ordförståelse, läshastighet samt läsförståelse. DLS finns för årskus 2 och 3, för de äldre 

årskurserna samt år 1 i gymnasiet. Alla DLS tester är standardiserade, resultatet fås i stanine 

skala 1-9, där stanine 1-3 ligger under genomsnittsvärdet för den testade åldern, stanine 4-6 

ligger inom genomsnittsvärdet och stanine 7-9 ligger över genomsnittsvärdet för den testade 

åldern.13 

  

3.2 Vad innebär begreppet läsförståelse? 

Barbro Westlund menar att läsförståelse är komplext. Hon sammanfattar begreppet 

läsförståelse som en dynamisk och målinriktad process där strategier, tidigare kunskaper och 

motivation samverkar.14 Monica Reichenberg menar att god läsförståelse är nyckeln till 

framgång i de flesta av skolans ämnen och grunden för ett livslångt lärande samt ett aktivt liv 

som samhällsmedborgare.15 Målet för all läsning är att kunna förstå det som läses.16 En 

automatiserad avkodning med läsflyt är viktiga delar av läsutvecklingen, men läsaren måste 

också ha tillägnat sig strategier och förmågor för att förstå det som står i texten. Läraren har 

en viktig roll för elevernas utveckling av läsförståelsen då läsförståelse inte uppkommer 

automatiskt som en följd av mycket enskild läsning. Undervisning i läsförståelsestrategier är 

också av vikt för eleverna för att de skall kunna uppnå en god läsförståelse. 

Läsförståelse enligt PISA-undersökningen är “En individs förmåga att förstå, använda och 

reflektera över och engagera sig i texter för att uppnå sina egna mål, utveckla sina kunskaper 

och sin potential och för att delta i samhället”.17 Utöver avkodning och ytlig förståelse, 

inbegriper läsning tolkning och reflektion samt förmåga att använda läsning för att uppnå sina 

mål i livet.18 

Lars Melin, docent i svenska med inriktning mot psykolingvistik, menar att inom den 

moderna forskningen görs det skillnad mellan läsförmågan och läsförståelse. Melin menar att 

läsförmågan innebär att elever behärskar den tekniska delen med läsflyt och avkodning 

medan däremot läsförståelse begreppet är mer komplext.  När eleven kan göra inferenser som 

visar på förståelse av texten genom att kunna utläsa metaforer, förstå liknelser och därmed gå 

från bokstavlig läsning till en mer symboliskt läsning då handlar det mer om läsförståelse inte 

om elevens läsflyt.19               

Medan andra forskare som Reichenberg och Westlund mer talar om läsförståelse via läst text 

tar Jessica Moyer upp en annan aspekt som blir allt vanligare där hon menar att även 

lyssnande av text kan betraktas som riktig läsning. Moyer menar att när en elev lyssnar på en 

text så förs samma tankeprocesser som vid läsande av text. Moyer ställer sig frågan hur 

läsförståelsebegreppet då ska tolkas och bedömas.20 

                                                 
13 Upedica  
14 Westlund, B., Att undervisa i läsförståelse: lässtrategier och studieteknik. s. 43. 
15 Reichenberg, M., Vägar till läsförståelse: Texten, läsaren och samtalet. s. 78. 
16 Ibid. 
17 c) Skolverket, s.10. 
18 Ibid.  
19 Melin L., Skillnader mellan läsförmåga och läsförståelse läsförståelse, Dagens Nyheter, 2016 
20

 d) Skolverket, Att läsa och förstå, s.10. 
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3.3 Vad kännetecknar en god läsare?  

Enligt P. David Pearsons forskning om strategier som skickliga läsare använder är en god 

läsare metakognitiv, vilket innebär att läsaren är uppmärksam och klar över vilka strategier 

som behövs för att interagera med texten. Som första steg menar Pearsons att en aktiv läsare 

använder bakgrundskunskaper samt erfarenheter under läsningen för att skapa mening vilket 

sker före, under och efter läsningen. En god läsare använder sig av frågor för att förtydliga 

och fördjupa förståelsen. En god läsare kan också skapa inre bilder genom att visualisera och 

förstår att all information inte finns i texten utan kan genom hypoteser få ut ledtrådar om vad 

som kommer ske senare i texten. När en aktiv och god läsare inte riktigt hänger med så 

stannar läsningen upp och läsaren går tillbaka i texten för att läsa om tills förståelsen är klar 

för att därefter fortsätta läsa.21 

Enligt Duke och Pearson är goda läsare aktiva läsare där de menar på att en god läsare har ett 

flertal strategier att använda sig av med ett klart mål i siktet innan läsningen. En god läsare 

skummar igenom texten och tittar på uppbyggnad och struktur för att hitta relevans för sitt 

mål. En god läsare stannar upp, går igenom och funderar på hur texten ska läsas, ställer egna 

frågor samt är duktiga på att kunna se svåra ords betydelse utifrån dess kontext. För en god 

läsare är läsprocessen inget som bara sker vid läsandet utan innan, när de tar en rast och efter 

läsning. Då förståelsen av en text är både tidskrävande, en pågående process samt en komplex 

aktivitet så menar Duke och Pearson att för en god läsare är det snarare en tillfredsställande 

och produktiv aktivitet att läsa.22 

3.4 Lärarens - och klassrumsmiljöns betydelse     

A teacher’s vision is therefore, arguably, an essential tool in classrooms today. 23 

Enligt Ulla Damber är ett klassrum där klimatet utgörs av en social och ömsesidig interaktion 

med likasinnade samt där det finns en god relation mellan lärare och elever av signifikant 

betydelse för elevers inlärning. Karin Taube är inne på samma spår då hon uttrycker att 

lärarens värderingar och förväntningar på elevernas prestationer är ett väldokumenterat 

faktum som leder till framgång. Hon menar även att lärare inte får ha samma förväntningar på 

alla elever utan de ska behandlas olika utefter dess förutsättningar. Taube uppmanar lärare att 

inte se till en elevs oförmåga att klara en uppgift utan se det som en pedagogisk utmaning att 

få eleven att prestera bättre genom att lära ut olika strategier.24
                                                           

Ulla Damber menar på att läraren i sig är av stor betydelse för elevers läslust och vägen till 

läsförståelse och har i sin avhandling Läsa för livet - Tre studier i svenska barns 

språkutveckling kommit fram till att mycket handlar om lärarens inställning och lärarens 

erfarenhet.  

Damber säger vidare i en intervju för Skolporten att hon blev överraskad över vissa resultat 

som kom fram i studien. Det mest överraskande enligt Damber var att i de högpresterande 

klasserna låg framgången i en lärare med många års erfarenhet. Framgången berodde således 

inte på lärarens metodval och eller utbildning vilket Damber tidigare hade trott var fallet utan 

                                                 
21

 Gear, A., Att läsa faktatexter: Undervisning i kritisk och reflekterande läsning, s.19. 
22

 Duke, N.K & Pearson, D.P., Effective Practices for Developing Reading Comprehension. 2002. International 

Reading association s. 205. 
23

 Vaughn, M & Faircloth, B., Teaching With a Purpose in Mind: Cultivating a Vision, 2013, s. 1. 
24 Taube, K., Läsinlärning och självförtroende, s.128-130. 
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på lärarens sätt att vara bland eleverna.  Damber kom fram till att det inte finns en mall för 

hur en lärare kan nå stora framgångar utan att framgångarna ligger i lärarens flexibilitet men 

lika viktigt är att läraren har andra kunskaper vilka inte riktigt går att ringa in, men Damber 

menar delvis på att det har med social kompetens att göra.25 

Ungefär på samma sätt lyfter Karin Taube vikten av att läraren har självkännedom och eget 

medvetande om hur de undervisar samt att läraren bör ha en positiv attityd gentemot eleverna 

för att tillsammans nå bättre resultat. Taube menar på att en lärare som är trygg i sin yrkesroll 

och kan skapa relationer med sina elever kommer att lyckas bättre då undervisningen 

grundas på elevernas behov och inte på lärarnas. Dessa lärare är ofta mer flexibla i 

klassrummet och deras undervisning blir mer personlig vilket leder till en relation som 

omfattas av empati, förståelse, värme och vänskap. Enligt Taube leder detta till en atmosfär 

som tar fram det bästa hos eleverna och gör att människor växer och utvecklas.26 

3.5 Olika texters relevans för läsförståelsen 

“I skolans litteraturundervisning blir det en balansgång mellan frihet och tvång”27, menar 

Maritha Johansson där hon menar på att man i ett skolsammanhang väljer att hantera 

skönlitterära texter som kommer att skola in elever att bli litteraturläsare.28  

Liberg talar om två olika huvudtyper av text: dels den litterära, dels den informativa där 

tillvägagångssättet skiljer sig på hur läsaren ska tackla dessa olika texttyper. I den 

skönlitterära texten finns mer beskrivande drag vilka är lättare att relatera till och identifiera 

sig med som läsare. I den skönlitterära texten finns ofta en kronologi kring vilken texten är 

uppbyggd kring vilket gör den lättare att förstå. I de informativa texterna däremot behövs, 

enligt Liberg, att läsaren har god läsförståelse och förkunskaper samt ett pedagogiskt stöd för 

utveckling av de tidigare nämnda kompetenserna. De informativa texterna behandlar både 

fenomen, föreställningar och förhållningssätt men även kontrasterande drag vilket kan göra 

dessa texter svårare att förstå. Med detta som grund menar Liberg att läsaren måste 

underhålla dessa kompetenser inom alla ämnesområden då förmågan att förstå, kunna tala 

om olika texter kan variera mycket mellan förhållningssätt, socioekonomiska förutsättningar, 

tidigare ämneskunskaper, ett rikt ordförråd samt olika läs- och skriverfarenheter.29 

I ett skolsammanhang där det talas om läsförståelse och läsande av en text betonar Judith 

Langer att texterna bör vara ett samspel mellan text och elever genom litteratursamtal. Dessa 

samtal ger möjligheten till att olika åsikter och uttryck ställs mot varandra för att få en 

djupare förståelse. Langer menar att det är först i den situationen som lärandet sker för att 

man då ingår i en kontext.30  

3.6 Läsförståelsestrategier 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket 

utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner 

                                                 
25 b) Damber, U., Erfarna lärare bakom läsframgång, Skolporten, 2012 
26 Taube, K., Läsinlärning och självförtroende, s.110. 
27 Johansson, M., Läsa, skriva, analysera, s.16.  
28 Ibid. s. 24. 
29 Liberg, Caroline, Läs- och skrivutveckling och ett utökat läraruppdrag 2007, s.63. 
30 Langer, J. A, Litterära föreställningsvärldar, s. 30. 
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och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i 

ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.31 

Westlund menar att “skrivande och samtal om texter samspelar med en god läsutveckling på 

olika sätt.”32 För att nå detta behövs en genomtänkt och strukturerad undervisning vilket 

förutsätter att läraren har kunskap om olika textgenrer.33 Vidare menar Westlund att 

läsundervisningen bör ha som inriktning att utveckla språkförståelsen hos alla elever genom 

att läraren dagligen högläser och följer upp högläsningen med samtal.34 Taube beskriver 

högläsning som en central del i barns läsutveckling. Där tystläsning är dominerande finns 

risk för att elever utvecklar en passiv inställning till läsning och att intentionen blir att läsa 

många böcker utan reflektion och samtal kring innehållet.35  

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form 

och innehåll återfinns genomgående under centralt innehåll i LGR11 för ämnet svenska: 

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om 

svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- 

och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika 

sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges 

möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.36  

Westlund lyfter tre olika framstående läsförståelsestrategier vilka alla har en gemensam 

utgångspunkt där läraren har den ledande rollen som coach och där uppdraget är att föra 

olika tankeoperationer synliga för sina elever. Fokus ligger således på att utveckla elevernas 

kognitiva förmåga. Forskarna som tagit fram dessa undervisningsmodeller anser att vissa 

strategier är grundläggande för att utveckla läsförståelsen samt att lärarens roll är ledare av 

dialogerna där ”tänka högt” är ett ledord.37 När eleverna har lärt sig arbetsgången om 

strategierna och hur modellen är utformad ska eleverna själva kunna arbeta efter modellen. 

Eleverna ska kunna växla mellan att vara “lärare” och “elev” och därmed kunna vara en 

aktiv del i den egna utvecklingsprocessen. Eleverna ska därmed lära sig själva ta ett större 

ansvar för sin lärandeprocess där läraren är den som håller strukturell ordning samt finns där 

som stöd i elevernas utveckling.38 

Reciprok undervisning (Reciprocal teaching, RT)39 (växlande av roller). Reciprok 

undervisningsmodell har fyra fasta strategier vilka ger goda resultat efter en kort men intensiv 

period och bygger på att synliggöra kognitiva tankeprocesser där hög interaktion och dialog 

är stor del av modellen. De fyra huvudstrategierna är att kunna förutspå handlingen, att ställa 

egna frågor, att klargöra otydligheter samt sammanställa texten med egna ord. 

 

Transaktionell strategiundervisning (Transactional Strategies Instruction, TSI)40 TSI 

bygger på samma strategier som RT och har samma tankesätt genom en “tänka-högt strategi” 

                                                 
31 b) Skolverket., s.1. 
32 Westlund, B, Att undervisa i läsförståelse: lässtrategier och studieteknik, 2012, s. 195. 
33 Ibid. 
34 Ibid., s.197. 
35 Taube, K., Läsinlärning och självförtroende, 2007  
36  Lgr11.Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmen, 2011, s. 248-250.  
37 Westlund, B. Att undervisa i läsförståelse: lässtrategier och studieteknik, 2012, s.74-75. 
38 Ibid. s.74-83 
39 Ibid. s.75. 
40Westlund, B., 2012, s.80. 
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men skiljer sig åt från RT då TSI har som tankegång att lärarens uppgift är att lyssna på hur 

eleverna sätter ord på läsförståelsen istället för att bedöma huruvida det är rätt eller fel. 

Cori (Concept-Oriented-Reading Instructions) är en forskningsmodell vilken länkar samman 

läsförståelsestrategier med ämneskunskaper. Detta kallar forskarna begreppsorienterad 

läsundervisning41. En av utgångspunkterna för Cori är att som lärare använda sig av 

elevernas naturliga nyfikenhet för att eleverna ska förstå att läsning är den viktigaste länken 

till deras kunskapsutveckling. Enligt Gutrie, som har varit med att utveckla Cori, är det 

motivationen som gör att eleverna använder sig av kognitiva strategier. För att väcka 

elevernas motivation bör läraren utgå från en dialog med eleverna. Honnörsordet inom Cori 

är läsengagemang. Gutrie hävdar att engagerad läsning är inte bara huvudsaklig rekreation; 

engagemang innebär snarare att läsaren, i detta fall eleven, måste anstränga sig för att lära. 

Metodens utgångspunkter blir således, motivation, begreppskunskap, strategianvändning 

samt social interaktion då dialogen är den som ska stå i centrum. 

En läsande klass42  Initiativtagaren till projektet är Martin Widmark, barn- och 

ungdomsförfattare, mellanstadielärare. En läsande klass är ett projekt där elever arbetar 

aktivt med läsförståelse med material som är sammanställt att löpa från årkurs 1 till årskurs 

6. En läsande klass är uppbyggt genom att eleverna ska lära sig olika läsförståelsestrategier 

där spågumman, reportern, konstnären, detektiven och cowboyen representerar olika 

frågeställningar att ta tillhanda under innan, under och efter läsandet av en text. 

3.7. Motivation 

Motivation är en viktig faktor för elevers läsning där det många gånger handlar om valet av 

texter mer än att eleverna är goda läsare och har strategier för läsförståelse. Duke och 

Pearson menar att om texten inte fyller någon funktion så kommer engagemanget inte 

infinna sig det är därför viktigt att läraren väljer intressanta och relevanta texter för att få 

med eleverna i en mer positiv anda där texterna läses av en god anledning43.                                   

Övriga forskare, såsom Pintrich, säger sig se att motivationen även handlar om elevens egna 

synsätt på sig själv och elevernas egna förmåga att ta sig an en text,44 en åsikt som också går 

att finna hos Gutrie och Wigfield. Guthrie och Wigfield menar vidare att motivation för 

läsning handlar om elevens egna övertygelse om att denne är kompetent och kan vara en god 

läsare.45 Pintrich talar även om “target goals”, om vikten att eleven sätter upp egna mål för 

sig själv vilket Pintrich menar kan bidra till ökad motivation.46  

3.8 Hemförhållande 

I studien Läsa, skriva och analysera skriver Johansson om vikten att bli en läsare där hon 

menar på att ansvaret ligger på hemmet såväl som på skolan. Johansson menar på att den 

socialisering som leder till att bli en läsare startar i hemmet och där skolan kan påverka hur 

                                                 
41 Ibid. s.83. 
42 En läsande klass 
43 Duke, Nell K., & Pearson, David P., Effective Practices for Developing Reading Comprehension.s.211-212.  
44 Pintrich, P.R., An Achievement Goal Theory Perspective on Issues in Motivation Terminology, s.93-94. 
45 Wigfield, A & Guthrie, J. T., Relations of Children's Motivation for Reading to the Amount and Breadth., 

Journal of Educational Psychology by the American Psychological Association, vol 89, no 3, 1997 s.420-421. 
46

 Pintrich, P.R, An Achievement Goal Theory Perspective on Issues in Motivation Terminology, 

Contemporary Educational Psychology, 2000, s.93-94. 
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man förhåller sig till det lästa47.  I Pisa-rapportens resultat för enkätundersökningen har man  

kommit fram till att de barn som uppvisar högst resultat är de barn som är omgivna av 

böcker i hemmet och att dessa barn läser på sin fritid. Dessa resultatet visar även på att de 

barnen får en mer positiv inställning till läsning. 

 

Det är viktigt att barnet redan vid tidig ålder får lyssna när någon annan läser då det 

har visats ge goda framgångar när barnen kommer upp i ungdomsåren.48  

 

Taube menar att man bör informera föräldrarna om vilka krav läsinlärning ställer samt om 

hur läsinlärning och barnets självbild hänger ihop. Att föräldrarna bör vara aktiva i sitt barns 

läsinlärning har, enligt Taube visat sig ge överraskande positiva resultat vilket därmed ställer 

krav på skolan att vägleda föräldrarna till hur de ska arbeta med detta hemma. Taube påpekar 

dock att en av de viktigaste sakerna en förälder kan göra är att överföra positiva och 

realistiska förväntningar på sina barns prestationer vilket annars kan leda till att barnet ser sig 

själv som en god läsare trots att barnet kanske inte är det.49 Denna självbild menar Taube 

utvecklas under inflytande av omgivningen och värderingar från värdefulla personer i barnets 

omgivning.50 

Westlund menar på att barn bör läsa skönlitterära texter parallellt med faktatexter redan före 

skolstart där det många gånger visat sig att ett barns specialintressen för t.ex. maskiner eller 

djur kan vara ingången till läslust. Om lusten finns innan skolstart kan skolan därmed ta över 

och ge möjligheter till eleven att få läsa litteratur som de redan är engagerad i och har 

förförståelse inför. Enligt Westlund kan detta sätt vara lösningen på läsutveckling.51 

 

  

                                                 
47

 Johansson, M., Läsa, skriva, analysera., Linköpings universitet 2015, s.24.  
48

 Taube, K., Läsinlärning och självförtroende, s.47. 
49

 Ibid. s.116-117. 
50

 Ibid. s.30-32. 
51

 Westlund, B., s.231. 
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4. Material och metoder 
I det här avsnittet redogörs för metodval, metodkritik, genomförande, bearbetning av 

intervjudata samt etiska aspekter. 

4.1 Metod 

Inför studiens genomförande valdes att inta en fenomenologisk utgångspunkt då den 

fokuserar på hur individer upplever saker i sin livsvärld, där de sociala fenomenen utgår ifrån 

individens perspektiv och hur världen upplevs subjektivt.52 

Då syftet med studien är att undersöka lärares uppfattningar huruvida det finns bidragande 

faktorer vilka kan ligga till grund för barns/elevers läsutveckling föll det sig därav naturligt 

att inta en fenomenologisk utgångspunkt för att söka svar på studiens frågeställningar. 

Enligt Kvale är den kvalitativa intervjun en känslig och kraftfull metod att fånga erfarenheter 

och innebörder från undersökningspersonernas vardag då de genom intervjun kan förmedla 

sin situation från ett eget perspektiv och med egna ord53      

Den kvalitativa forskningsintervju som till stor del bygger på vardagliga samtal är den metod 

som öppnar upp för spontana utbyten av åsikter vilket i min studie är syftet. Respondenterna 

får uttrycka sin syn och sina egna funderingar i en halvstrukturerad intervju. Kvale definierar 

den kvalitativa halvstrukturerade intervjun som varken ett öppet samtal ej heller som ett 

strängt strukturerat frågeformulär utan syftet är att erhålla beskrivningar av den intervjuades 

livsvärld i avsikt att tolka fenomenens mening54 

4.2 Metodkritik 

Forskningsintervjun är inte ett samtal mellan två likställda parter då forskaren är den som 

kontrollerar intervjun samt den som i slutändan ska följa upp frågorna och kritiskt granska 

svaren. Trots detta hade det varit intressant att tillägnas en bredare bild av ämnet i fråga via 

exempelvis fältstudier samt observationer.55  

Om man kombinerar intervjuer och observationer i forskningsstudien hade det möjligtvis lett 

till att få ett större perspektiv på lärares praktiska kunskaper samt en bredare bild av deras 

olika undervisningsmetoder. Att få den bredare bilden av hur lärare uppfattar brister i 

läsförståelsen hade nog inte kommit fram genom observation utan där lämpade sig 

halvstrukturerade intervjuer som bästa sätt. Kvale menar på att intervjuer i kombination med 

andra forskningsmetoder kan ge en mer mångfasetterad bild av det som undersöks.56  

Validiteten i forskningsstudien avser att mäta det som är relevant för sammanhanget. I denna 

studie har validiteten stärkts genom väl utvalda intervjufrågor samt ett mail inför intervjun för 

att ge respondenten tid till att fundera över studiens syfte samt ge sitt godkännande till 

                                                 
52 Kvale, S., Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 54. 
53 Ibid. s.69. 
54 Ibid. s. 13, 29. 
55 Ibid. s. 265,12. 
56 Ibid. s. 263. 
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medverkan. 

Under intervjun användes en röstinspelningsfunktion via Google, den uppfyllde dock inte 

kraven på att allt kom med och därför behövde texten fyllas ut under intervjun så att allt 

respondenten avsåg mena kom med på ett korrekt sätt. Efter avslutad intervju kunde 

respondenten kontrollera och godkänna att sina uttalanden kommit fram på det sätt som det 

var tänkt. Därför kan nog reliabiliteten anses vara god. Generaliserbarheten i studien kan 

definieras som god då resultatet av studien visar på att respondenterna överlag var överens 

om de faktorer som kan ligga till grund för den bristande läsförståelsen bland elever. Dock 

baseras resultatet på svar från endast fem lärare, alla verksamma inom samma geografiska 

område. 

 

4.3 Urval                 

Då uppsatsens syfte är att undersöka lärares uppfattningar huruvida det finns bidragande 

faktorer vilka kan ligga till grund för barns/elevers brister i läsförståelse baseras studien på 

intervjuer med erfarna ämneslärare som undervisar i ämnet svenska samt ett annat ämne inom 

grundskolan. 

Urvalet av de fem respondenterna baserades utifrån kriterierna att alla respondenter varit 

verksamma under minst 15 år, men för att försöka finna bredd och större spridning för 

studiens empiriska underlag gjordes ett undantag från kriterierna då en av respondenterna är 

nyexaminerad. En anledning till detta val är att lärarutbildningen under tid har förändrats och 

det är därför intressant ta del av en nyexaminerad lärares synpunkter och tankar om 

läsförståelse i motsats till de som varit verksamma under många år. 

Av skäl hänvisade till studiens storlek intervjuades 5 lärare verksamma i Stockholms län. 

Fyra av lärarna är verksamma i Stockholms norrort, varav två arbetar på samma skola och en 

av de intervjuade lärarna arbetar på en skola belägen i Stockholms innerstad. Nedan följer en 

beskrivning av de fem respondenterna med fingerade namn: 

Ylva är 47 år och har arbetat som lärare i 21 år. Arbetar med årskurs 7-9 men har även arbetat 

med de yngre eleverna i årskurs 4-6. Ämneslärare i svenska, tyska samt engelska. 

Elli är 54 år och har arbetat som lärare 20 år. För närvarande med årskurs 4-6 men har arbetat 

under många år med 7-9. Ämneslärare i svenska och SO-ämnena. 

Åse är 40 år och har arbetat som lärare i 17 år men varit mammaledig under tre av dessa år.  

Arbetar för tillfället med endast årskurs 6 men har under sin verksamma tid mestadels arbetat 

med årskurs 7-9. Ämneslärare i svenska, engelska samt So-ämnena. 

Elsa är 33 år och har arbetat som lärare i 3 år. Arbetar för tillfället med årskurs 4, 7 och 8. De 

första två åren arbetade hon med årskurs 7-9. Ämneslärare i svenska men undervisar även 

engelska i årskurs 4.   

Helena är 46 år och har arbetat som lärare i 18 år. Arbetar numera som specialpedagog för 

årskurs 7-9. Ämneslärare i svenska och So-ämnena. 
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4.4 Genomförande 

Studien genomfördes i fyra kranskommuner norr om Stockholm samt i Stockholm stad. Två 

av lärarna arbetar på en kommunal skola med ca 390 elever från årskurs 4-9. En av lärarna 

arbetar på en skola med sportinriktning där elevantalet är ca 260 elever från årskurs 4-9. 

Dessa tre lärare arbetar i samma kommun där en av skolorna är baserade på närhetsprincipen 

i första hand medan den andra skolan har en inriktning där sökande elever genomgår en 

intervju om dess sportintresse. Den fjärde arbetar på en friskola i innerstan Stockholm. Den 

femte läraren arbetar i en lite mindre kommun utanför Stockholm på en skola med ca  280 

elever från årskurs 4-9. Alla lärarna har svenska som gemensam ämnesbehörighet.  

Kontakten med respondenterna gjordes via mail för en första intressekoll vilket sedan följdes 

upp av ett informationsbrev, även det via mail, (se bilaga 1). Intervjufrågorna utformades på 

ett sätt där svaren skulle ha möjlighet att utgöra tillräckligt med information inför studien 

utan att behöva ställa alltför många följdfrågor, därav 16 frågor, (se bilaga 2). Innan intervjun 

fick respondenterna läsa igenom frågorna för att på så vis få en vidare bild av studien som 

helhet. Intervjufrågorna följdes relativt strikt men samtidigt kändes det viktigt att ge 

respondenterna viss frihet inom ramarna för ämnet, samt för att nå en fördjupad och ingående 

bild av varje lärares arbete med elevers läsutveckling. Varje intervju tog ca 1,5 timme. 

4.5 Bearbetning av intervjudata 

Intervjuerna spelades in via Googles röstinspelningsverktyg, en dikteringsfunktion vilken 

antecknar det som respondenten säger, men intervjuerna transkriberades även i korta drag av 

intervjuledaren. Detta visade sig vara av vikt för en korrekt återgivning av intervjuerna då 

dikteringsfunktionen visade sig att inte vara helt tillförlitlig. Efter respektive intervju fick 

respondenten läsa igenom allt samt gavs möjlighet att lägga till information med syfte att 

återge en så korrekt arbetsbeskrivning som möjligt. 

Då frågorna var utformade på ett sätt som kunde kategoriseras i efterhand kunde resultatet av 

lärares uppfattningar om förändringar och bidragande faktorer till läsförståelsen bland elever 

kategoriseras utefter frågorna och respondenternas svar. 

4.6 Etiska aspekter 

Enligt Vetenskapsrådets etiska forskningsprinciper är individskyddskravet viktigt att förhålla 

sig till. Individskyddskravet delas in i fyra delar. Dessa fyra är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Samtliga respondenter fick via 

informationsbrevet ta del av informationskravet vilket beskrev syftet med intervjun samt 

villkor för genomförandet. Respondenterna blev även informerade om att de kunde avbryta 

intervjun när helst de skulle önska samt att medverkan i studien genom samtyckeskravet 

därmed var frivillig. Enligt konfidentialitetskravet kommer alla personuppgifter, skolornas 

namn samt exakt ort vara fiktiva vilket även det meddelades i informationsbrevet. Genom 

nyttjandekravet kommer uppgifterna som framhålls enkom vara för denna studie.57 

 

                                                 
57

 Vetenskapsrådet, s. 5-16. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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5. Resultat 
Avsnittet presenterar resultatet av intervjuerna med de fem lärarnas tankar, funderingar och 

uppfattningar om elevernas läsförståelse och dess betydelse. 

5.1 Lärarnas definition av begreppet läsförståelse 

Via intervjuerna framkom det tydligt att alla intervjuade lärare har en någorlunda gemensam 

syn på begreppet läsförståelse. Åse säger: 

Jag tänker ofta på läsförståelsens tre nivåer - att läsa på, mellan och bakom raderna 

och det är det jag alltid försöker få med när jag undervisar.  

För både Ylva och Elli så handlar begreppet läsförståelse om att förstå skriven text vilket 

innebär att läsaren kan dra slutsatser och läsa mellan raderna för att sedan kunna tolka texten. 

Ylva poängterar att: 

Du ska bara inte förstå vad du läser utan även tolka det. Förstå framförallt det som 

står mellan raderna. 

Helena och Elli menar på att om elever förstår och kan tolka text handlar det om att kunna 

relatera till sin egen omvärld likväl som att kunna se och förstå innebörder som kan läsas 

mellan raderna, att allt inte står i texten, bokstavligt. Att genom sammanhanget kunna utläsa 

mer än utläsas av det som står i texten. 

5.2 Hur lärarna ser på betydelsen av läsförståelse i sitt ämne 

Att läsförståelse har stor betydelse framkom vid flertalet tillfällen. Lärarna menar att 

läsförståelsen är en grundläggande faktor för att nå de kunskapskrav Skolverket satt upp för 

grundskolan. Lärarna är alla eniga om att läsförståelse är basen och grunden för att förstå, 

kunna resonera, analysera och diskutera texter i alla ämnen, inte bara inom ämnet Svenska. 

Den (läsförståelsen. Red. anm.) är ju jättestor, på något sätt bygger ämnet på just 

läsförståelsen och det är ju därför jag kanske ger så låga betyg i mitt ämne då 

läsförståelsen är ett problem. Jag har inte jobbat så länge men ser allvarliga brister. 

(Elsa) 

Elsa berättar att på den skola hon arbetar startar höstterminen med att eleverna i årskurs 7 

med genomför en DLS58 Resultaten var enligt Elsa skrämmande då mer än 50% av eleverna i 

en av klasserna visade på så låga resultat att stödåtgärder och utredningar kommer behövas. 

Resultaten kommer att följas upp med ännu en DLS på vårterminen för att se om de insatta 

stödåtgärder och anpassningarna har givit något resultat. Elsa lyfter även en annan intressant 

aspekt, nämligen att det kan hända att en lärare ser elevernas svaga resultat som ett personligt 

misslyckande: 

                                                 
58

  DLS, Diagnostiskt material för analys av läs- och skrivförmåga för skolår 7-9 där rättstavning, ordförståelse, 

läshastighet och läsförståelse ingår. 
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Man kan känna sig misslyckad då man kanske gör helt fel vid inlärning av hur de ska 

tolka och ta sig an texter. 

Detta dilemma påpekar även de andra lärarna. Lärarna menar att det blir en tydlig pedagogisk 

utmaning om inte alla elever är med på tåget, medan det samtidigt är för ansträngande att som 

enskild lärare dra det lasset. Åse som har både Svenska och SO för årskurs 6 har förstått 

dilemmat med att läsförståelsen verkar ha blivit något för svensklärare enkom men påpekar 

att läsförståelsen är A & O i alla ämnen vilket därmed borde vara alla pedagogers ansvar. 

Helena är specialpedagog och arbetar till stor del som stödlärare i flera ämnen, även hon har 

reflekterat över detta då hon dagligen möts av elever som behöver hjälp och stöd med att 

tolka och förstå olika texter. Helena menar att: 

Den mesta tiden jag spenderar med mina elever går åt till att ta dem igenom olika So-

texter, där kan jag se ett stort problem genom att litteraturen ofta är byggd så att den 

spänner över årskurs 7-9 och många gånger ligger på en för hög nivå, språk- och 

ordförståelsemässigt. Jag tror även att elever som inte har några direkta svårigheter 

kan tycka att dessa texter är krävande på olika plan att ta sig igenom. 

Helena är därmed inne på samma spår som Åse och menar på att dilemmat är att lärare inte 

kan fortsätta att arbeta med texter för årskurs 6 när eleverna går i årskurs 9, även om ett 

sådant behov finns. Detta sätter den pedagogiska kompetensen på sin spets då läraren å ena 

sidan har elevernas nivå att utgå ifrån i valet av texter, å andra sidan Skolverkets 

kunskapskrav vilka i kombination med elevernas nivå kan upplevas ouppnåeliga. 

5.3 Att hantera olika texttyper 

I intervjuerna framkommer det att lärarna tycker att elevernas inställning till olika texter har 

betydelse för läsförståelsen samt att elevernas förhållande till hur de tar sig an en text. 

Exempelvis visade det sig vara vanligt att alltför många elever tar genvägar i läsningen. I 

instruerande texter väljer många elever att inte ens försöka förstå innehållet, utan tar den 

enkla vägen nämligen att fråga läraren. Eleverna har även svårt att förstå sambandet i att 

lässtrategierna är desamma oavsett vilken text de än möter. Åse säger: 

Definitivt skillnad på hur de hanterar olika texter. Deras inställning till vikten av 

olika texter blir tydligt. Det är som att de tar sig an faktatexter på ett annat sätt än 

skönlitteratur därför att de tror att faktakunskaperna i faktatexter är viktigare än 

innehållet i de skönlitterära texterna.  

Helena tänker på samma sätt och inser under intervjun att det nog är strategierna som inte 

blivit förankrade hos eleverna för om de förstår hur man tar sig an en text skulle elevernas 

uppfattning om en text som komplicerad inte finnas. Elsa funderar mycket på om det även 

handlar om valet av texter och att texterna kanske borde vara något som eleverna känner till, 

har någon förkunskaper för att det ska underlätta förståelsen. Elsa kan se att skönlitterära 

texter är det som eleverna har svårast att förhålla sig till och att valet av texter då är enormt 

viktigt.  

För att komma runt elevernas upplevelse av att en text är komplicerad gjorde Elsa ett 

pedagogiskt val att söka hitta texter som på något sätt var förankrade i elevernas 

intressevärld, för att på så vis ge eleverna bättre förutsättningar att utföra en textanalys. 

Strategin Elsa arbetade fram var att ta en låttext från en känd sångare vilken Elsa visste var 

populär bland eleverna för att på så vis öka motivationen och intresset bland eleverna redan 
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från början. Uppgiften visade sig ge ett gott resultat men det framkom att uppgiften enligt 

Elsa fick ett snedvridet fokus på grund av elevernas bristande kompetens när det kom till att 

se bortom det som står skrivet i texten, som är målet med textanalyser. 

Åse å andra sidan försöker arbeta med texter som inte är valda utifrån elevernas intressevärld. 

Åse menar att eleverna behöver utmanas att läsa om andra kulturer, texter med ett annat 

språkbruk än de normalt utsätts för. Detta är ett pedagogiskt val som hon säger “inte alltid 

möts av glädjerop” men ändå brukar bli bra i slutändan. Trots att Åse väljer att jobba lite i 

motvind gör hon det för hon anser att det är viktigt att eleverna får läsa relevanta texter, även 

om det innebär att texterna till en början inte motiverar elevernas läsning. Åse säger: 

Att elever är luststyrda märks i allt de gör men när det gäller texter verkar det handla 

mer om en allmän svårighet att ta sig an och förstå det större sammanhanget vilket 

gör det mindre intressant och viktigt i deras värld. Finns det dessutom många svåra 

begrepp blir det ju allt mer krångligt. Det här märks tydligt när det gäller vad de 

minns av texten. (Åse) 

Så som Åse beskriver det så uppvisar eleverna det som står skrivet i texten för att sedan inte 

komma ihåg det som läses mellan raderna, det subtila och det djupare budskapet i texterna 

vilket kommer fram i diskussioner samt vid skrivuppgifter. 

5.4 Brister i elevers läsförmåga 

I intervjuerna framkommer det att alla lärarna tycker att elevernas  okunskap i att kunna 

relatera till omvärlden, att förstå relevansen i det de läser samt kunna omvandla olika texter 

till något greppbart är något som de uppfattar som relativt nytt i jämförelse med för några år 

sedan. Orsakerna vilka lärarna uppfattar som brister kan förstås genom en hel del olika 

infallsvinklar. Alla tillsammans ger någon form av tydlighet samtidigt som det finns en 

komplexitet i att hitta de direkta orsaker. Åse tror att en orsak kan vara att eleverna läser allt 

mindre samt att de läser korta och till synes innehållslösa texter, texter som kommer upp i 

Youtubeklipp där det inte finns mer att fördjupa sig i än det lilla som skrivs. Att eleverna 

verkar mer luststyrda och har fått möjlighet att följa lusten i allt fler sammanhang, bidrar 

enligt Åse, till en motvilja att göra något som går utanför den luststyrda ramen 

I intervjuerna framkommer det, främst från Ylwa och Åse, att många elever menar att de 

läser nyheterna varje dag vilket i deras värld betyder “nyhetsflashar” där de oftast endast läser 

rubriken. Enligt Åse får eleverna därför inget sammanhang och ingen fördjupning om ämnet i 

fråga, men en upplevelse av att de läst dagens nyheter. Eleverna tittar inte heller på samma 

tv-program som deras föräldrar tittar på utan väljer själva vad de vill titta på vilket, enligt 

Åse, innebär att eleverna inte utsätts för tv-program med språkligt utmanande innehåll. Där 

tror Åse är en stor faktor som bidrar till att läsförståelsen brister, att eleverna varken möter 

texter eller samtal som innehåller utmanande begrepp, sammanhang eller tankar. 

Vidare nämner lärarna att mängden text i en skönlitterär bok får vissa elever att sparka bakut 

redan vid första anblicken av en bok, 

En hel bok! Hur ska man kunna läsa det??? 

Mängden, ja gud ja, att läsa en bok som ska vara klar inom några månader, ca 10 

veckor på sig för att sedan ha ett boksamtal, det var flera personer i varje klass som 

inte alls hade läst boken. (Elsa) 
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Lärarna upplever stor frustration över att mängden ska vara avgörande vilket gör att läraren 

måste förklara att det inte ligger i mängden text, då kortare texter kan vara mycket svårare att 

ta sig igenom. Ylva och Elli menar att det egentligen är samma sak vid andra typer av texter 

där svårigheterna ligger på ett annat plan men att eleverna många gånger ser mängden som 

det största problemet.  

De måste ju någon gång lära sig att ta ansvar för sitt läsande, där vissa elever som 

inte är så goda läsare ändå kan ha motivation och ta sig igenom en hel bok. 

Förförståelsen i när det kommer till att ha ett ordförråd handlar mycket om att våga 

gissa, de har inte heller strategier för läsning och hur man i texten kan utröna vad 

ordet kan tänkas betyda och då lägger de liksom ner. 

Detta är något som alla de andra lärarna framhåller som en stor del av problemen då orken att 

försöka förstå vad saker och ting betyder gör att eleverna inte tar sig igenom en text. Elsa 

påpekar att det handlar om elevernas tålamod, eller snarare bristen på tålamod, och 

uthållighet vilka är två egenskaper som behövs för att läsa olika texter. Vidare nämner Elsa 

att om ordförståelsen är svag så genererar det till att läsningen blir utmanande. 

Det finns alltid en möjlighet att ta fram eller leta upp en text och därav skjuter man 

upp det, för det kan lika gärna göras senare som nu, så varför nu? Orken är ju inte 

riktigt där. (Helena). 

Eleverna tänker att de kan ta en genväg genom att fråga läraren om innehållet eller googla 

fram ett svar istället för att själva läsa textmängden de blivit givna. Att det ska vara enkelt 

och gå snabbt verkar vara en devis många elever lever efter då mycket av det eleverna läser är 

förenklat med hjälp av appar och kortnotiser där eleverna inte behöver djupläsa för att nå 

förståelse om textens innehåll. 

Allt vi gör, allt läsande vi tar oss an, så väljer vi det enklare alternativet. Vi läser inte 

på en karta längre exempelvis, vi läser i en app som underlättar för oss, vilket 

påverkar orken att ta oss an texter som har en tydlig massa av text. (Ylva) 

Helena nämner att många elever hon möter har gett upp att försöka förstå de texter de måste 

läsa. Helena vet inte om det handlar om att eleverna blivit “curlade”, har läs-och 

skrivsvårigheter eller om det faktiskt är så att bristerna att hur man tar sig an en text är något 

eleverna inte fått undervisning i. 

Det är tragiskt att vi varje vecka får in nya elever som har läs-och skrivsvårigheter 

och hur det fullkomligen har exploderat i diagnoser de senaste åren. 

Flera av lärarna nämner detta med anpassningar som ska göras i klassrummet vilket de anser 

är en bra sak men vilket medför ett annat synsätt på hur undervisning numera bör bedrivas. 

Lärarna menar på att det är så många olika aspekter att ta hänsyn till så att de nästan bävar 

inför att introducera en skönlitterär bok då det kommer att medföra mycket arbete med att få 

alla elever att förstå texten i fråga. 
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5.5 Motivation  

Enligt Elli föds elevernas motivation genom lärarens entusiasm till texter där hon menar att 

om läraren försöker välja litteratur som eleverna kan tycka är kul, intressant och ger något så 

kanske läraren därigenom kan öka elevernas generella motivation till att läsa. 

Ylva och Helena säger att motivationen för läsning generellt sett är låg bland eleverna och 

nämner också att eleverna anser sig förstå det de läser vilket inte alltid visar sig vara sant, då 

eleverna via frågor uppvisat att inte förstått budskapet eller det djupare sammanhanget i den 

text de läst. Dilemmat blir då att motivationen till att bli en bättre läsare inte finns då eleverna 

anser sig själva vara goda läsare och då inte ser nyttan med att bli bättre. 

Oh ja, deras självständighet i läsningen har mer eller mindre helt försvunnit.(Åse). 

När man introducerar en bok så är det fler av eleverna som redan innan suckar och 

säger att boken verkar tråkig, känns synd att de går in med den attityden redan 

innan…(Elli). 

Samtliga lärare påpekar att elevernas självständighet och uthålligheten för läsning har 

försvunnit i jämförelse med tidigare år, vilket gör att valet av litteratur eller andra texter blir 

väldigt viktigt för att få med eleverna trots detta så kommer kommentarer om hur tråkig det 

verkar redan när boken introduceras..  

För hur kul och kort ska en bok egentligen behöva vara för att de ska orka? säger 

Ylwa med en uppgiven gest. 

Lärarna lägger ner mycket tid till att försöka hitta relevanta, intressanta och spännande texter 

för att hålla motivation och entusiasmen uppe. Detta arbete som emellanåt kan upplevas 

meningslöst och frustrerande vilket leder till att, som några av lärarna säger man tappar lusten 

att undervisa då det blir tungt att hålla den egna entusiasmen uppe, att vara ensam i processen 

att arbeta med läsförståelse. 

5.6 Strategier och arbetssätt 

Det som framkommer är att ingen av lärarna arbetar efter en vetenskaplig modell utan 

använder sig av en egen hopplockad läsförståelsemodell som de modifierat utifrån elevers 

och klassers olika behov. Dessa modeller har utformats efter många verksamma år inom 

skolan samt från deras erfarenheter. Lärarna arbetar med sina egna läsförståelsestrategier som 

visar sig fungera relativt väl men känner att resultatet de önskat uppnå inte är helt 

tillfredställande vilket gör att de ibland tvivlar på sina egna undervisningsmetoder. Samtliga 

av lärarna har hört talas om ”En läsande klass” och dess strategier däremot hade ingen hört 

talas om Cori, TSI och RT och hur dessa modeller kan användas i undervisningen. 

Som Elsa säger så får hon ha olika strategier och lektionsupplägg i olika klasser då vissa 

saker inte kommer att fungera för en klass medan det går alldeles utmärkt i en annan, även 

om det är samma årskurs. Temat och boken är ofta desamma för alla klasser men upplägget i 

att få underlag för kunskapsbedömning blir olika. Elsa tycker det är synd då hon kan se att i 

de klasser där det inte går att ha ett samtal och en diskussion i samband med en bok, missar 

klasserna mycket av det som ligger bakom det de läst i boken. Hon tror och märker att där 

samtalen och diskussionerna  i samband texten inte fungerar så påverkas klassens generella 

kunskapsnivå och därmed betygen. 



18 

 

 Eleverna missar relevansen och det underliggande budskapet, det subtila 

skillnaderna som bara kommer fram genom samtal och diskussion. (Elsa). 

Åse har valt att ha samma strategier för alla texter, i alla klasser oavsett årskurs då hon 

erfarenhetsmässigt har lärt sig att det sättet fungerar bäst i slutändan då hon upplever sig nå 

fler elever på det sättet. Hon startar upp varje ny text med bildstöd, förförståelsediskussioner 

vilka genomförs gemensamt eller i smågrupper. Åse säger i intervjun att hon har slutat med 

tystläsning då hon kommit fram till att det inte gynnar eleverna samt att vissa elever då väljer 

att inte läsa alls. Hon är den som läser för klassen. Eleverna följer med i texten, Åse stannar 

upp för att följa upp med frågor om vad som just läst. Åse har även slutat med 

instuderingsfrågor som inte ligger på en djupare förståelse utan frågorna tas upp i 

klassdiskussioner istället. Under och efter boken väljer hon ut specifika frågor för eleverna att 

besvara skriftligt, där eleverna kan visa en djupare och bredare förståelse för vad som lästs.                                    

Åse påpekar dock att hon fått ändra sina terminsplaneringar, korta ner textmängden, välja 

mer restriktivt vad eleverna ska hinna med under terminen då sättet hon numera undervisar på 

är mycket mer tidskrävande, men genererar överlag i bättre resultat. 

Elli som undervisar de yngre eleverna har en annan strategi där hon väljer att eleverna, i en 

klass, läser olika böcker men från samma författare för att sedan skriva i en läsloggbok. 

Läsloggen fungerar som en lathund för minnet när det är dags att redovisa för kamraterna om 

den lästa boken. Elli har försök att läsa högt för de klasser hon numera undervisar men det 

har visat sig bli ohållbart då kaos ofta utbryter varav hon numera väljer tystläsning med 

läslogg istället.  

5.7  Föräldrars engagemang 

Ännu en anledning och faktor som bör tas i beaktande är att flera av lärarna uttryckte oro för 

vissa elevernas hemmiljö och familjesituation vilken lärarna anser gör skillnad för elevernas 

läsutveckling. Åse kan tycka att fler föräldrarna borde vara en aktiv del i barnens skolgång, 

även när det kommer till läsning. Åse menar på att föräldrautbildningar kanske vore något då 

lärarna inte längre har den tiden. 

Alla lärarna tar upp att de tror att det många gånger handlar om situationer från när barnen 

var små, att inte ha blivit läst för och att böcker och läsning inte är kopplat till något positivt. 

De tror att sagostundsläsandet innan sängdags kan kopplas både till trygghet och till något 

mysigt vilket gör läsandet till en positiv upplevelse som kan plockas fram i skolan. 

Mycket av tiden för samvaro och läsandet och samvaron via läsning, för exempelvis 

barn, är utbytt mot Youtube och mobilanvändning i allmänhet. Att vi inte tar oss tiden 

att prata med barnen ger signalen att det inte finns någon tid att exempelvis läsa. Om 

inte vi tycker det är viktigt att prata och läsa för våra barn, varför ska då barnen 

uppleva att det är intressant?(Ylva). 

5.8 Sammanfattning 

Att många olika faktorer samspelar till den bristande läsförståelsen hos elever idag, i 

jämförelse med för några år sedan, är relativt uttalat bland de intervjuade lärarna men 

däremot är det svårare att fastställa vilken som är den största faktorn. Det som kan utläsas är 

att lärarna känner sig frustrerade över hur de ska planera lektioner utifrån de faktorer som 
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kommer fram. Dessa är den lägre motivationsnivån, det luststyrda läsandet, att vissa klasser 

uppvisar låga resultat på läsförståelsetester samt en önskan om ett större skol och 

föräldraengagemang. 

Ska man som Elli välja intressant litteratur som kopplar till elevernas nutid eller ska man som 

Åse välja litteratur som avhandlar något som kan leda till mer omvärldskunskap? Ska man 

läsa högt för eleverna eller kan man genom tystläsning nå bäst resultat av läsförståelse samt 

få fler elever att uppfylla kunskapskraven? Lärarna känner att de inte riktigt har hängt med i 

svängningen då fler faktorer är inblandade än tidigare vilket leder till att de inte känner att de 

gör ett bra jobb med att få eleverna att förstå vikten av att vara en god läsare med goda 

lässtrategier. 
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6. Diskussion  
Avsnittet kommer ta upp tidigare forskningsresultat. Vidare kommer en diskussion föras om 

det framkomna resultatet utifrån intervjuerna och tankar om vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka lärares uppfattningar huruvida det finns bidragande 

faktorer vilka kan ligga till grund för elevers bristande läsförståelse. 

Hur lärare uppfattar elevernas utveckling och förändring av läsförståelse? Vilka faktorer kan 

lärare uppfatta vara bidragande till den utvecklingen? Hur har utvecklingen fått lärare att 

anpassa eller förändra sitt förhållningssätt till val av litteratur, planeringar samt olika 

strategier? 

6.2 Hur lärarna ser på begreppet läsförståelse  

Utifrån intervjuerna framkommer det att lärarna har en samsyn kring begreppet läsförståelse, 

att det handlar om att förstå skriven text vilket innebär att man förstår innehållet och därmed 

kan dra slutsatser om det man läser. Att kunna tolka, se underliggande budskap samt relatera 

text till omvärlden är basen för läsförståelsen, vilket Lars Melin menar på är när elever kan 

gå från en bokstavlig läsning till en mer symbolisk läsning.59 Däremot påpekar Åse att läsa är 

något elever anser sig kunna vilket alla gånger inte innebär att de förstått på ett djupare plan 

vad de läst. Reichenberg menar på att avkodning är en viktig del i elevers läsutveckling men 

läsaren måste ha strategier och förmågor att förstå det som står i texten.60  

6.3 Faktorer lärarna uppfattar som brister i läsförståelsen  

Bristerna är många och stora anser samtliga lärare, där komplexiteten ligger i att hitta direkta 

orsaker till de faktorer som ger brister i läsförståelsen. Under intervjuerna med lärarna 

framkommer uppfattningar om att vissa faktorer är mer dominerande än andra. En faktor är 

att elever läser mindre på sin fritid samt att de texter de läser ofta är korta och innehållslösa. 

Genom att läsa korta texter såsom nyhetsnotiser är vad Åse kallar “snuttifiering” av text som 

varken leder till fördjupning av innehållet eller ger ett större sammanhang.  

Ylwa och Elli säger sig möta fler och fler elever som visar motstånd gentemot all form av 

text i samband med att de uppvisar en negativ attityd gentemot läsning. Antingen är 

motståndet gentemot mängden text som ska läsas eller att texten inte är intressant nog och  

innehåller texten svåra ord och begrepp avstannar ofta läsningen. 

Helena och Åse märker att när eleverna möter ord eller begrepp de inte förstår har de 

svårigheter att via kontexten klura ut vad ordet kan tänkas betyda vilket ofta leder till frågor 

om ordets betydelse. Att läsförståelsen är en komplex och dynamisk process, som Westlund61 

uttrycker sig, kommer fram när elever ska förstå det större sammanhanget i text med svåra 

                                                 
59

 Melin L. 
60 Lukimat, En nätbaserad inlärnings- och utvärderingsplattform för grundläggande läsfärdighet samt 

inlärningsberedskap i matematik, 2010. 
61

 Westlund, B., s.69 
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ord och begrepp. Detta säger sig Åse alltför tydligt se konsekvenserna av när eleverna ska 

visa vad de minns av texten.  

En annan aspekt som Åse uppfattar kan vara en bidragande faktor är något nytt, något hon 

tidigare inte stött på, vilket är när elever tillskriver sig själva som goda läsare, när de hävdar 

att de läser varje dag samt att de förstår det de läst. Åse säger sig märka vid diskussioner 

samt vid skrivuppgifter att förståelsen inte finns på den nivån som krävs för att uppnå 

kunskapskraven samt där elevernas självbild är svår att rucka på. Pintrich säger att 

motivationen även handlar om elevens egna synsätt på sig.62 

Helena säger sig märka en liknande tendens där vissa elever inte ens försöker att lära sig mer 

vilket leder till svårigheter att lära ut läsförståelsestrategier då eleverna anser sig redan 

kunna dessa. När självbilden av att vara en god läsare blir en övertygelse hos elever handlar 

det egentligen om, enligt Taube, att det finns en underliggande faktor hos dessa elever att 

tillskriva sig själv i positiva ordalag. Denna faktor handlar mer om elevens självvärdering 

och rädsla att misslyckas där mesta tiden av en uppgift läggs på att fundera över ett 

eventuellt misslyckande istället för att  arbeta med uppgiften.63 För att komma förbi den 

aspekten när elever misslyckas uppmanar Damber lärare att inte se till en elevs oförmåga att 

klara vissa uppgifter utan bör ses som en pedagogisk utmaning för läraren att få eleven att 

prestera bättre genom att lära ut olika läsförståelsestrategier.64
    

6.4  Lärarnas läsförståelseundervisning 

Det framkommer att samtliga lärare har inarbetade läsförståelsestrategier i sin undervisning 

vilka kan liknas vid några av de vetenskapligt bevisade läsförståelsemodellerna, reciprok 

undervisning, transaktionell undervisning samt Cori, vilket forskningen har visat ge bra 

resultat under relativt kort tid för flertalet elever.65 Dock följer ingen av de tillfrågade lärarna 

någon specifik modell utan väljer egna strategier för undervisning av läsförståelse. Deras 

strategier för läsförståelseundervisning baseras på erfarenhet samt flexibilitet. Enligt Damber 

kan lärarens metodval samt utbildning vara något av mindre vikt där Damber menar att den 

enskilde lärarens sociala kunskaper samt andra kompetenser kan leda till större framgång i 

elevers läsförståelseutveckling.66  

Elli som arbetar med de yngre eleverna berättar att hon hört talas om En läsande klass, vilket 

kan liknas vid den vetenskapliga reciprok undervisning, men valt att undervisa efter en egen 

modell. Elli berättar att hon egentligen inte har någon modell av strategier att följa utan 

använder sig av ett hopplock från olika strategier vilket hon baserar på den kompetensnivå 

olika klasser har. Hon upplever sambandet mellan att läsa högt för klassen i motsats till 

tystläsning är markant då högläsning för klassen inte har fungerat vilket har lett till att det 

blir rörigt i klassrummet. Ellis strategi är således att ha tystläsning med sina elever samt att 

eleverna arbetar enskilt genom att föra läsloggsdagbok. 

Åse som undervisar svenska, engelska samt So-ämnena har däremot konsekvent valt 

högläsning av alla texter för de elever hon undervisar, oavsett årskurs och typ av text. 

Genom att konsekvent använda sig av samma tillvägagångssätt vid varje ny text som 

                                                 
62 Pintrich, P.R., s.93-94. 
63 Taube, K, s.43. 
64 Ibid. s.128-130. 
65 Westlund, B., s.74-87. 
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introduceras till eleverna kan hon se ett bättre resultat än tidigare. Strategierna Åse har valt 

att undervisa efter följer inte en vetenskapligt bevisad modell däremot menar Åse på att hon 

genom erfarenhet har hittat en modell som fungerar bra för elevernas kunskapsinlärning. 

Med bildstöd, högläsning samt diskussioner innan, under och efter läsning tycker hon sig få 

med fler elever i förståelsen av texter vilket Langer menar på är en förutsättning då 

läsförståelsen bör vara ett samspel mellan text och elever genom litteratursamtal.67  

Elsa som nyutexaminerad svensklärare berättar att hon känner ett misslyckande då hälften av 

eleverna i årskurs 7 inte uppnår godkänd nivå på läsförståelsetester. Dessa låga resultat leder 

till svårigheter att veta hur hon ska planera sin undervisning för att få alla elever att bli 

godkända enligt kunskapskraven. Därav försöker Elsa utgå från elevernas intressen samt att 

försöka hitta motivation bland eleverna i texter som ligger inom deras nutid. Att planera på 

ett sätt som kan locka elever till läsning är en strategi Elsa försöker arbeta efter då hon väljer 

uppgifter och texter som kan ligga närmare elevernas föreställningsvärld. Att intresset då 

vaknar upp snabbare tycker hon sig se och att motivationen till att läsa blir större vilket leder 

till större engagemang bland eleverna. Att motivationen är en stark faktor för elevers läsning 

menar Duke och Pearson handlar till stor del om att välja texter som fyller en funktion.68  

Valet av texter har enligt lärarna blivit en stor del av planeringen då flertalet av lärarna inser 

att det luststyrda läsandet är en viktig del för eleverna, att då försöka hitta texter som är 

intressanta och kan locka till större motivation i samband med kunskap blir en väsentlig del 

av det dagliga arbetet. 

6.5 Läsförståelse - allas ansvar 

Kunskapskraven för de flesta ämnen baseras på att eleverna ska förstå, kunna resonera, 

analysera, argumentera samt diskutera det de läst vilket betyder att vikten av att vara en god 

läsare med goda strategier i läsförståelse är A&O för att nå kunskapskraven. 69 

Reichenberg menar att läsförståelsen är nyckeln till framgång i de flesta av skolans ämnen 

samt grunden för ett livslångt lärande för att bli en aktiv samhällsmedborgare vilket samtliga 

lärare är överens om.70 Därmed borde undervisning av läsförståelse vara alla ämneslärares 

ansvar vilket skulle leda till större läsförståelse överlag då elever kommer praktisera 

läsförståelsestrategier inom alla ämnen. Detta tror lärarna skulle avlasta svensklärare som 

under många år med ensamt ansvar för läsförståelseundervisningen att känna mindre känsla 

av misslyckande då elever inte når kunskapskraven. Flera av lärarna uppfattar att mycket av 

ansvaret för elevers läsutveckling ligger på skolan samt i många fall på enskilda lärare vilket 

blir en allt större börda för dessa lärare. En annan aspekt som Åse tar upp är att 

föräldrautbildningar i läsförståelse kan vara ännu ett steg i rätt riktning då hon samt fler av 

lärarna menar på att föräldrar tar ett för litet ansvar och visar på ett för litet engagemang för 

sina barns läsutveckling. 

Även Taube talar om vikten av att skolan bör informera föräldrarna om vilka krav som ställs 

för deras barns läsinlärning samt vägleda föräldrarna hur de ska arbeta med läsinlärning 

hemma. Forskning visar på att föräldrars engagemang ger positiva resultat på läsutveckling 

                                                 
67 Langer, J, .Litterära föreställningsvärldar, 1995/2015, s.30. 
68

 Duke, N. K & Pearson, D.P., s.211-212.  
69

  b) Skolverket, s.248-250.  
70

 Reichenberg, M, s.12. 
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vilket enligt lärarna skulle underlätta deras arbete.71 Johansson menar på att ansvaret ligger 

på hemmet likväl som på skolan där hon menar på att bli en läsare startar i hemmet.72. 

Ylwa lyfter med sina tankar om att om vuxna inte tar tiden till att prata och läsa för sina 

barn, varför ska då barnen uppleva att läsning är viktigt och uppleva läsning som intressant? 

6.6 Slutsatser 

De slutsatser som framkommit är att lärarna känner sig frustrerade då alltmer ansvar för 

läsutveckling som leder till god läsförståelse läggs som ett enskilt ansvar för de lärare som 

undervisar i svenska. Alla anser att det vore av vikt att läsförståelse undervisas i alla ämnen 

då kunskapskraven som ställs inom de flesta ämnen bygger på att eleverna ska kunna 

analysera, reflektera samt diskutera. Om det blir ett gemensamt ansvar bland lärarna på 

skolan att ansvara för sin del av att lära ut läsförståelse skulle det troligtvis leda till att fler 

elever når kunskapskraven och lär sig strategier för framtiden. 

 

Lärarna menar att föräldraansvaret bör öka genom exempelvis föräldrautbildningar i 

läsutveckling för att på så sätt skola in barnet redan från tidig ålder med lässtrategier samt ge 

en syn på läsning som något viktigt. Då som alla av lärarna säger skulle resultaten öka om det 

finns en större plan för läsförståelseundervisning där fler parter delar på ansvaret. 

 

Enligt lärarnas uppfattningar handlar det om fler faktorer som tillsammans ger en bild som är 

svår att utröna då dessa faktorer ligger på olika plan. Motivationsfaktorn är en faktor som 

kräver mycket entusiasm från lärarnas sida samt leder till mer arbete i att hitta litteratur som 

kan locka till både läsning samt kunskap. Attityden bland eleverna i allmänhet är svår att 

överbrygga då mängden text kan vara avgörande för om eleverna kommer läsa texterna 

överhuvudtaget. En av lärarna har valt att ha högläsning i samband med klassdiskussioner 

som strategi för att på det sättet nå fler elever till att vara delaktiga i det som läses. En annan 

lärare väljer att arbeta på ett annat sätt där undervisning av läsförståelse utgörs av tystläsning 

som sedan mynnar ut i en läslogg. 

 

Dessa är helt olika tillvägagångssätt i undervisning av lässtrategier vilket får en att undra om 

det nationellt borde läras ut läsförståelsestrategier som är baserade på vetenskapliga studier 

där goda resultat uppvisas inom kort tid? 

6.7 Vidare forskning 

I studien framkommer det fler faktorer som leder till brister i läsförståelsen. Enligt lärarna 

ligger ansvaret dels på eleverna, dels på föräldrarna och dels på skolorna som inte tar ett 

större ansvar för undervisningen. Det skulle vara intressant att undersöka hur elever upplever 

hur de lär sig på bästa sätt, vad som behövs för att höja resultaten inom läsförståelsen samt 

öka intresset för läsning på fler plan. 

 

Ett fortsatt arbete inom läsförståelseundervisning skulle vara att observera lärares 

undervisning med fokus på vilka faktorer, som enligt eleverna, kan leda till en större 

förståelse av hur man med bästa metod uppnår bättre resultat. Då kunde man få vara delaktig 

                                                 
71

 Taube, K., s.116-117. 
72

 Johansson, M., s.24.  
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i deras vardag, i möten med olika texter och där försöka hitta något som kan föras vidare i 

forskningen om vad som på bästa sätt kan leda till bättre läsförståelse hos elever. 
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Bilaga 1 
Informationsbrev  

 

Hej!  

Mitt namn är Marlene Reif och studerar vid Dalarna Högskola. Jag läser min sista termin på 

Grundskollärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6. 

I min studie har jag valt att titta på lärares uppfattning om utveckling och förändringar i 

elevers läsförståelse samt om det finns faktorer som kan ligga till grund för detta. 

 

Jag skriver till dig då jag skulle vara mycket tacksam om du vill ställa ställa upp på en 

intervju som kommer att ta ca en timme där du kan  avbryta din medverkan när du skulle 

vilja. 

Intervjun  kommer att spelas in men även att transkriberas direkt på plats. Efter intervjun 

kommer du att få se över dina svar vilket gör att du kan känna att du blivit citerad och 

uppfattad på rätt sätt då det är viktigt för mig att just dina svar kommer fram så som du vill. 

 

Svaren kommer att behandlas konfidentiellt och endast användas i forskningssyfte.  

Du kommer att få ett fiktivt namn i studien där endast  vilka ämnen du läst,vilka årskurser du 

undervisar/har undervisat i samt hur många år du varit verksam som lärare.  

 

Intervjun kommer att ske någon gång under V.14 efter överenskommelse. 

Om du har funderingar eller frågor om något innan intervjun så är du varmt välkommen att 

höra av dig. 

 

Tack på förhand 

 

Marlene Reif 

Adress 

Telefon 

Mejl: Marlene.reif@live.se 
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Bilaga 2  

Intervjufrågor 

 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Arbetar du med årskurs 4-6 eller 7-9? 

3. Har du arbetat med både de yngre och de äldre eleverna ? 

4. Vilka ämnen undervisar du i?  

5. Vad innebär begreppet läsförståelse för dig?  

6. Hur ser du på läsförståelsens roll ditt/ dina ämnen?  

7.  Kan du märka skillnad på hur elever tacklar olika typer av texter?  

8. Är det mängden text, är det när det blir för mycket begrepp, är det när det 

inte finns något intresse att läsa om vissa saker, är det att förförståelsen 

kring texten gör att det blir ett visst motstånd? 

9. Kan du märka att något har förändrats med elevers läsförståelse under 

dina år som lärare? 

10. Behövs det större entusiasm/mer förarbete att hitta texter som lockar 

elever? 

11. Vilka brister ser du i elevers läsförmåga? (ex, texter som helhet, 

ordförståelse, läsa mellan raderna, bortom raderna och att förstå ett större 

sammanhang)? 

12. Vad anser du om elevernas motivation kring läsförståelse? 

13.  Hur tror du att elevernas läsförståelse kan förbättras?  

14. Använder du någon form av strategier när du introducerar eleverna inför 

olika sakprosatexter eller skönlitteratur? 

15. Är det så att du har fått ändra din syn på läsförståelse och därmed fått 

ändra din   inställning vilket medfört att du får lägga om din planering 

mot tidigare? 

16. Några andra iakttagelser eller tips som du tror skulle gynna läsförståelsen 

för fler elever?  

 

 
 

 


