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Abstract 
Syftet med den här studien var att se hur lärarna uppfattar arbetet med läsförståelse på 
gymnasieskolan. Frågeställningarna som användes i studien var att se hur lärarna beskriver sitt 
arbete med läsförståelse, hur lärarna upplever att undervisningen påverkar eleverna samt hur 
lärarna motiverar sitt arbetssätt. För att besvara studiens syfte och frågeställningar genomfördes 
en enkätundersökning som skickades ut till alla verksamma svensklärare på tre kommunala 
gymnasieskolor i samma stad. Studiens teoretiska ramverk utgår från Vygotskijs 
sociokulturella perspektiv på lärande. Resultatet visar att lärarna fokuserar mer på aktiviteten 
än på texten och läsaren. Studien visar även att lärarna upplever att deras undervisning har en 
positiv effekt på elevernas läsförståelse. En varierande undervisning där eleverna får olika 
svårighetsgrader på texter och arbetar i helklass, grupper och individuellt gynnar eleverna. De 
slutsatser som kan dras från denna studie är att lärares kompetensutveckling inom läsförståelse 
gynnar elevernas läsförståelse. Ytterligare en slutsats som kan dras är att eleverna gynnas av att 
läraren undervisar i lässtrategier i början av årskurs 1 i gymnasieskolan. Det är även viktigt att 
texterna som läraren väljer engagerar, motiverar och är meningsfulla för eleverna.  
 
Nyckelord 
Läsförståelse, svenska, läsutveckling, undervisning, lässtrategier, gymnasiet, sociokulturella 
perspektivet, läsning 
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1. Inledning  
Läsning är en viktig del av vardagen och i skolan. Texter och läsning förekommer överallt – 
exempelvis med tidningar, böcker, sociala medier eller reklam. Genom mobiltelefoner, 
surfplattor och bärbara datorer finns läsningen alltid tillgänglig. Läsning är en viktig färdighet 
som vi lär oss i grundskolan och som sedan följer med ut i vuxenlivet. Läsningen utvecklas hela 
tiden och i grundskolan finns det krav på att lära ut läsförståelse, vilket har försvunnit i 
styrdokumenten för gymnasieskolan (Ivarsson, 2018, 2). Läsförståelseproblematiken grundas 
oftast i ung ålder och dessa problem tenderar ofta finnas kvar när eleverna blir äldre. Bristande 
läsförståelse kan påverka elever negativt. Druid Glentow skriver ”en bristande läsförståelse 
påverkar andra skolämnen, elevens hela skolgång. Det leder till en halvförståelse som ger 
halvkunskaper och i förlängningen en känsla av halvduglighet och ett havererat 
självförtroende” (2006, 13).  För att undvika detta och stärka elevers läsförståelse är det viktigt 
att undervisningen fortsätter även i gymnasiet.  
 
Flertalet studier, bland annat de omtalade PISA-undersökningarna, visar att läsförståelsen hos 
elever i nionde klass minskat sedan undersökningarna infördes. Detta blir ett problem då 
eleverna börjar gymnasiet och förväntas ha en etablerad läsförståelse. Flera lärare på skolor 
under lärarutbildningens verksamhetsförlagda undervisning vittnar om att elever inte har de 
förkunskaper de behöver för att klara av undervisningen på gymnasiet jämfört med elever som 
gått samma utbildning 10 år tidigare. I en skola där klasserna är stora och elevernas 
kunskapsnivåer skiljer sig mycket i en klass kan det vara svårt att hinna se och hjälpa alla elever 
med läsning och läsförståelse (Ivarsson, 2018, 2).  
 
Arbetet med lässtrategier har visat sig vara framgångsrikt för elevers läsförståelse. Metoder 
som textsamtal och loggböcker gynnar både svaga och högpresterande läsare då de får en 
möjlighet att processa det lästa (Ivarsson, 2018, 27). Ju mer en elev är medveten om sin 
läsprocess, desto bättre läsare blir eleven. Läraren behöver lägga läsundervisningen på elevens 
nivå för att dessa elever ska kunna utvecklas (Ivarsson, 2018, 27). För att främja elevens 
läsförståelse är det även viktigt att lärare arbetar aktivt med att undervisa i lässtrategier. För att 
eleverna ska få en optimal läsundervisning och utveckling krävs det att lärarna stöttar eleverna, 
oavsett om de är högpresterande eller svaga läsare.  
 
Lärarna och skolan har stort ansvar över elevernas kunskaper och utveckling. Med rätt stöttning 
från lärare eller andra mer kompetenta elever kan en elev utvecklas från en svag läsare till en 
läsare som bemästrar mer avancerade texter och förstår innehållet. Det är viktigt att lärarna är 
medvetna om elevernas kunskaper för att kunna ge dem en bättre undervisning. Därför är det 
viktigt att undersöka lärarnas uppfattningar om arbetet med läsning samt vilken effekt det har 
på elevernas läsförståelse. Om lärarnas arbetssätt är effektivt för elevernas läsförståelse kan 
andra lärare ta sig an metoder för att skapa läsförståelse i andra klasser eller skolor. Däremot, 
visar det sig att de metoder lärare använder inte är effektiva för elevers läsförståelse måste man 
fråga sig varför det inte fungerar och hur problemet kan lösas. 
 

2. Syfte och frågeställningar  
Syftet med den här studien är att undersöka lärares olika uppfattningar om arbetet med 
läsförståelse på några olika gymnasieskolor för att få veta vilka aspekter av läsförståelsearbetet 
som lärarna främst tar hänsyn till och vilka aspekter i läsförståelsearbetet som inte prioriteras. 
Målet är i förlängningen att kunna ge lärare rekommendationer om satsningar som behöver 



  2 
 

 

genomföras för att främja arbetet med läsförståelse. För att uppnå studiens syfte kommer 
följande frågeställningar besvaras:  
 

• Hur beskriver lärarna sitt arbete med läsförståelse?  
• Hur anser lärarna att undervisningen påverkar elevernas läsförståelse?  
• Vilka skäl anger lärarna för att arbeta med läsförståelse på det sätt som de gör?  
 

3. Bakgrund 
Följande kapitel inleds med en redogörelse över de centrala begrepp som förekommer i studien. 
Därefter presenteras hur läsförståelsearbetet visar sig i styrdokumenten och vem det är som 
ansvarar för att elever utvecklar god läsförståelse.  
 
3.1 Centrala begrepp 
I detta avsnitt definieras två centrala begrepp som används i denna studie. Först definieras 
begreppet läsförståelse och därefter lässtrategier.  
 
Läsförståelse är ett brett begrepp som förekommer ofta inom skolans värld. En enkel definition 
är Ivar Bråtens som definierar läsförståelse som: ”läsförståelse är att utvinna och skapa mening 
när man genomsöker skriven text och samspelar med den” (2008, 14). Det innebär alltså att en 
elev ska kunna förstå och ta till sig lästa texter antingen på papper eller en digital skärm.  
 
Det andra begreppet som förekommer frekvent i denna studie är lässtrategier. Skolverkets 
definition av lässtrategier är: ”med lässtrategier menas i kursplanen de konkreta sätt som en 
läsare använder för att angripa en text. Lässtrategier handlar alltså om något som läsaren gör 
med texten” (2011c, 10). Ytterligare en definition av begreppet är Astrid Roes som menar att  
”alla åtgärder som läsare vidtar för att främja läsförståelsen” (2014, 108). Med lässtrategier i 
denna studie menas de metoder läsaren använder för att förbättra sin läsförståelse. I avsnittet 
nedan redogörs det för hur dessa begrepp används i styrdokumenten.  
 
3.2 Läsförståelse i styrdokumenten  
Lärarnas arbete med läsförståelse styrs till stor del av styrdokumenten och läroplanen. Utifrån 
den har de stor frihet att planera och lägga upp undervisningen. Svenskämnets syfte på 
gymnasieskolan är att ”undervisningen ska stimulera elevernas lust att tala, skriva, läsa och 
lyssna och därmed stödja deras personliga utveckling” (Skolverket, 2011a, 160). Detta innebär 
att lärarna har ett stort ansvar att utveckla elevernas läslust. I läroplanerna för årskurs 6  och 9 
finns kravet om att eleverna ska använda lässtrategier i kunskapskraven. Om en elev ska uppnå 
betyget C i årskurs 6 måste eleven kunna ”läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och 
ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt” (Skolverket, 
2011b, 9). I läroplanen för årskurs nio måste en elev kunna ”läsa skönlitteratur och 
sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda 
lässtrategier utifrån olika texters särdrag” för att uppnå betyget C (Skolverket, 2011b, 12). 
Dessa strategier är alltså betygsgrundande för att eleven ska kunna få ett betyg i svenska i 
grundskolan. I läroplanen för gymnasieskolan har däremot detta krav tagits bort (Ivarsson, 
2018, 6).  
 
Elevernas läsning ska utvecklas under skolans gång och ju äldre eleverna blir desto svårare och 
mer avancerade blir texterna de läser i alla ämnen (Roe, 2014, 18). När eleven går på gymnasiet 
förväntas den ta mycket eget ansvar och läsningen blir ett verktyg för att kunna hitta ny kunskap 
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samt att kunna reflektera kritiskt över exempelvis insamlad information från internet (Ivarsson, 
2018, 6).  
 
I läroplanen för låg-, mellan- och högstadiet finns det krav på att eleverna ska använda 
lässtrategier, något som har försvunnit i läroplanen för gymnasieskolan (Ivarsson, 2018, 5). 
Som lärare är det viktigt att vara medveten om elevernas individuella lärprocesser likväl som 
att läraren måste ha god kännedom över hur lärstrategier fungerar för att kunna använda 
lässtrategier på ett bra sätt, särskilt genom metakognition, motivation och självreglerat lärande 
(Roe, 2014, 105). Metakognitionen är elevens egen förmåga att ha koll på sin egen lärprocess, 
motivationen är elevens lust att lära medan självreglerat lärande innebär att eleven har kontroll 
och tar ansvar över sitt eget lärande (Roe, 2014, 105). För att eleverna ska lära sig något är det 
viktigt att lärarna har goda kunskaper. Roe skriver:  

 
För att lära eleverna att vidareutveckla sin läsförståelse behöver lärarna själva ha goda 
kunskaper om texters uppbyggnad, språkbruk, verkningsmedel och vad som är 
utmärkande för olika genrer. De måste också känna till elevernas starka och svaga sidor 
som läsare, och sist men inte minst, måste de känna till olika lässtrategier och hur eleverna 
ska lära sig använda dem (Roe, 2014, 18–19). 
 

Det är alltså alla lärares ansvar, oavsett vilket ämne som undervisas, att undervisa eleverna i 
lässtrategier och läsförståelse eftersom alla ämnen innehåller läsning av något slag. Däremot är 
formuleringarna i kursplanerna otydliga och ofta, menar Roe, är det en förutfattad mening bland 
övriga lärare att det är endast svensklärarnas ansvar att lära eleverna läsa (2014, 19). Även om 
alla lärare måste arbeta med läsförståelse har svensklärarna en nyckelroll: de måste visa vägen 
för resten av arbetslaget. Därför är det viktigt att undersöka vilka sidor av läsförståelse som just 
svensklärare framhäver och hur de motiverar specifika arbetssätt.  
 

4. Tidigare forskning 
Det finns flera faktorer som påverkar elevernas läsförståelse enligt tidigare forskning. Dessa 
faktorer bör lärare ta hänsyn till i läsförståelsearbetet och den här undersökningen kommer att 
visa i vilken utsträckning de gör det. Faktorerna ordnas efter tredelningen hos Sweet & Snow. 
De tre delarna är läsaren, aktiviteten och texten som återkommer i teorikapitlet (kapitel 5) där 
de relateras till det sociokulturella perspektivet på lärande. I detta kapitel presenteras tidigare 
forskning om läsaren, texten och aktiviteten. Kapitlet avslutas med en sammanfattning.  
  
4.1 Läsaren 
Läsaren är den första delen i Sweet & Snows tredelade figur (se avsnitt 5.1). Läsaren, i denna 
studie eleven, spelar en stor roll i läsförståelsearbetet då det är eleven som ska läsa texter och 
genomföra de aktiviteter som läraren planerar och undervisar. I detta avsnitt presenteras vad 
som kännetecknar goda och svaga läsare, motivation till läsning och slutligen elevers läsvanor.  
 
4.1.1 Goda och svaga läsare 
Tidigare forskning visar att användandet av lässtrategier har en stor betydelse för en elevs 
läsutveckling och förståelse för texter. Klassrummet är en homogen plats där många olika läsare 
samlas och förväntas läsa texter av olika svårighetsgrader. Westlund likställer läsarna i ett 
klassrum med ett fingeravtryck, först ser de exakt likadana ut men tittar man närmare ser man 
att alla läsare är unika (2009, 93). Det finns många typer av olika läsare, men i den här studien 
kategoriseras dem som antingen goda eller svaga. I figur 1 nedan visas vad det är som 
kännetecknar en god eller en svag läsare före, under och efter läsningen:  
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Figur 1. Muskingum Colleges översikt av vad som kännetecknar goda läsare och svaga läsare (hämtad från Roe, 
2014, 110). 
 
Figur 1 visar tydligt att goda läsare har verktyg för att kunna förstå och läsa texter. De använder 
tidigare erfarenheter och kopplar ihop dem med det lästa för att skapa en bredare och djupare 
förståelse. De använder även textens kontext för att lära sig och förstå nya ord och uttryck. 
Goda läsare reflekterar ofta över det lästa och försöker sammanfatta det viktigaste i texten. En 
god läsare förstår inte allt de läser men de har oftast verktyg för att klara av en svårare text 
(Reichenberg, 2014, 60). Att vara en god läsare innebär även att man är en aktiv läsare (Roe, 
2014, 109). De svaga, eller passiva, läsarna däremot använder inte lässtrategier på samma sätt 
som en god och aktiv läsare gör. De är ofta oförberedda, förstår inte varför de läser en viss text 
och de blir lätt distraherade i sin läsning. Under läsningen förstår inte en svag läsare att den inte 
förstår texten och så fort eleven läst klart en text slutar den tänka på innehållet (Ivarsson, 2018, 
5). Oavsett om en läsare är god eller svag behöver eleven stöttning och utmaning av läraren för 
att kunna ta sig till nästa nivå i sin utveckling.  
 
4.1.2 Motivation 
Motivation är en viktig del till varför eleverna gör som de gör, exempelvis varför de väljer att 
titta på tv istället för att läsa en bok, eller hur de engagerar sig i olika saker och utmaningar. 
Bråten skriver: ”en persons motivation bestäms av de uppfattningar, värderingar och mål som 
han eller hon har” (2008, 75). Motivation är komplext och inom läsmotivation spelar följande 
tre delar stor roll: förväntningar om bemästrande, inre motivation och mål för bemästrande.  
 

 Goda och självständiga läsare Svaga och osjälvständiga läsare 
Före 
läsningen 

Aktiverar tidigare kunskap 
Förstår vad som är målet och avsikten 
med läsningen 
Väljer lämpliga strategier 

Börjar läsa utan att förbereda sig 
Läser utan att veta varför 
Läser utan att bedöma hur texten ska 
angripas 

Under 
läsningen 

Är fokuserade och uppmärksamma 
Kommer med antaganden och förslag 
Använder förklarande strategier 
när de inte förstår 
Använder sammanhanget i texten för 
att förstå nya ord och uttryck 
Använder textens struktur för att 
förstå bättre 
Organiserar och kopplar ny 
information till tidigare information 
Kontrollerar sin egen förståelse 
Är medvetna om när de förstår 
Är medvetna om vad de har förstått 

Blir lätt distraherade 
Läser för att få det gjort 
Registrerar inte när de eventuellt inte 
har förstått 
Registrerar inte vilka ord och begrepp 
som är viktiga 
Förstår inte hur texten är strukturerad 
Lägger till ny information istället för 
att koppla den till tidigare information 
Begriper inte att de inte förstår 

Efter 
läsningen 

Reflekterar över vad de har läst 
Uppfattar framgång som ett resultat 
av insats 
Sammanfattar det viktigaste 
Söker kompletterande information 
från andra källor 

Slutar tänka på innehållet i texten när 
de har läst färdigt 
Uppfattar framgång som ett resultat av 
tur 
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Elevernas förväntan om att bemästra en läsuppgift har stor betydelse för elevens läsmotivation. 
Den elev som upplever att den bemästrar läsning bra kommer bygga vidare på sina positiva 
erfarenheter av läsning och även förvänta sig att det kommer gå bra även i framtiden. Samma 
sak är det även för en elev som har kämpat mycket med läsning och stöter på problem. Eleven 
har förväntningarna att det kommer vara svårt att läsa i framtiden och den elevens negativa 
inställning till läsning kan skapa nya problem (Bråten, 2008, 76). Elevernas förväntningar om 
hur de bemästrar en uppgift ligger inte endast hos individen själv utan observationer av 
exempelvis andra elever spelar också en stor roll. Klarar en klasskompis av att lösa en läsuppgift 
stärks även den egna tron på eleven att den också kommer kunna klara av uppgiften. Därtill 
menar Bråten (2008, 76) att rätt stöttning och positiv återkoppling från föräldrar, klasskamrater 
och lärare har stor betydelse för hur en elev kommer lösa en läsuppgift.  
 
De elever som har en inre motivation till att läsa kommer att läsa för att de vill göra det, har lust 
och för att de har ett intresse för läsning. Beröm eller bra betyg är inget som driver dessa elever 
till att läsa utan de vill uppnå något annat (Bråten, 2008, 76). Inre motivation styrs bland annat 
av nyfikenhet vilket gör att eleverna som har en inre motivation till att läsa är ivriga att lära sig 
mer om ett ämne eller en författare som de finner intressant. Att få sin nyfikenhet tillfredsställd 
driver en sådan elev mer än att locka eleven med belöningar som guldstjärnor eller skärmtid 
efter att ha läst ett visst antal sidor. De som har en inre motivation till läsning kan bli så 
engagerade i sin läsning att när de läser glömmer de bort tid och rum (Bråten, 2008, 76). De är 
koncentrerade när de läser och har inlevelse vilket även fördjupar deras läsförståelse. Dessa 
elever tenderar även att välja texter som utmanar dem.  
 
Elever som har hög läsmotivation läser oftare, gör av med mer energi på läsning och dessa 
elever är mer engagerade i sin läsning än de elever som har en låg läsmotivation. Eleverna med 
hög läsmotivation får därför en djupare läsförståelse där de också får ett utvidgat ordförråd, nya 
kunskaper och utvecklade läsförståelsestrategier (Bråten, 2008, 78). Bråten skriver: ”Det finns 
dock ingen direkt orsaksförbindelse mellan läsmotivation och läsförståelse. Hög läsmotivation 
leder till mycket läsning, men det är själva läsningen som leder till att eleverna utvecklar de 
komponenter som ingår i god läsförståelse” (2008, 78). Dock visar studier att vissa elevers 
läsmotivation avtar ju längre upp i skolåren de kommer vilket kan bero på både individuella 
och miljörelaterade orsaker. Dels kan det bero på att eleverna blir medvetna om sina egna 
prestationer och jämför sig med andra elever vilket kan påverka dem negativt. Dels kan det 
bero på att det  finns brister i undervisningen och det saknas saker, exempelvis lärarens 
engagemang, som motiverar eleverna till att läsa. Det går att öka elevernas läsmotivation, dock 
är det ett arbete som tar tid och kräver väldigt mycket energi från lärarens sida (Bråten, 2008, 
78). För att förbättra elevernas läsmotivation är det viktigt att de får rätt redskap, som 
lässtrategier, för att förbättra sin läsning. Dessutom är det viktigt att eleverna får texter vars 
svårighetsgrad är anpassade utefter elevens förmåga samt att eleven får en återkoppling där de 
individuella framgångarna är i fokus (Bråten, 2008, 79). En annan viktig faktor är att materialet 
som används i undervisningen är anpassat efter elevernas intressen och att teman väljs utefter 
vad eleverna är intresserade av.  
 
4.1.3 Läsvanor 
Elevernas läsvanor är en faktor som spelar stor roll för hur djup deras läsförståelse är. I PISA 
2009 fick niondeklassarna som deltog i studien frågan om hur mycket tid de spenderade för att 
läsa för nöjes skull. Eleverna fick välja på svarsalternativen att de inte läser för nöjes skull, att 
de läser mindre än 30 minuter varje dag för nöjes skull, mellan 30 till 60 minuter läsning för 
nöjes skull varje dag, 1 till 2 timmar varje dag eller mer än 2 timmar varje dag. I figur 2 nedan 
redovisas resultatet för studien:  
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Elevernas svar på frågan: Ungefär hur mycket tid ägnar 
du vanligtvis åt att läsa för nöjes skull?  

Andel elever (%) Resultat 

Jag läser inte för nöjes skull 37,3 455 

30 minuter eller mindre per dag 34,0 515 

Mer än 30 minuter men mindre än 60 minuter per dag 17,4 539 

1 till 2 timmar per dag 8,2 539 

Mer än 2 timmar per dag 3,1 532 
 
Figur 2. Elevers läsning för nöjes skull, andel elever (%) och resultat på lästest (hämtad från Fredriksson & Taube, 
2012, 96). 
 
Mer än en tredjedel av de elever som deltog i studien läste inte alls för nöjes skull medan 
ytterligare en tredjedel läste 30 minuter eller mindre varje dag. Bland de elever som läste för 
nöjes skull var gruppen där eleverna läste mindre än 30 minuter varje dag störst. Studien visar 
att ju mer eleverna nöjesläste desto bättre presterade de på lästestet (Fredriksson & Taube, 2012, 
96). Däremot visar resultatet att de elever som läser mer än 2 timmar varje dag presterade sämre 
på lästestet än de elever som läste mellan 30 minuter och 2 timmar per dag. Fredriksson & 
Taube (2012, 97) påpekar att en av de förklaringar till varför de elever som läser allra mest inte 
har de bästa resultaten kan bero på att den elevgruppen är liten och att statistiskt material blir 
mer känsligt för individuella svar när en grupp är liten. I studien framgår det även att flickor 
läser mer och oftare än pojkar (Fredriksson & Taube, 2012, 98). Det var mer än 75% av 
flickorna som läste för nöjes skull medan 50,7% av pojkarna läste för nöjes skull. Studien visar 
att de som läser för nöjes skull läser bättre än de elever som inte läser något alls. De som läser 
mycket läser även bättre än de elever som lägger ner mindre tid på läsning varje dag. 
Fredriksson & Taube (2012, 98) drar slutsatsen att den som har lätt för att läsa tycker det är 
roligt och läser därmed mer, vilket blir en positiv spiral. De elever som inte läser mycket eller 
har svårigheter med att läsa läser mindre och det blir en negativ spiral.  
 
4.2 Texten 
Texten är den andra delen i figur 3 (se avsnitt 5.1) och lärarens val av texter har en stor betydelse 
för elevernas läsförståelse. Lärare måste ha kunskaper om texter samt vilken funktion dessa 
fyller för att hjälpa eleverna lyckas med sin läsinlärning. Texter kan både hjälpa elever att få en 
fördjupad läsförståelse men det finns även drag i texter som kan stjälpa eleven (Roe, 2014, 61). 
De faktorer som spelar stor roll är vilken nivå eleven är på och vilka kunskaper och erfarenheter 
eleven har sedan tidigare. Textens format och struktur, elevens ordförråd och illustrationer har 
stor betydelse för hur en elev uppfattar texten. De två texttyper som används mest i skolan är 
skönlitteratur och faktatexter där skönlitteraturen ofta läses för att lära sig något nytt och för 
upplevelsens och underhållningens skull medan faktatexterna har som mål att lära in nytt 
ämnesinnehåll.  
 
Faktatexter innehåller ofta mer information än skönlitterära texter gör vilket leder till att läsaren 
måste koncentrera sig på mer detaljerade faktaupplysningar (Roe, 2014, 70). Oftast är den typen 
av text tydlig och problemformuleringar och problemlösningar backas ofta upp med detaljerade 
och tydliga förklaringar. Problemet med faktatexter kan vara att den som skrivit texten antar att 
läsaren har mer förkunskaper än vad läsaren faktiskt har. Ju längre upp i skolsystemet eleverna 
kommer desto mer utmanande blir elevernas texter vilket leder till att eleverna måste ha god 
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begreppskunskap för att kunna och orka ta sig igenom avancerade texter (Roe, 2014, 72). 
Innehåller en text för mycket svåra begrepp och ord finns risken att eleven tröttnar. Enligt Roe 
finns det mycket som tyder på:  
 

att läsare med goda kunskaper inte behöver använda så mycket energi på att förstå hur 
saker och ting hänger samman, eftersom de hela tiden kan relatera det de läser till något 
de kan sedan tidigare och eftersom de är bekanta med konventioner, begrepp och 
presentationssätt inom det området. De som inte kan särskilt mycket måste däremot 
använda mer energi till att förstå (2014, 78).  

 
Svaga läsare behöver använda mer energi till att förstå avancerade texter och det visar även att 
det är viktigt att läraren är medveten om att elever behöver träna på ordförståelse och begrepp 
för att få en djupare bild av det lästa. I svenskämnet tar de skönlitterära texterna en större plats 
än i andra ämnen. Skönlitterära texter är inte lika informativa som faktatexter och de berättar 
vanligtvis en historia där författarna ofta använder bildligt språk och metaforer som skapar olika 
bilder för läsarna. Den typen av text låter ofta läsaren fantisera mer än i facktexter och olika 
tolkningar av texten låter läsaren göra inferenser oftare (Roe, 2014, 80).  
 
Lärarens val av texter har även stor betydelse för läsundervisningen i skolan och framför allt 
elevernas motivation till att läsa (Roe, 2014, 161). Elever som endast arbetar med läroböcker 
riskerar att tröttna på ämnet och upplägget. Det är viktigt att läraren erbjuder eleven olika typer 
av texter som böcker, tidningar, tidskrifter, urklipp, broschyrer eller klassuppsättningar. Det 
som är viktigt att komma ihåg är att texter som inte är skrivna med en pedagogisk avsikt kan 
vara svåra för eleverna jämfört med en lärobokstext (Roe, 2014, 161). Läromedlen är framtagna 
för att passa elever som går den angivna kursen utifrån kunskapskrav och läroplanens centrala 
innehåll. Vid valet av text är det viktigt att tänka på att kvaliteten på texten bör vara god det vill 
säga om målet inte är att avslöja vilka brister en text har. De texter som väljs bör vara relevanta 
och av intresse för eleven så det skapar en lust eller motivation att läsa texten (Roe, 2014, 161). 
Roe påvisar även betydelsen av att anpassa texten utefter den enskilda eleven så att texten är 
både tillgänglig samtidigt som den utmanar eleven (2014, 161). Väljs en text utefter helklass är 
det svårt att tillgodose alla elevers behov men utgångspunkten bör vara den förväntade läs- och 
kunskapsnivån hos eleverna för den kurs de läser. När läraren väljer egna texter kan läraren 
tänka på att välja texter utifrån bland annat elevernas intressen och bakgrundskunskaper, de 
lässtrategier som eleverna känner till, textens svårighetsgrad, textens form och innehåll i 
förhållande till åldersgruppen och textens kvalitet.  
 
En viktig del i valet av text är att fundera på om den är lämplig för högläsning eller ej. Att läsa 
högt gynnar elever som har lässvårigheter men de gynnar även övriga elever då högläsning 
skapar en ny dimension till texten genom att nyansera och betona ord och uttryck (Roe, 2014, 
163). Högläsning av en text leder ofta till samtal om texter i samband med läsningen vilket 
leder till att eleverna får en djupare förståelse av texten. Genom att läraren läser högt och går 
igenom innehållet, både när det gäller faktatexter och skönlitterära texter, får eleverna en bra 
ingång till ämnet. Ju längre eleverna går i skolan desto mer avancerade blir texterna eleverna 
läser. Genom att läsa högt för eleverna kan de få en djupare förståelse än vad de hade fått om 
de läst texten själva, det hjälper dem att både få en förståelse för innehållet samt hur en text är 
uppbyggd (Roe, 2014, 163). Att läsa texter högt ställer dock några krav på läraren, bland annat 
att läraren bör läsa bra och flytande och samtidigt bygga in känslor i uppläsningen för att texten 
ska bli mer inbjudande till eleverna (Roe, 2014, 164).  
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4.3 Aktiviteten 
Den tredje och sista delen i figur 3 (se avsnitt 5.1) är aktiviteten. Aktiviteten är de metoder och 
arbetssätt som visat sig vara framgångsrika för elevers läsförståelse. I följande avsnitt redogörs 
det för de arbetsformer och arbetssätt som enligt tidigare forskning visat sig vara effektiva i 
undervisningen. 
 
Genom att arbeta med läslogg får eleverna en möjlighet att reflektera över det lästa samtidigt 
som de får bygga upp föreställningsvärldar och koppla ihop dessa med tidigare erfarenheter och 
sociala världar (Ivarsson, 2018, 17). När eleverna arbetar med läslogg får de en möjlighet att 
kommentera sin förståelse, ställa frågor till texten samt koppla ihop texten i sin egen kontext 
(Ivarsson, 2018, 17). Genom att arbeta med läslogg utvecklas både elevernas läsning och 
skrivförmåga (Bommarco, 2006, 180). Det möjliggör utveckling för eleverna, inte bara inom 
läsförståelse utan även elevens skrivförmåga. Bommarcos studie visar även att det är viktigt att 
läraren är noggrann med valet av litteratur. Ofta har eleverna ett sug efter att läsa mer men att 
den litteratur som finns att välja på i skolan inte är anpassad efter elevernas intressen. I värsta 
fall upplevs litteraturen som ointressant eller irrelevant (Bommarco, 2006, 167). Ett sätt att 
arbeta med läslogg som visat sig vara effektiv är att eleverna får läsa en roman hemma och 
samtidigt som läsprocessen pågår skriva en läslogg där de kommenterar hur de förstått texten, 
ställa frågor till texten samt koppla texten till egna associationer. Därefter fick eleverna 
möjlighet att diskutera de lästa texterna i olika gruppsamtal utan lärare (Bommarco, 2006, 68). 
I gruppsamtalen skulle de diskutera varje elevs läslogg och eleverna lämnades ensamma med 
en inspelningsapparat där läraren kunde följa diskussionen efter lektionen (Bommarco, 2006, 
88). 
 
Ytterligare ett arbetssätt som visat sig vara effektivt för elevers läsförståelse är att arbeta med 
textsamtal. Hallessons studie utgår ifrån hur läraren kan arbeta med textsamtal i klassrummet 
bland annat genom den elevaktiva frågemodellen och Questioning the Author, vilket är två 
former av strukturerade samtal i klassrummet. Den elevaktiva frågemodellen  är textsamtal som 
bygger på elevernas egna frågor med svar som kan hittas i antingen den lästa texten eller deras 
egna associationer. I denna metod får eleven själv en möjlighet att utforska textens innehåll. 
Den elev/elever som deltar i samtalet ger antingen ett textbundet eller självständigt svar och 
använder texten för att skapa ordförståelse, sammanfatta de viktigaste punkterna, ta ut 
huvudpunkter, fylla ut tomrum i texten, granska den kritiskt samt  motivera sina svar 
(Hallesson, 2015, 82). Eleverna får möjlighet att diskutera det lästa i grupp och även diskutera 
varandras iakttagelser. Läraren är ständigt närvarande i klassrummet men deltar inte aktivt i 
diskussionerna. Den andra metoden Hallesson nämner i sin studie är Questioning the Author. I 
den undervisningsmetoden läser läraren och eleverna en text tillsammans och ska därefter hitta 
på nya idéer till texten. De diskuterar och reflekterar därefter tillsammans för att få en djupare 
läsförståelse. Det är alltid elevernas åsikter som står i centrum, läraren finns dock med i 
bakgrunden för att kunna styra upp samtalen (2015, 118). I detta arbetssätt får eleverna 
möjlighet att bearbeta huvudinnehållet med hjälp av repetitioner, synonymer och synonyma 
resonemang (Hallesson 2015, 119). Questioning the Author hjälper eleverna att göra inferenser, 
det vill säga läsa mellan raderna, dra egna slutsatser samt få möjlighet att diskutera det lästa.  
 
Ytterligare metoder som är framtagna för att utveckla elevers läsförståelse är Reciprocal 
Teaching (RT), Transaction Strategies Instruction (TSI) samt Concept Oriented Reading 
Instruction (CORI). Den första metoden, RT, är uppdelad i fyra olika moment och framtagen 
för att passa både yngre och äldre elever (Graeske, 2015, 161–162). Det första momentet inom 
RT är att förutsäga, vilket innebär att läsaren ska förutsäga textens handling genom att ta hjälp 
av textens titel, rubriker samt eventuella bilder som tillhör texten. Det andra momentet inom 
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RT är att läsaren ställer frågor till texten och försöker svara på dessa frågor. I det tredje 
momentet försöker läsaren reda ut oklarheter i texten samt hitta viktig information. Utöver detta 
antecknar läsaren det som inte förstås och försöker reda ut detta. I det fjärde momentet 
sammanfattar läsaren textens innehåll. Denna metod främjar elevernas läsförståelse inom både 
skönlitteratur och sakprosa (Graeske, 2015, 161–162). Den andra modellen, TSI, är uppdelad i 
tre olika moment där det första momentet är monitor for sense, där den som läser en text ska 
försöka förstå det lästa. Look for patterns är det andra momentet där eleven ska försöka hitta 
olika mönster och budskap i texten. I det tredje och sista momentet, make inferences, ska eleven 
koppla ihop texten med andra texter samt till elevens egna erfarenheter och förkunskaper 
(Graeske, 2015, 161–162).  Den tredje metoden med syfte att öka elevernas läsförståelse, CORI, 
är främst framtagen för natur- och samhällsorienterade ämnena. Detta arbete är tänkt att vara 
långsiktigt och eleverna får möjlighet att reflektera över det lästa samtidigt som läraren får en 
metod som de kan använda för att arbeta med läsförståelse. Graeske har tagit fram en modell 
som utgår från 12 punkter: handling, karaktärer, miljö, tid, motiv, tematik, struktur, stil, 
kontexter, genus, egna erfarenheter samt metaperspektiv (2015, 163–164). Med hjälp av dessa 
12 punkter får eleverna hjälp att reflektera över det lästa samt kunna fördjupa sin läsförståelse. 
Den här modellen är uppbyggd så att det ska vara enkelt för eleverna att se vad som är viktigt 
att leta efter i en text (Ivarsson, 2018, 24).  
 
4.4 Sammanfattning  
I denna studie nämns två typer av läsare, goda och svaga läsare. De goda läsarna är ofta 
fokuserade på läsningen och använder lässtrategier och olika verktyg för att klara av att läsa 
och förstå svårare texter. Svaga läsare blir ofta lätt distraherade när de läser och har inga 
strategier eller verktyg för att läsa och förstå texter. Det som är viktigt att komma ihåg är att 
både goda och svaga läsare behöver stöttning och lagom utmaning för att kunna ta sig till nästa 
nivå i läsningen.  
 
En viktig aspekt för elevernas läsning är att eleverna är motiverade till att läsa. Läsning kräver 
både energi och ansträngning från eleverna. De elever som har inre motivation till att läsa 
känner ofta läslust. De tycker att det är roligt att läsa och utvecklas på grund av nyfikenhet och 
iver. Denna typ av elever tenderar att välja texter som är utmanande av fri vilja. För att främja 
elevernas motivation till läsning behöver materialet som används i undervisningen vara 
anpassat efter elevernas intressen. Materialet behöver även vara anpassat efter elevens förmåga 
samt att eleven får konstruktiv återkoppling. De elever som tycker det är roligt att läsa tenderar 
att fortsätta medan elever som har en negativ inställning till läsning eller har svårigheter 
tenderar att läsa mindre eller när de är tvingade till det.  
 
Texten har en stor betydelse för elevernas läsförståelse. Lärare måste ha kunskaper om de texter 
som erbjuds för att kunna hjälpa och stötta eleverna. Skönlitteratur och faktatexter är de texter 
som används mest i skolan. Det är viktigt att läraren varierar materialet. De elever som endast 
arbetar med läroböcker tenderar att tröttna på upplägget. Ett sätt att variera undervisningen är 
att erbjuda eleverna olika typer av texter som böcker, tidningar, tidskrifter eller 
klassuppsättningar. Texterna bör väljas utifrån elevernas egna intressen och 
bakgrundskunskaper för att gynna eleverna. Ytterligare en faktor att fundera på är om texten är 
lämplig att läsa högt eller om den finns inspelad för att stötta svaga läsare.  
 
De metoder som visat sig vara framgångsrika för elevers läsförståelse är bland annat att arbeta 
med läslogg och diskussioner. En viktig aspekt är att eleverna kan göra inferenser, det vill säga 
koppla det lästa till elevens egna erfarenheter och verklighet. Andra metoder som visat sig vara 
framgångsrika är Graeskes 12 punkter som fokuserar på: handling, karaktärer, miljö, tid, motiv, 
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tematik, struktur, stil, kontexter, genus, inga erfarenheter och metaperspektiv. Dessa 12 punkter 
hjälper eleverna att reflektera över det lästa och fördjupa läsförståelsen. I nästa kapitel 
presenteras studiens teoretiska ramverk. 
 

5. Teoretiskt ramverk 
I detta avsnitt introduceras studiens teoretiska ramverk. Det teoretiska ramverk som kommer 
appliceras på denna studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv. En central del av 
läsförståelsen är läsaren, texten och aktiviteten och dessa står inom en sociokulturell kontext, 
exempelvis skolan och lärarna (Sweet & Snow, 2002, 25). Först kommer Sweet & Snows 
tredelning av läsförståelse presenteras och därefter kommer det sociokulturella perspektivet på 
lärande att presenteras. 
 
5.1 Läsaren, texten och aktiviteten 
Sweet & Snow delar in läsförståelsen i tre lika stora delar: läsaren, texten och aktiviteten vilket 
syns i figur 3 nedan (2002, 25):  

 
 
Figur 3. Läsförståelseprocessen i en sociokulturell kontext (hämtad från Sweet & Snow, 2002, 24).  
 
Dessa tre delar är lika viktiga i läsförståelseprocessen och samverkar ständigt med varandra. 
För att läsaren ska kunna förstå en text bör texten utformas på ett sätt som ger läsaren en 
möjlighet att förstå den samtidigt som aktiviteten är den situation där detta händer (Sweet & 
Snow, 2002, 25). Inom svenskundervisningen sker läsningen och läsförståelsen i en 
sociokulturell kontext, vilket i det här fallet är skolan och klassrummet.  
 
Det krävs flera förmågor för att läsaren ska kunna förstå texter. Sweet & Snow (2002, 25) 
nämner flera faktorer som krävs för att läsaren ska kunna förstå det lästa. En viktig faktor för 
att en elev ska läsa och förstå texter är motivation (se avsnitt 4.1.2). Ytterligare faktorer är att 
eleven har tillräckligt ordförråd för den texten som läses och tillräckliga förkunskaper om texten 
eller ämnet. Det är viktigt att läraren tar hänsyn till detta och att eleven får möjlighet att utveckla 
det under läsningens gång för att kunna fördjupa läsförståelsen. Läsaren behöver även förstå 
syftet med läsningen, ha intresse för texten, kunna reflektera kritiskt över det lästa, göra 
inferenser samt visualisera det lästa för att få en djupare förståelse över texten (Sweet & Snow, 
2002, 25).  Lärarens instruktioner har också en stor påverkan på elevers läsförståelse. Rätt 
instruktioner, med uppmaningar om att använda exempelvis lässtrategier och att kunna göra 
inferenser kan lyfta en läsare medan fel instruktioner kan påverka läsaren negativt (Sweet & 
Snow, 2002, 26). Texter är antingen tryckta, digitala eller handskrivna. Textens svårighetsgrad 
styrs av olika faktorer hos läsaren till exempel intresse, förkunskaper och läsarens ordförråd. 
All läsning har ett syfte och det kan styras antingen utifrån, till exempel en klassuppgift, eller 
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styras inifrån individen, till exempel när läsning sker i samband med datorspelande (Sweet & 
Snow, 2002, 27). Syftet med läsningen påverkas bland annat av läsarens motivation, intressen, 
inställning och tidigare kunskaper.  Läsningens syfte kan ändras under läsningens gång. I skolan 
framkommer läsningens syfte genom instruktioner. Instruktionen formar läsarens syfte, 
aktiviteten som genomförs och de konsekvenser som blir av läsningen. Läsaktiviteten bör 
formas så att läsningen har olika syften, läsaren får möjlighet att läsa och förstå olika typer av 
texter samt att texterna sätts i olika kontexter för att utveckla läsarens förståelse (Sweet & Snow, 
2002, 28).  
 
5.2 Det sociokulturella perspektivet på lärande  
En person som varit framträdande i arbetet med det sociokulturella perspektivet är Lev 
Vygotskij och hans arbeten om utveckling, lärande och språk. Vygotskij var väldigt engagerad 
i skolutveckling vilket syns i hans arbete (Säljö, 2014, 297). Det sociokulturella perspektivet 
på lärande handlar om hur människor, i detta fall elever, utvecklar de förmågor som anses ha 
kulturell karaktär som till exempel att läsa och skriva (Säljö, 2014, 298). Det sociokulturella 
perspektivet kännetecknas av att individer utvecklas i den omgivning de befinner sig i (Säljö, 
2015, 95).  En viktig del av Vygotskijs tradition är språket, där hans bild av språket är ett 
flexibelt teckensystem med vilket människan kan uttrycka sig, förstå världen samt fördjupa sin 
förståelse (Säljö, 2014, 301). Språket, både muntligt och skriftligt, är därför ett av många 
redskap som används vid lärprocessen. Skrift är en viktig del av lärandet där människan får 
möjlighet att skapa ett socialt minne genom att skriva exempelvis minneslappar, anteckningar, 
brev, artiklar eller böcker (Säljö, 2015, 89). Redskap är en viktig del av lärandet och ett 
nyckelbegrepp inom den sociokulturella teorin. Vi använder bland annat fysiska redskap som 
pennor och böcker för att kunna skriva och läsa. Förutom fysiska redskap använder vi även 
intellektuella redskap som när vi tänker eller kommunicerar. En viktig aspekt av dessa redskap 
är att visa att gränsen för en människas förmågor inte endast går vid denne persons kropp utan 
att genom att använda fysiska redskap kan vi klara av saker som vi aldrig skulle klara av med 
våra naturgivna förmågor (Säljö, 2015, 91). Eleverna läser och skriver med språkliga symboler 
men de tar hjälp av fysiska redskap för att kunna göra det som böcker och pennor. Säljö menar 
att människan är en hybridvarelse som exempelvis lär sig, tänker och lever med hjälp av olika 
redskap (2015, 93).  
 
Ett begrepp som ofta används för att beskriva och förstå lärande är appropriering vilket Säljö 
översätter till att ”ta till sig”, ”låna in” och ”ta över och göra till sitt” (2015, 95). Det som är 
viktigt med appropriering är att människan får kunskaper och erfarenheter mellan människor i 
kommunikation främst genom samtal (Säljö, 2015, 95). Genom samtal lär sig människan om 
andras erfarenheter och genom appropriering blir erfarenheter en del av en enskild individs 
tänkande (Säljö, 2015, 95). Vi lär oss av det som är naturligt i vår vardag, exempelvis i dagens 
samhälle där det är naturligt med internet, sociala medier och andra digitala resurser. Tidigare 
generationer hade inte ens kunnat föreställa sig detta fenomen som är så självklart i dagens 
samhälle och det är även här både barn och vuxna får erfarenheter och utvecklar sina 
referensramar (Säljö, 2015, 96). Människan är under ständig utveckling där lärande och 
utveckling är ett normaltillstånd för människan (Säljö, 2014, 305).  
 
Människan är ständigt under utveckling och lär sig nya saker hela tiden. Människan blir aldrig 
färdig med sitt lärande. Genom lärande tar vi till oss delar av exempelvis samhällets 
erfarenheter och processar dem till våra egna. När vi gör detta så skapar vi nya redskap och 
färdigheter för lärande, exempelvis så kan vi gå från att vara en person som inte kan läsa till en 
person som läser avancerade texter (Säljö, 2015, 101). Utifrån Vygotskijs tankar om att 
människan är i ständig utveckling har idén om den närmaste (eller proximala) utvecklingszonen 
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växt fram. Den är nära kopplad till Vygotskijs sätt att se lärande och utveckling som ständigt 
pågående processer (Säljö, 2014, 305). Detta illustreras i figur 4 nedan:  
 

 
 
Figur 4. Den närmaste utvecklingszonen (hämtad från Säljö, 2015, 100).  
 
Utgångspunkten i figur 4 är de kunskaper eleven redan behärskar som att kunna läsa enklare 
texter. I utvecklingszonen finns det kunskaper inom räckhåll för eleven förutsatt att eleven får 
rätt stöd utifrån exempelvis genom att få möjligheten att lära sig verktyg för att kunna läsa mer 
avancerade texter som till exempel lässtrategier. Genom rätt stöttning och verktyg utvecklas 
eleven och skapar nya kunskaper/färdigheter (Säljö, 2015, 100). Andreassen menar att läraren 
ska vara både stöttande och accepterande men för att eleven ska utvecklas behöver läraren även 
vara kritisk och frågande för att uppmuntra eleverna att använda färdigheterna mer effektivt 
och målmedvetet (2008, 233). Skolan är läroplansbaserad och lärandet i skolan går bortom den 
enskilda elevens personliga erfarenheter. Undervisningen riskerar därmed att bli abstrakt och 
det blir svårt för eleven att koppla innehållet i undervisningen till det eleven känner igen från 
sin egen vardag. Därmed får läraren en central roll som länk mellan elevens vardagliga 
referensramar och erfarenheter och de synsätt som akademiska och institutionella sammanhang 
har på världen. Det är alltså läraren tillsammans med eleven som identifierar elevens nuvarande 
kompetens och hittar dess ”närmaste utvecklingszon” (Säljö, 2015, 103).  
 
Utifrån Vygotskijs idéer om den närmaste utvecklingszonen formulerade 
utvecklingspsykologerna Wood, Burner och Ross begreppet scaffolding, vilket betyder stöd 
eller byggnadsställning (Säljö, 2015, 100). Scaffolding förknippas ofta med den närmaste 
utvecklingszonen och innebär att den mer kompetenta personen (till exempel läraren eller en 
mer kompetent klasskamrat) ger eleven stöd, både fysiskt och intellektuellt, när eleven lär sig 
något. Ju mer eleven lär sig och ju mer eleven behärskar färdigheten desto mindre stöd behöver 
eleven. Till slut behärskar eleven färdigheten själv utan stöd (Säljö, 2015, 101). Eftersom 
människan är i ständig utveckling finns det alltid något eleven redan kan men oftast kan eleven 
utveckla dessa färdigheter. Gibbons (2016, 14) menar att stöttningen till en elev från antingen 
lärare eller klasskamrater kan vara organisatorisk som exempelvis parövningar och 
grupparbeten eller strukturell som har till uppgift att stötta både språk och lärande. Den 
stöttningen som ges är inte ”vanlig” hjälp utan tillfällig hjälp som eleverna får av läraren för att 
kunna klara uppgiften på egen hand allteftersom. Det är inte meningen att elevernas 

Framtida 
kunskap/färdighet

Kunskap/färdighet som 
är beroende av yttre 

stöd

Uppnådd 
kunskap/färdighet
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undervisning ska vara över deras kapacitet utan den ska utmana eleven. Det är lärarens ansvar 
att se till att eleven utmanas och att undervisningen förs framåt vilket ställer kraven på lärarna 
att ha lika höga förväntningar på alla elever samtidigt som de ska stötta alla elever för att de ska 
nå framgång i utvecklingen (Gibbons, 2016, 33). Enligt Andreassen (2008, 233) sker den 
kognitiva utvecklingen i ett socialt samspel mellan läraren och eleven där läraren fungerar som 
vägvisare och där eleven observerar läraren och tar efter. Detta sker ofta genom högtänkande, 
där läraren eller en mer kompetent klasskamrat förklarar sitt arbetssätt eller resonemang till 
eleven som behöver stöttning. Oftast krävs upprepningar för att eleven ska få tillräckligt med 
stöd och kunna bemästra färdigheten. Språket och dialogen är viktig för att kunna ge den 
behövande eleven rätt stöd. Scaffolding är viktigt för att eleven ska komma vidare i sitt lärande 
och få möjligheten att utvecklas.  
 

6.  Metod  
I detta avsnitt presenteras studiens metod. Den metodansats som kommer användas i denna 
studie är fenomenografi vilket handlar om hur människor uppfattar sin omvärld på olika sätt. 
Fenomenografi skildrar både likheter och skillnader. I denna studie visas det genom hur lärare 
uppfattar arbetet med läsförståelse vid gymnasieskolan. I detta kapitel presenteras studiens 
insamlingsmetod, analysmetod samt de etiska aspekter som tagits hänsyn till i studiens 
genomförande.  
 
6.1 Insamlingsmetod 
Metodvalet ska enligt Fejes & Thornberg baseras på det fenomen som ska studeras, vilket 
innebär att det är lämpligt att utgå från studiens syfte och frågeställningar vid valet av metod 
(2009, 21). För att kunna besvara den här studiens syfte och frågeställningar används en 
kvalitativ metod för att samla in material. Insamlingsmetoden som används i studien är enkät 
med öppna frågor vilket presenteras vidare under avsnitt 6.1.1. Det insamlade materialet delas 
sedan upp i olika kategorier för att kunna urskilja eventuella mönster. Då det är lärarnas 
uppfattning om läsförståelse som är av intresse i denna studie är en kvalitativ metod passande. 
Målet är att få fram lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter om läsförståelse vilket gör att 
en kvantitativ metod inte är passande för denna studie. Sedan presenteras även studiens urval 
och utformning samt studiens praktiska genomförande.  
 
6.1.1 Enkät 
Då studiens syfte är att undersöka lärarnas uppfattning om arbetet med läsförståelse på 
gymnasieskolan valdes enkät med öppna frågor som insamlingsmetod. Hade studien riktat in 
sig på hur lärarna arbetar med läsförståelse hade exempelvis en observation varit mer lämplig 
som insamlingsmetod. Enkäten består av frågor som överlappar varandra för fler chanser att få 
svar.  
 
En fördel med att använda enkät med öppna frågor som insamlingsmetod är att deltagarna kan 
svara på frågorna när det passar dem och de behöver inte svara på alla frågor samtidigt. 
Björkdahl Ordell (2007, 85) menar att det är en tidsbesparande metod och att många personer 
nås på kort tid. Då deltagarnas svar sammanställs direkt efter insamlingen är det mindre 
tidskrävande jämfört med en muntlig intervju då genomförandet och transkribering tar mycket 
tid. Deltagarna är dessutom anonyma vilket kan leda till att fler deltagare svarar på enkäten 
(Björkdahl Ordell, 2007, 85). Nackdelen med en enkätundersökning som denna är att det inte 
går att ställa några följdfrågor till intressanta punkter. Dessutom finns risken att många lärare 
inte deltar i studien på grund av att undersökningen har några frågor som kräver eftertanke. 
Ytterligare en nackdel med att fråga lärare om deras uppfattning eller hur de arbetar är att det 



  14 
 

 

finns en risk att de ger svar som ger en skev bild där deras uppfattning inte stämmer överens 
med verkligheten. I en sådan situation hade en observation varit mer lämplig men då syftet är 
att undersöka hur lärarna uppfattar undervisningen passar denna metod bättre.  
 
6.1.2 Urval och utformning 
Studiens syfte är att undersöka lärarnas uppfattning om arbetet med läsförståelse inom 
svenskämnet på gymnasieskolan och detta styrde valet över vilka personer som tillfrågades att 
delta i studien. För att få ett brett resultat valde jag att fråga alla lärare på tre olika 
gymnasieskolor i en kommun som undervisar i svenska detta läsår. För att få tag på lärarnas e-
postadresser kontaktades en lärare, ansvarig rektor eller en studieadministratör på skolan. Jag 
har tidigare haft kontakt med en skola vilket underlättade insamlingen av deltagare till studien. 
Därefter skickades ett informationsbrev om studien ut tillsammans med en länk till 
undersökningen. Genom att läsa informationsbrevet och svara på enkäten godkände lärarna sitt 
deltagande i studien. Då undersökningen inriktar sig på läsundervisningen inom svenskämnet 
tillfrågades endast lärare som undervisar i svenska. Lärare som var exempelvis tjänstlediga eller 
utbildade svensklärare men som undervisade i andra ämnen tillfrågades inte då deltagarna 
skulle vara så insatta i ämnet som möjligt.  
 
Av alla tillfrågade lärare var det totalt 9 stycken från tre olika skolor som deltog i 
undersökningen. I tabell 1 nedan visas hur länge lärarna har arbetat på gymnasiet, vilka 
svenskkurser de undervisar, vilka övriga ämnen de undervisar i samt vilken skola de arbetar på.  
 
 
Deltagare Antal år som 

lärare 
Kurser i svenska Övriga kurser Skola 

Lärare 1 13 1, 2, 3 Sociologi 1 
Lärare 2 9 1, 2, 3 -  1 
Lärare 3 15 1 Engelska, 

Psykologi 
1 

Lärare 4 16 Svenska - 1 
Lärare 5 15 1 Engelska 1 
Lärare 6 10 Svenska - 2 
Lärare 7 1/2 1, 2 Engelska 2 
Lärare 8 9 1, 2 Engelska 3 
Lärare 9 34 1, 3 Franska  3 

 
Tabell 1. Sammanställning av deltagare. 
 
Eftersom deltagarna i studien ska vara anonyma kallas de för lärare samt en siffra från 1 till 9 
till exempel Lärare 1. Tabellen ovan visar att sex av lärarna har undervisat på gymnasieskolan 
i mer än 10 år, två av lärarna har undervisat i 9 år medan en lärare har undervisat en termin 
vilket gör att de flesta av lärarna har lång erfarenhet av att undervisa på gymnasieskolan. Av 
dessa nio deltagare var det två lärare som inte specificerade vilka kurser som undervisades utan 
endast svenskämnet. Av övriga deltagare undervisar alla i svenska 1 medan två deltagare 
undervisar även i svenska 2 och 3. Lärarna undervisar även i andra ämnen som sociologi, 
engelska, psykologi och franska. Två av lärarna har inte nämnt några andra ämnen. Som nämnts 
tidigare arbetar lärarna på olika skolor vilket specificeras i sista kolumnen. Skolorna har fått 
namnen skola 1, skola 2 och skola 3 för att kunna göra eventuella jämförelser mellan 
uppfattningar eller arbetssätt som finns på olika skolor. Majoriteten av lärarna undervisar på 
högskoleförberedande program.  
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6.1.3 Praktiskt genomförande 
Innan informationsbrevet och enkäten skickades ut till deltagarna skickades den ut till fyra 
testpiloter på en annan skola, främst för att se så att frågorna är svarbara och kunna åtgärda 
eventuella missuppfattningar med enkäten (Björkdahl Ordell, 2007, 91). Genom att skicka ut 
den till testpiloter visade det sig att frågorna var tydliga och svarbara. En av piloterna påpekade 
även att enkäten var lång och att det skulle ta tid att svara på frågorna vilket kan ha påverkat 
antalet deltagare negativt i studien. 
 
Kontakten med de skolor som undersökningen berör har skett via lärare, studieadministratör 
eller rektor. Jag kontaktade personal på skolan och bad om e-postadresser till alla lärare som 
undervisar i svenska detta läsår. Därefter mailades ett informationsbrev (se bilaga 1) om studien 
ut med en länk till ett formulär där enkäten med de öppna frågorna finns. Lärarna fick därmed 
möjlighet att sitta och svara på frågorna i lugn och ro. Totalt tillfrågades 29 lärare om de ville 
vara med i undersökningen och totalt deltog 9 lärare i studien.  
 
Enkäten som skickades ut hade totalt 12 frågor (se bilaga 2) med några allmänna frågor som 
ålder, hur länge de varit verksamma lärare, utbildning och vilka kurser och klasser de undervisar 
i. Sedan följde mer specifika frågor om hur lärarna arbetar med läsförståelse, hur deras arbete 
påverkar eleverna samt varför lärarna arbetar på det sätt de gör. Enkäten avslutades med en 
fråga om lärarna hade något övrigt att tillägga. Björkdahl Ordell (2007, 91) menar att enkäter 
med endast öppna svarsalternativ blir svåra att sammanställa dock ansågs den typen av frågor 
vara mest relevant för denna studie. Deltagarna hade totalt en vecka på sig att svara på frågorna 
och under denna vecka skickades två påminnelser ut med syftet att öka svarsfrekvensen. Genom 
att använda en webbaserad enkät har lärarna varit anonyma under hela studien och det går inte 
att se vem som har svarat vad. Materialet samlades sedan in och organiserades utifrån de olika 
frågorna. Svaren numrerades även 1–9 så det skulle bli överskådligt och enkelt att se vilken 
lärare som svarat vad. Materialet tolkades därefter vilket presenteras närmare i avsnitt 6.2 
nedan.  
 
6.2 Analysmetod 
Efter att svaren från lärarna samlats in behöver materialet bearbetas. Enkätfrågorna är öppna 
och behöver tolkas av forskaren. Svaren måste ställas mot varandra och jämföras. De 
deltagande lärarna namngavs med lärare och en siffra, till exempel lärare 1, vilket redovisas i 
tabell 1. Lärarnas svar sorterades utifrån varje enkätfråga där svaren fick siffran 1 till 9 beroende 
på vilken lärare som svarat. Detta gjorde materialet mer överskådligt. Därefter strukturerades 
svaren utefter olika teman för att kunna urskilja olika mönster, skillnader och likheter. En 
fenomenografisk analysmodell som är presenterad i Dahlgren & Johansson (2009, 127) 
kommer användas. Metoden består av sju olika steg som berör hela analysprocessen, från första 
läsningen av materialet till kontrasterandet av kategorier. Nedan beskrivs hur materialet 
analyserats utifrån Dahlgren & Johanssons analysmetod:  
 
Steg 1 – bekanta sig med materialet  
Först bekantade jag mig med materialet genom att läsa igenom det flertalet gånger för att få en 
uppfattning om det insamlade materialet. Jag förde även anteckningar och markerade viktiga 
delar av materialet.   
 
Steg 2 – kondensation 
I det andra steget försökte jag hitta de mest betydelsefulla uttalandena i materialet genom att 
stryka under olika passager eller stycken i det. De passager och stycken som togs fram var korta 
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men visar en representativ bild av lärarnas arbete med läsförståelse och därför ligger de till 
grund för jämförelser som kommer i ett senare skede av analysprocessen.  
 
Steg 3 – jämförelse 
Det tredje steget är jämförelse mellan olika passager och här låg fokus på att hitta likheter och 
skillnader mellan lärarnas svar. Ett av de primära målen med fenomenografi är att urskilja 
skillnader mellan olika uppfattningar. För att kunna hitta dessa skillnader måste forskaren även 
hitta likheter i materialet. Varje fråga gicks igenom för sig och de uttalanden som liknade samt 
skiljde sig åt från varandra markerades.  
 
Steg 4 – gruppering 
I det fjärde steget grupperades det insamlade materialet genom att sortera likheter och 
skillnader. Jag utgick från intervjufrågorna för att få en tydlig struktur på det insamlade 
materialet. Sedan delade jag upp grupperna utifrån studiens frågeställningar för att göra 
materialet mer lättöverskådligt. 
  
Steg 5 – artikulera kategorierna 
I det femte steget artikulerades kategorierna, det vill säga hitta kärnan av likheter i de olika 
kategorierna. I detta steg bestämdes var gränserna för en viss uppfattning för en kategori skulle 
dras. En kategori ska vara uttömmande och därför behöver gränserna vara tydliga. 
  
Steg 6 – namnge kategorierna 
I det sjätte steget namngav jag kategorierna för att kunna strukturera upp materialet. 
Kategorierna var: läsundervisning som ett separat eller kontinuerligt moment, arbete i 
helklass/grupper/individuellt, metodik, progression i svårighetsgrad, texttyper, läsvanor, 
motivation, förmåga, ömsesidig relation mellan svenska/läsförståelse och andra ämnen, 
teorier/tidigare forskning, läromedel och yttre faktorer. Genom att namnge kategorierna 
framträdde det mest betydelsefulla materialet samtidigt som materialet blev tydligt strukturerat. 
Kategorierna namngavs utifrån framstående teman i materialet.  
 
Steg 7 – kontrastiv fas 
I den sjunde och sista fasen i denna analysmodell granskades alla passager och stycken i 
enkätsvaren. Jag tittade på om passagerna eller styckena tillhör flera kategorier. Dahlgren och 
Johansson (2009, 130) påpekar att det är viktigt att en kategori är uttömmande, det vill säga 
unik. Finns det flera kategorier som uttrycker samma eller likande saker går det att föra ihop 
fler kategorier till en. Lärarna känner inte till kategorierna men de kan fälla yttranden som 
innehåller stoff från flera kategorier. Det kan därför förekomma samma citat på flera platser 
under kapitel 7. 
 
Det är viktigt att komma ihåg att det är kategorierna som utgör resultaten och inte hur frekvent 
en uppfattning förekommer (Kihlström, 2007, 163). Däremot kan det vara intressant att titta på 
frekvens då det visar olika omfattning inom olika kategorier. Kihlström påpekar att det är viktigt 
att komma ihåg att det är intervjupersonernas uppfattningar och inte intervjupersonerna som 
kategoriseras (2007, 163).  
 
6.3 Etiska överväganden 
Denna studie följer de rekommendationer som getts ut från Vetenskapsrådet gällande etiska 
aspekter. Vetenskapsrådets rekommendationer utgår från fyra olika krav: informations-, 
samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Det är viktigt att 
alla dessa krav uppfylls för att skydda de individer som deltar i studien.  
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Det första kravet, informationskravet, innebär att forskaren måste informera om studiens syfte 
och om deltagarens uppgift i studien. Denna information fick deltagarna genom 
informationsbrevet (se bilaga 1) som skickades ut tillsammans med frågorna. Det andra kravet, 
samtyckeskravet, innebär att alla deltagare måste ge sitt godkännande för att delta i studien. 
Deltagarna ska dessutom informeras om att det är frivilligt att delta samt att de kan avbryta 
deltagandet när de vill utan påföljder. Deltagarna får dessutom inte utsättas för olämplig 
påtryckning eller påverkan om de väljer att inte delta i studien. När informationsbrevet 
skickades ut tillfrågades även deltagarna om de ville ställa upp i studien. Eftersom frågorna 
skickades ut i samband med informationsbrevet är det upp till varje deltagare att bestämma om 
de vill svara på frågorna eller inte. Det tredje kravet, konfidentalitetskravet, innebär att alla 
känsliga uppgifter behandlas konfidentiellt vilket innebär att obehöriga inte kan ta del av dessa 
uppgifter. Deltagarna kan inte identifieras av utomstående. Formuläret som används för att 
samla in material är anonymt vilket gör det omöjligt att röja deltagarnas identitet. Det fjärde 
och sista kravet, nyttjandekravet, innebär att materialet som samlas in används endast till den 
här studiens syfte.  
 

7. Resultatredovisning och resultatanalys 
I detta kapitel presenteras studiens resultat. De viktigaste yttrandena som är kopplade till vissa 
teman redovisas i detta kapitel. Då det går att analysera olika aspekter av citaten förekommer 
vissa citat flera gånger i resultatet. Resultatet presenteras utifrån studiens frågeställningar: 

• Hur beskriver lärarna sitt arbete med läsförståelse?  
• Hur anser lärarna att undervisningen påverkar elevernas läsförståelse?  
• Vilka skäl anger lärarna för att arbeta med läsförståelse på det sätt som de gör?  

 
Resultatet av studien kommer analyseras utifrån de sociokulturella begreppen scaffolding, 
närmaste utvecklingszonen, appropriering, redskap, läraren som länk och yttre faktorer, som 
presenteras i kapitel 5.  
 
7.1 Hur beskriver lärarna sitt arbete med läsförståelse?  
I detta avsnitt används Sweet & Snow (2002) för att strukturera svaret på den didaktiska frågan 
vad lärarna undervisar om, medan de didaktiska frågorna hur och varför analyseras med hjälp 
av det sociokulturella perspektivet på läsaren. Resultatet i avsnitt 7.1 är strukturerat utifrån 
Sweet & Snows tre delar, först aktiviteten, sedan texten och slutligen läsaren.  
 
7.1.1 Aktiviteten 
Resultatet av enkätundersökningen visar att de flesta lärare arbetar med läsförståelse och 
lässtrategier kontinuerligt i undervisningen. Det är inget som sker separat i undervisningen utan 
förekommer under hela kursens gång. Vissa lärare arbetar separat med lässtrategier i början av 
en termin där det verkar vara bestämt att alla svensklärare på skolan ska fokusera på att 
introducera lässtrategier i början av årskurs ett. Fyra av lärarna arbetar både kontinuerligt och 
separat med läsförståelse i undervisningen:   
 

Arbetar fokuserat under några veckor på ht i åk 1. Följer sedan upp i alla moment vi har 
läsning i (…) Vi har haft projekt här på skolan (Lärare 2).   
 
I svenska 1 har vi ett moment tidigt på hösten där lässtrategier är i fokus. I den kursen samt 
mina andra kurser återkommer jag till lässtrategier flera gånger i samband med att vi arbetar 
med texter av olika slag. (…) Jag arbetar inte med läsförståelse separat (…) Rent konkret 
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har vi bestämt i ämneslaget att vi alla ska arbeta med lässtrategier tidigt på hösten i ettan 
och att vi ska följa upp det (Lärare 5). 

 
(…) som introduktion för alla på samhällsprogrammet. (…) Vi har jobbat mycket med detta 
på skolan (Lärare 3).  
 
Vi har på skolan utvecklat tillsammans hur vi vill arbeta med lässtrategier och att öka 
läsförståelsen bland våra elever (Lärare 9). 

 
Tre av de tillfrågade lärarna uttrycker att arbetet med lässtrategier och läsning sker kontinuerligt 
under kursens gång:  
 

Jag integrerar det i samband med uppgifter samt går igenom det vid olika tillfällen i 
föreläsningsform. (…) Gör det till ett återkommande inslag i undervisningen. Läsning av 
svårare texter ingår alltid i varje moment (Lärare 4).  
 
När vi läser nya skönlitterära texter så undervisar jag så att de ska använda sig av 
lässtrategierna (Lärare 9).  

 
Vi läser varje torsdag samt under vissa lektioner (Lärare 8).  

 
Elevernas arbete med läsförståelse sker både i helklass, som grupparbete och individuellt 
arbete. Lärarna arbetar med scaffolding vilket ger eleven stöttning både från lärare och mer 
kompetenta klasskamrater. Två av lärarna beskriver arbetet som att de arbetar både individuellt, 
i mindre grupper och sedan i helklass:  
 

Eleverna läser först själv, sedan pratar i grupper om 3-4 st. om vad texten handlar om. 
Därefter får gruppen redovisa/tala om för övriga som ej läst texten vad texten handlar om. 
(…) Slumpmässiga grupper, alltid. (…) Läsa själv, prata i grupp, dela med sig till andra 
(Lärare 1). 

 
Vi läser noveller och romaner gemensamt, i grupp och individuellt. Först börjar vi 
gemensamt hela klassen med en novell. Novell nummer två arbetar de med i grupper och 
fortsätter använda sig av olika lässtrategier. Till sist ska de arbeta med lässtrategier 
individuellt med en tredje novell (Lärare 9).  

 
En lärare beskriver arbetet som både helklassarbete och individuellt arbete:  

 
Jag pratar om olika sätt att ta sig an texter och vi övar tillsammans. Det hela slutar med att 
de skriver ett referat som de senare får bearbeta (Lärare 5).  

 
Lärarna undervisar i lässtrategier och beskriver vilka lässtrategier och metoder eleverna 
använder. De genomför explicit undervisning med språket som redskap. De strategier och 
metoder för ökad läsförståelse som beskrivs främst är att sammanfatta och diskutera texter, 
loggbok samt lyssna på böcker. Lärarna använder språket som redskap genom att reda ut olika 
begrepp, hålla föreläsningar om bland annat lässtrategier samt att diskutera texter med eleverna. 
Fyra av lärarna beskriver:  
 

Läser först själv, sedan pratar i grupper om 3-4 st. om vad texten handlar om. Därefter får 
gruppen redovisa/tala om för övriga som ej läst texten vad texten handlar om. Fylla i 
kunskapsluckor, tydliggöra texten och att de får lära andra elever vad de lärt sig. (…) 
Sammanfatta eller beskriva någon händelse utifrån texten. Dela upp texter i stycken, 
sammanfatta (…) Sammanfatta… tydliggöra och sammanfatta (Lärare 1). 
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Tränar på att sammanfatta texter. Lyfta begrepp, visa hur ev. läromedel är uppbyggda osv. 
(…) Diskutera hur de närmar sig exempelvis läromedel. (…) I diskussioner, genom ev. 
sammanfattningar osv. (…)Frågor, diskussioner etc. (…) begrepp osv. (Lärare 3). 
 
Jag pratar om olika sätt att ta sig an texter och vi övar tillsammans.(…) Läser och 
sammanfattar. (…) Sammanfattande mening. (…) Läsloggar och diskussioner (Lärare 5).  
 
Genom samtal, olika läsförståelseuppgifter, seminarier och ibland prov (Lärare 9).  

 
Förutom diskussioner och sammanfattningar nämner lärarna att eleverna använder metoder som 
att arbeta med loggbok eller instuderingsfrågor av olika slag. Loggboken och 
instuderingsfrågorna fungerar som redskap för elevens lärande. Två av lärarna skriver:    
 

Går igenom det [lässtrategier] vid olika tillfällen i föreläsningsform. (…) De måste alltid 
ge konkreta exempel i samband med uppgifterna. Diskussioner och liknande i samband 
med texter, eller loggbok kopplade till romaner (Lärare 4).  

 
Inläsningstjänst, ljudböcker, ClaroRead+, instuderingsfrågor, läslogg via Padlet, etc. (…) 
Samtal och diskussioner (Lärare 6). 

 
Två av lärarna arbetar med tal och text som redskap genom högläsning, leta information samt 
ordkunskap. En lärare påvisar även att eleverna ska markera i texter och sökläsa:  
 

Vi arbetar med olika sätt att ta sig an en text så som högläsning och lyssna på texter. Vi 
arbetar också med stödfrågor och diskussionsfrågor kring innehållet. (…) Lässcheman, 
uppföljning av förståelse genom diskussionsfrågor kring innehållet. Erbjuda inlästa texter. 
(…) Diskussionsfrågor, skriftliga och muntliga arbetsuppgifter kring det lästa. (…) 
Lässcheman (Lärare 7). 

 
Jag läser ofta högt för eleverna. Läsa och leta information såsom sökläsning, 
översiktsläsning och närläsning men även att bryta ned texter. Arbeta med ordkunskap. 
(…) En del elever är duktiga på att markera i texterna och sökläsa genom att scanna av 
rubriker. (…) Muntliga diskussioner (…) Frågor till texterna (Lärare 8). 

 
Lyssna på texter, högläsning ibland. (…) Sök-, översikt- eller djupläsa (…) Sammanfatta 
texter – diskutera, bearbeta texter med anteckningar eller nyckelord (…) Begrepp och 
skillnader (Lärare 2). 

 
Tre lärare väljer att erbjuda eleverna olika svårighetsgrader på texter och uppgifter. Lärarna 
arbetar med scaffolding för att stötta eleven samt för att eleven ska kunna välja vilken nivå och 
hur stor utmaningen ska vara:  
 

Sedan har jag alltid olika nivåer i uppgifterna där eleven själv väljer hur mycket de vill/kan 
utmana sig själv. (…) Genom att variera svårighetsgrad på texter (Lärare 1).  
 
Möjlighet att välja olika svårighetsgrad på texter osv. (Lärare 3).  
 
Ger texter av olika svårighetsgrad och försöker styra eleverna till ”rätt” texter (Lärare 4). 

 
Tre lärare erbjuder eleverna texter av olika karaktär samt att de erbjuder dem högläsning eller 
att få lyssna på inspelade texter:  
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Texter av olika karaktär. Längre, kortar mer informationstäta och mer informationsglesa. 
Elever kan lyssna om de vill. Högläsning ibland (Lärare 2). 

 
Anpassa litteraturen utefter förmåga på så sätt att både svaga och starka läsare får 
utmaningar (Lärare 6).  
 
Erbjuda inlästa texter (Lärare 7). 

 
Skolorna har haft olika läsprojekt där elevernas läsförståelse och användandet av lässtrategier 
har varit i fokus. Lärarna arbetar med lässtrategier kontinuerligt i undervisningen och flera 
lärare har nämnt att de har ett separat moment i början av läsåret där lässtrategier är i fokus. 
Undervisningen är utformad så att eleverna arbetar i helklass, mindre grupper och individuellt. 
De metoder som används i undervisningen är att diskutera texter i grupp, fylla i kunskapsluckor, 
sammanfatta texter, lyfta begrepp, påvisa att det finns olika sätt att ta sig an texter, läsloggar 
samt ge eleverna instuderingsfrågor. Vissa av lärarna använder olika hjälpmedel och redskap i 
undervisningen som inläsningstjänst, ljudböcker och Claro Read+. Flera lärare erbjuder 
eleverna olika svårighetsgrader på texter samt högläsning där det behövs. Av detta kan man dra 
slutsatsen att lärarnas uppfattning är att elever som får stöd i läsarbetet uppnår nästa läsnivå. I 
avsnitt 7.1.2 presenteras lärarens val av text och olika texttyper som används i undervisningen. 
 
7.1.2 Texten 
Texten har en stor betydelse för elevernas läsförståelse. I undervisningen är det oftast läraren 
som väljer vilken text och vilka texttyper eleverna ska läsa. Läraren fungerar som en länk 
mellan elevens vardagliga referensramar och erfarenheter och de synsätt som akademiska 
institutionella sammanhang har på världen. Om läraren tittar på bland annat textens struktur 
och format kan läraren se hur eleven kommer uppfatta texten. Genom att göra detta kan läraren 
arbeta med scaffolding för att stötta eleven genom läsprocessen så eleven kan nå sin nästa nivå 
i den närmaste utvecklingszonen. De vanligaste litteraturtyperna i skolundervisningen är 
skönlitteratur och faktatexter. För att bibehålla elevernas läsmotivation är det viktigt att läraren 
anpassar texterna utefter elevernas egna intressen. Det är även viktigt att se till att alla elever 
kan läsa texten, alternativt lyssna på den. Fem av lärarna skriver att eleverna läser olika typer 
av texter. Det är endast en av dessa fem lärare som specificerar vilken typ av texter de arbetar 
med:   
 

Läser olika typer av texter (debatt, ledare, skönlitteratur, kurslitteratur) (Lärare 1). 
 
De övriga fyra lärarna nämner endast att de tittar på och arbetar med olika typer av texter men 
specificerar inte vilken typ av texter de använder i sitt arbete:  
 

Vi tittar på olika typer av texter (Lärare 3).  
 
Vi arbetar med texter av olika slag. Jag försöker också knyta ihop det med deras skrivande 
utifrån olika texttyper. Jag tycker att det är viktigt att fortsätta prata om det eftersom de 
möter allt svårare texter (Lärare 5).  

 
Vi läser mycket olika texter (Lärare 8).  
 

En av lärarna nämner att eleverna får möjlighet att arbeta med texter som har olika typer av 
karaktär: 
 

Texter av olika karaktär. Längre, kortare, mer informationstäta och mer informationsglesa 
(Lärare 2).  
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Tre av lärarna nämner att de arbetar med skönlitteratur i undervisningen. Ingen av lärarna 
nämner vilka verk de arbetar med. Valet av texter är inte teoretiskt motiverat. Teorins 
begränsningar visar att även yttre faktorer spelar roll. En av lärarna nämner dessutom att valet 
av skönlitteratur påverkas av vilka böcker som finns att tillgå på skolan:  
 

Vi läser noveller och romaner (…) Skönlitterära texter (Lärare 9).  
 

De har också ibland möjlighet att välja bok (Lärare 8).  
 
Valet av skönlitteratur påverkas av vilka böcker, framförallt klassuppsättningar, vi har 
(Lärare 4).  

 
Av de deltagande lärarna nämner två att de arbetar med artiklar i läsundervisningen. En av dem 
specificerar vilka tidningar som används. Den andra läraren påpekar att de arbetar med 
avgränsade texter:  
 

Jag använder oftast artiklar från tidskrifter så som Expressen, DN, SvD, Populär historia 
(Lärare 1).  
 
artiklar etc. (…) Jobbar mer med avgränsade texter/textdelar (Lärare 3).  

 
En av lärarna nämner att de arbetar både med romaner och artiklar i undervisningen samt att de 
läser mer avancerade texter:  
 

både romaner och artiklar (…) Läsning av svårare texter (Lärare 4). 
 

Lärarna arbetar med olika typer av texter men det är endast en lärare som specificerar vilken 
typ av genre de arbetar med, bland annat debattartiklar, ledare, skönlitteratur och kurslitteratur. 
En av lärarna nämner att de arbetar med texter av olika karaktär där texterna är långa eller korta, 
informationstäta eller informationsglesa. Några av lärarna skriver att de arbetar med 
skönlitteratur där de läser noveller och romaner. En lärare skriver att de arbetar med utdrag och 
artiklar från bland annat Expressen, DN, SvD och Populär Historia. Det förekommer färre 
kommentarer på denna nivå. Motiveringen till textvalet är grund och svag samt föga teoretiskt 
förankrad. För att eleverna ska appropriera lässtrategierna och göra dem ”till sina” bör de få 
tillämpa dem på varierat material, det vill säga även på de texter eleverna möter utanför skolan.  
 
7.1.3 Läsaren  
Elevernas läsvanor har stor betydelse för hur de läser och är nära sammankopplad med 
elevernas läsförståelse. En elev som nöjesläser ofta tenderar att ha bättre läsförståelse och vara 
en bättre läsare än en elev som inte nöjesläser alls (Fredriksson & Taube, 2012, 96). De 
insamlade resultaten är varierande men de flesta visar att många elever inte läser på fritiden 
eller att deras läsande har förändrats. Läraren fungerar som länk mellan eleven och läsningen. 
Två lärare påpekar att eleverna läser färre fysiska böcker nu än vad de gjorde för 10 år sedan. 
Dessutom har elevernas läsning ändrats från att läsa tryckta böcker till att läsa på skärmar som 
exempelvis datorer och mobiltelefoner: 

 
Det är färre elever som läser böcker nu än för 10 år sedan. Utvecklingen med ljudböcker 
gör att många elever lyssnar på böcker samt  att sociala mediers utveckling har gjort att 
läsandet har gått från böcker till olika artiklar och meddelanden på sociala medier (Lärare 
1). 



  22 
 

 

 
Oerhört blandat, många av mina elever är fortfarande läsare – med andra inte läser alls 
utanför skolan. Självklart påverkar läsningen ”på papper” hur de läser och skriver i skolan 
på ett positivt sätt. Av de som inte läser finns många som läser nyheter etc. på skärm. De 
har oftare svårt att läsa igenom en text utan scannar bara (Lärare 3). 
 

Samtidigt svarar tre lärare att de flesta elever inte läser och att det leder till att eleverna får 
svårare att exempelvis ta sig an texter och att det påverkar elevernas läshastighet:  

 
De flesta läser tyvärr inte trots att de är medvetna om att det är deras läsning som kan bidra 
till ett bättre språk, mer utvecklat alltså. En del läser men det är några få i varje klass. Bidrar 
till minskad uthållighet och att de har svårare att ta sig an en text, bryta ner den (Lärare 2). 
 
Det varierar från elev till elev men generellt i liten omfattning. Det försvårare 
läsupplevelsen för dem (Lärare 6). 
 
En del läser mycket men de flesta inget alls, vilket såklart påverkar läsförståelsen och 
läshastigheten väldigt mycket (Lärare 8). 

 
Få elever läser tidningar men antalet elever som nöjesläser varierar. De elever som lärarna 
upplever läser utmanar sig sällan utan läser texter som inte är utmanande. Om eleven inte 
utmanar sig i läsningen är det svårt för eleven att nå nästa nivå i den närmaste utvecklingszonen. 
En lärare märker även att det är skillnad på läsvanor hos flickor och pojkar samt att tiden i 
skolan och hemma ofta inte räcker till för att eleverna ska hinna läsa:  
 

Framförallt pojkar läser nästan ingen skönlitteratur alls. Flickor vill läsa och gör det ibland, 
men upplever att de inte har tid. De flesta elever läser inte längre texter om de inte måste. 
Läser de nyhetsmedier läser de väldigt sällan DN/SvD, blir Aftonbladet och Expressen eller 
lokaltidningen (Lärare 4). 

 
Det är väldigt olika. En del läser aldrig böcker förutom de som de får i skolan. Andra älskar 
att läsa och slukar bok efter bok. Just tidningar tror jag inte att de läser i någon större 
utsträckning. Jag tror att de läser kortare texter överlag vilket påverkar deras förmåga att ta 
sig an längre texter. De läser också texter på en nivå som inte utmanar dem, de 
bekvämlighetsläser (Lärare 5). 

 
Ett fåtal elever jag stöter på läser böcker. Väldigt få läser tidningar i pappersform, eventuellt 
artiklar på nätet (Lärare 7). 

 
Väldigt liten. Däremot är de oftast inte motvilliga till att läsa en viss del hemma när jag 
kräver det. Det finns förstås undantag (Lärare 9). 

 
En aspekt som är viktig i arbetet med läsförståelse är elevernas lust och motivation till att läsa 
och att utvecklas. En viktig del i det arbetet är scaffolding, lärarnas stöd till eleverna i deras 
arbete med läsförståelse så att de får en möjlighet att utveckla sin inre motivation. Två lärare 
visar på vikten av att vara delaktig i elevens läsprocess och ge dem stöttning så de kan ta ett 
steg i taget i läsningen:  
 

Det är också väldigt viktigt att vara närvarande under deras process och guida dem genom 
dem så att de får stöttning och kan ta ett steg i taget (Lärare 5). 
 
Att vara aktiv under lektionstid och ge återkoppling på redovisningar (Lärare 6).  
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Fem lärare påpekar vikten av att anpassa undervisningen efter eleverna. Genom att anpassa 
undervisningen efter eleverna kan läraren stötta eleven i läsförståelsearbetet. Läraren kan stötta 
eleven bland annat genom att använda språket som redskap till exempel  välja svårighetsgrader 
på texter, ge eleverna varierande uppgifter samt att använda lässtrategier:  
 

Anpassa litteraturen utefter förmåga på så sätt att både svaga och starka läsare får 
utmaningar (Lärare 6). 
 
Genom att arbeta med många liknande uppgifter, genom att hjälpa dem dela upp texter i 
stycken som ska sammanfattas, genom att variera svårighetsgrad på texter (Lärare 1). 
 
Jobbar mer med avgränsande texter/textdelar, visar på möjligheter (som att lyssna på text 
vilket också hjälper dem när de skriver), begrepp osv (Lärare 3).  
 
Ger dem verktyg och modeller m h a föreläsningar samt följer upp (Lärare 4). 
 
Förutom lässtrategier arbetar jag exempelvis med läsloggar och diskussioner under 
läsningens gång när de läser romaner. På så vis får de kontinuerligt bearbeta det som de har 
läst (Lärare 5). 

 
Vissa elever kan ha svårt att läsa texter eller har någon diagnos som dyslexi. För dessa elever 
finns det möjlighet att läsa på andra sätt än att läsa en fysisk bok. Redskap som ljud och talat 
språk kan hjälpa dessa elever. Tre lärare använder högläsning i undervisningen för att skapa 
läslust hos eleverna:   
 

Kan hjälpa till att dela upp läsning, läsa högt, se till att det fungerar att lyssna (Lärare 2). 
 
Struktur, uppföljning av förståelse, högläsning och anpassning med inlästa texter (Lärare 
7). 
 
Vi läser varje torsdag samt under vissa lektioner. Ibland läser de själva och ibland läser jag 
högt för dem. De har också ibland möjlighet att välja bok (Lärare 8).  

 
Flera av lärarna upplever att färre elever läser på fritiden idag än för 10 år sedan. Många elever 
läser inte alls medan en del av dem som läser använder andra medier som mobiltelefon eller e-
böcker. En lärare nämner att de elever som läser ofta bekvämlighetsläser och inte utmanar sig 
i läsningen samt att eleverna inte har tid till att läsa. Flera av lärarna påpekar att det är viktigt 
att läraren ger eleven redskap och är närvarande i elevens läsprocess för att skapa läsmotivation 
hos eleven. För att gynna elevens läslust är det även viktigt att anpassa litteraturen efter elevens 
förmåga. Flera lärare erbjuder elever som har lässvårigheter högläsning och anpassning med 
inlästa texter. Lärarna arbetar mycket med stöttning genom att bland annat välja olika 
svårighetsnivåer på texter. Lärarna arbetar med språket som redskap dels i tal och skrift och 
dels genom variation i uppgifter. Av det här kan man dra slutsatsen att utmanande uppgifter 
och rätt stöd från läraren behövs för att eleverna ska utveckla sin läsförståelse. I avsnitt 7.2 
nedan presenteras lärarnas uppfattningar om hur undervisningen påverkar elevernas 
läsförståelse.  
 
7.2 Hur anser lärarna att undervisningen påverkar elevernas 
läsförståelse? 
De flesta lärare upplever att deras undervisning har en positiv effekt på elevernas läsförståelse 
där eleverna utvecklas och approprierar vissa modeller som lärs ut i andra sammanhang och 
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ämnen. En lärare beskriver att eleverna ligger på samma betygsnivå i årskurs 1 som i årskurs 3 
trots att innehållet har blivit mer avancerat:  
 

Jag upplever att de flesta eleverna utvecklas i att förstå texter och en del elever använder 
sig av ovanstående modell även om de ej fått instruktioner om att arbeta så. (…) Jag ser en 
utveckling i de allra flesta fall från sv1 till sv3. Innehållet i sv 3 är mer avancerat och jag 
upplever att eleverna tar sig an sv 3 texter på samma sätt som samma elev/er tog sig an 
texter i sv1 med liknande resultat (Lärare 1). 

 
Fyra av lärarna upplever att eleverna använder de lässtrategier de lärt ut under lektionstid på 
olika sätt samt att eleverna utvecklas av detta med hjälp av scaffolding:  
 

En del kommer ihåg det mer naturligt och vet hur de ska gå tillväga före, under och efter 
läsning och/eller att de läser texten olika beroende på vad de vill ha ut av den (sök-, 
översikt- eller djupläsa). En del läser på utan strategier. (…) Att det är lite jobbigt att testa 
på nya saker ibland men att de överlag är positiva (Lärare 2). 
 
De använder ovanstående lässtrategier under lektionstillfällen. (…) Eleverna får fler 
valmöjligheter och får mer utrymme att samtala om det som de läser (Lärare 6). 
 
Vissa gör det. En del elever är väldigt duktiga på att markera i texterna och att sökläsa 
genom att scanna av rubriker. Det är i regel svårast för de svaga eleverna, de tenderar att 
behöva läsa allt för att hitta rätt men förstår inte alltid ändå vad budskapet är. (…) Ju mer 
de läser desto bättre blir de och det påverkar såklart alla ämnen. När eleverna märker detta 
så ändras oftast attityden. I regel anser många elever att det är onödigt att läsa böcker 
(Lärare 8). 
 
Det är roligt när de utvecklar sin förmåga att hitta svar i texterna samt när de utvecklar sin 
förmåga att analysera texter. För varje läsår har det blivit allt viktigare att arbeta med det 
här området eftersom jag möter allt mer lässvaga elever (Lärare 9). 

 
Flera av lärarna påpekar att när eleverna känner sig stärkta i läsningen är det lättare att få dem 
att läsa. Eleverna utvecklas och blir bättre på att läsa genom att appropriera lässtrategier 
samtidigt som de behöver stöttning för att ta sig till nästa nivå i utvecklingszonen. Lärarna 
märker att eleverna använder lässtrategier på olika sätt. Fyra lärare skriver:  
 

Jag hör dem diskutera hur de ska närma sig läromedel i t.ex. samhällskunskap. (…) Hör 
alltmer sällan att de inte vill läsa texter och att "det är svårt" (Lärare 3). 
 
De läser t.ex. på olika sätt inför prov och inför skrivuppgifter  (…) Ibland får de upp ögonen 
för nya sätt att läsa. Kan de se vinsten med det är det lättare att få dem att göra jobbet 
(Lärare 4). 
 
När vi pratar om studieteknik på exempelvis utvecklingssamtal framkommer det att en del 
elever tar sig an lärobokstext på ett medvetet sätt. Det gäller dock framförallt när de ska 
plugga. När de ska läsa andra typer av texter eller för andra syften upplever jag inte att de 
har medvetna lässtrategier i samma utsträckning. (…) Jag upplever att de blir känner sig 
stärkta i att de kan bli bättre. De arbetar också mer strukturerat med texter (Lärare 5). 
 
Eleverna uppskattar strukturen kring läsningen som en god stöttning och gör inte arbetet 
med läsning överväldigande (Lärare 7). 
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Elevernas läsförståelse påverkas inte enbart av svenskundervisningen. I alla ämnen eleverna 
studerar förekommer texter och läsning av olika slag. De flesta lärarna undervisar i andra ämnen 
än svenska och har olika uppfattningar om hur eleverna arbetar med läsförståelse och använder 
lässtrategier i andra ämnen. Två lärare påpekar att de integrerar lässtrategier i övriga kurser 
förutom svenska, vilket stärker appropriering:  
 

Vi tränar på att sammanfatta texter etc. i andra ämnen genom att lyfta begrepp, visa hur ev. 
läromedel är uppbyggda o.s.v. För att många elever idag kommer helt utan lässtrategier och 
vet inte att det ofta finns begreppsregister m.m. (…) I svenskan märks det kanske mest om 
vi jobbar konkret med olika artiklar etc., men jag hör dem diskutera hur de ska närma sig 
läromedel i t.ex. samhällskunskap (Lärare 3). 
 
I den kursen samt mina andra kurser återkommer jag till lässtrategier flera gånger i samband 
med att vi arbetar med texter av olika slag (Lärare 5). 

 
Två andra lärare påpekar även att svenskan samarbetar med andra ämnen och att eleverna 
märker att ju bättre läsförståelse de har desto bättre attityd till läsning har eleven:  
 

Jag samarbetar ofta med lärare i historia och samhällskunskap, där det ofta är mycket text 
som behöver tydliggöra och sammanfatta (Lärare 1). 
 
Ju mer de läser desto bättre blir de och det påverkar såklart alla ämnen. När eleverna märker 
detta så ändras oftast attityden (Lärare 8). 
 

För många elever leder undervisningen till verklig appropriering, men inte alla. Flera av lärarna 
upplever att deras undervisning har en positiv effekt på elevernas läsförståelse. Eleverna förstår 
och tar sig an texter på ett bättre sätt efter deras undervisning än vad de gjorde innan. Lärarna 
nämner att flera elever använder de lässtrategier som lärts ut i undervisningen. Vissa elever vet 
hur de ska använda lässtrategier medan vissa elever använder inga lässtrategier alls för att ta sig 
an texter. Genom att ge eleverna rätt stöttning från läraren kan eleverna nå nästa nivå i 
utvecklingszonen. Lärarna märker även en skillnad i elevernas attityd. Ju mer eleverna läser 
och ju bättre förståelse de får desto mer positiv attityd får eleverna till läsning. De lärare som 
undervisar i andra ämnen integrerar arbetet med läsförståelse i andra kurser och ämnen som 
samhällskunskap och engelska. Några lärare nämner även att de samarbetar med andra lärare 
som undervisar i bland annat historia och samhällskunskap. I avsnitt 7.3 redovisas orsakerna 
till varför lärarna arbetar på det sätt de gör.  
 
7.3 Vilka skäl anger lärarna för att arbeta med läsförståelse på det 
sätt som de gör?  
Det finns många olika anledningar till varför lärare arbetar på det sätt de gör. Lärare använder 
både olika teorier från olika forskare och olika typer av läromedel. Det finns även vissa yttre 
faktorer som leder till varför lärare arbetar på det sätt de gör. En lärare har varit handledare för 
läslyftet och därför hämtat material och inspiration till sin undervisning därifrån samt tagit viss 
inspiration från egna erfarenheter och vad som fungerar i undervisningen: 
 

Jag har varit handledare för Läslyftet så jag har använt en del material därifrån. (…) Egna 
erfarenheter i mitt arbete med eleverna, som jag systematiserar på olika sätt (Lärare 4). 

 
Flera lärare använder sina egna erfarenheter som grund för undervisningen men de har även 
tagit teoretisk inspiration av olika forskare bland annat Tomas Nygren, Åsa Edenfeldt, John 
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Hattie, Pauline Gibbons och Lev Vygotskij i arbetet med läsförståelse. Detta visar att lärarna 
har tillgång till olika teorier. Fem lärare skriver:  
 

Den metod jag beskrev ovan (läsa själv, prata i grupp, dela med sig till andra) har jag lärt 
mig av Tomas Nygren (lektor på Uppsala universitet), där jag och en av mina kollegor 
deltog i en av hans forskning om läsförståelse (Lärare 1). 
 
Vi har jobbat mycket med detta på skolan, har bl a hämtat metoder mm från Åsa Edenfeldt 
(som jag läst boken Läskompetens av och hon har föreläst här på skolan) (Lärare 3).  
 
Jag arbetar ganska generellt såsom jag tror att de flesta av oss gör. Dock läste jag i höstas 
”Läskompetens - lässtrategier för gymnasiets svenskkurser” som har många konkreta tips. 
Jag vill infoga mer övningar från den i min undervisning  (Lärare 5).  
 
Egna erfarenheter men utgår även ifrån Hattie som lyfter vikten av att läsa samt Gibbons 
(Lärare 8). 
 
Vi har på skolan utvecklat tillsammans hur vi vill arbeta med lässtrategier och att öka 
läsförståelsen bland våra elever. Samtidigt använder jag av min beprövad erfarenhet och 
Vygotskijs sociokulturella teorier (Lärare 9).  

 
Lärarna arbetar kollegialt och lär av varandra inom skolan. Två av lärarna påpekar att de har 
haft olika projekt på skolan eller att lärarna delar med sig av olika erfarenheter till varandra:  
 

Vi har haft projekt här på skolan. Det har jag använt delar av men annars är det en del 
gammal litteratur från universitetet, läromedel och internet (Lärare 2).  
 
Mestadels från mitt ämneslag där vi delar positiva erfarenheter (Lärare 6).  
 

På frågan om lärarna tog någon inspiration från olika forskare och teorier var det bara en lärare 
som svarade nej:  
 

Nej (Lärare 7).  
 
I svenskundervisningen finns det många färdiga läromedel läraren kan använda som material 
men ibland räcker läromedlen inte alltid som redskap. Resultatet visar att flera lärare, främst 
från högskoleförberedande program, använder eget material med bland annat olika tidskrifter 
eller hopplockat material från olika böcker:  
 

Jag använder oftast artiklar från tidskrifter så som Expressen, Dn, svD, populär historia 
(Lärare 1). 
 
Eget material. Plockat lite från olika böcker (Lärare 2).  
 
Inget specifikt, men jag har varit handledare för läslyftet så jag har använt en del material 
därifrån. Har tidigare använt ett läromedel från NOK som jag tyvärr glömt namnet på nu 
(Lärare 4).  

 
På frågan om lärarna använde några läromedel i undervisningen svarade tre lärare, till skillnad 
från lärarna ovan, att de inte använde några läromedel alls:  

 
Nej (Lärare 5).  
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Nej (Lärare 3).  
 
Nej, inte något specifikt (Lärare 7).  

 
Tre av lärarna använder läromedel, bland annat Svenska helt enkelt och Svenska impulser. En 
lärare nämner att de använder läromedel men specificerar inte vilka som används:  
 

Svenska helt enkelt 1, 2, och 3 därför att de är pedagogiska och tydliga (Lärare 6).  
 
Nej inte förutom de läromedel som vi har i kursen (Lärare 8). 
 
Svenska impulser 1 och program på nätet där en svensklärare går igenom olika lässtrategier 
(Lärare 9). 

 
Utöver tidigare forskning och läromedel finns det yttre faktorer som gör att lärarna arbetar på 
ett visst sätt. Fyra av lärarna nämner att mer tid och mindre klasser behövs för att kunna förbättra 
undervisningen och arbeta med scaffolding så alla elever får stöttning: 
  

För att få bättre effekt skulle mer tid behövas (Lärare 1). 
 
Allt från tid på dagen (när lektionen ligger) till om det är en klass där många är svaga 
(Lärare 2). 
 
Vi har stora klasser – 32 elever – vilket gör att läsning i klassrummet inte alltid är optimalt. 
Men, oftast fungerar det (Lärare 3).  
 
Klasstorleken upplever jag påverkar undervisningen med läsning. I en stor klass finns det 
många olika behov som ska tillgodoses och som ofta tar tid (Lärare 7).  
 

En av lärarna menar däremot att det finns både tid och resurser till att läsa med eleverna:  
 
Jag har både tid och resurser att läsa med mina elever (Lärare 6).  

 
Oftast påverkas läsundervisningen av vilka klassuppsättningar av litteratur det finns, hur 
biblioteken ser ut samt hur arbetslagen har bestämt att de ska arbeta med läsförståelse. Tre lärare 
skriver:  
 

Valet av skönlitteratur påverkas av vilka böcker, framförallt klassuppsättningar, vi har. 
Annars har vi god tillgång till DN, SvD mm via vårt fantastiska bibliotek (Lärare 4).  
 
Rent konkret har vi bestämt i ämneslaget att vi alla ska arbeta med lässtrategier tidigt på 
hösten i ettan och att vi ska följa upp det. Vi har där ett material som vi ska utgå ifrån 
(Lärare 5). 
 
Vi har en väl fungerande svenskgrupp som ser till att köpa in klassuppsättningar lite då och 
då plus att vi har ett utomordentligt bibliotek (Lärare 9).  

 
Sammanfattningsvis skriver flera lärare att de arbetar med olika teorier och metoder som tagits 
fram av olika forskare bland annat Gibbons, Hattie, Vygotskij och Edenfeldt. Flera av lärarna 
tar inspiration från olika läsprojekt som funnits på skolorna bland annat läslyftet. Några av 
lärarna arbetar mycket med läromedel då de är tydliga och har en bra struktur för svagare läsare. 
För att kunna förbättra läsundervisningen anser många att mer tid behövs och mindre klasser. 
Vilka klassuppsättningar som finns på skolan har även en stor betydelse över hur lärarna väljer 
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att arbeta med skönlitteratur i undervisningen. Teorier används i begränsad utsträckning som 
redskap. Lärarna utgår ganska ofta från praktiska förutsättningar som läromedel, arbetslagets 
regler och klassernas storlek. Men även om de inte motiverar sitt handlande teoretiskt och 
explicit, så förhåller de sig ofta i praktiken kritiskt till de givna förutsättningarna, som när 
många lärare skaffar fram eget undervisningsmaterial istället för eller som komplement till 
läromedlen.  
 
7.4 Sammanfattning  
Lärarna som deltog i studien arbetar på olika sätt. Lärarna på två av de tillfrågade skolorna 
fokuserar mycket på lässtrategier i början av terminerna i årskurs 1 på gymnasiet. Lärarna 
undervisar olika metoder för att främja elevernas läsförståelse bland annat diskussioner, 
läsloggar, lyfta begrepp och sammanfatta texter. Lärarna erbjuder eleverna olika 
svårighetsgrader på texter för att stötta eleven så att de får lagom utmaning till att utvecklas till 
nästa nivå i sin läsning. Några av lärarna erbjuder även elever som har svårt att läsa redskap för 
att lyckas med läsningen bland annat högläsning, ljudböcker och inläsningstjänst. Lärarna 
erbjuder även eleverna olika typer av texter, några av lärarna erbjuder endast eget material 
medan andra lärare erbjuder läroboken. Några av lärarna erbjuder eleverna att arbeta både med 
lärobok och eget insamlat material. Det framkommer stora skillnader i hur mycket eleverna 
läser. Vissa elever läser mycket medan andra elever knappt läser något alls. Flera av lärarna 
påpekar att de elever som läser inte utmanar sig tillräckligt och att lärarna därför stöttar eleverna 
med att erbjuda texter med rätt svårighetsgrad samt ge elever som behöver anpassning.  
 
Vissa elever vet hur de ska ta till sig texter utan att använda några strategier medan andra elever 
använder dem hela tiden. I resultaten framkommer det att eleverna har olika attityd till läsning. 
De elever som märker att de blir bättre läsare genom att läsa mycket får ofta en positivare attityd 
till läsning än de elever som inte märker skillnaden. Teorier används sällan som redskap då de 
mest används för lärarens egen utveckling. Lärarna utgår från praktiska förutsättningar så som 
tillgången till läromedel, arbetslagets regler, klassernas storlek och tid. Vissa lärare är kritiska 
till förutsättningarna vilket visas när lärarna samlar eget material istället för att använde de 
läromedel som finns. I kapitel 8 nedan diskuteras studiens metod och resultat. Därefter 
presenteras förslag till vidare forskning samt studiens slutsatser.   
 

8. Diskussion 
I detta kapitel kommer först studiens metod och upplägg att diskuteras och sedan diskuteras 
studiens resultat. Därefter presenteras förslag på vidare forskning och slutligen presenteras 
studiens slutsatser.  
 
8.1 Metoddiskussion 
I detta avsnitt diskuteras metodvalet och utförandet samt eventuella problem och tankar som 
uppstått under genomförandet av studien. Då studiens syfte var att undersöka lärarnas 
uppfattningar om läsförståelsearbetet på gymnasieskolan valdes en enkätundersökning med 
öppna frågor som insamlingsmetod. Hade studiens syfte varit att undersöka hur lärarna arbetar 
med läsförståelse hade en insamlingsmetod som observation varit mer lämplig. Då det var fokus 
på att få in många svar valdes även en digital insamlingsmetod istället för att göra muntliga 
intervjuer. Nackdelen med den här typen av insamlingsmetod är att respondenternas svar 
riskerar att inte vara lika djupgående och uttömmande som i muntliga intervjuer och dessutom 
har inte forskaren möjlighet att ställa följdfrågor till respondenterna vid intressanta svar. Genom 
att använda en digital insamlingsmetod gick det att nå många lärare samtidigt vilket var 
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effektivt tidsmässigt då det hade tagit mycket tid att genomföra nio intervjuer med olika lärare. 
Då tiden för denna studie är begränsad var detta det mest tidseffektiva tillvägagångssättet. Hade 
tidsramen för studien varit större hade studien kunnat haft ett ännu bredare perspektiv med 
exempelvis muntliga intervjuer.   
 
För att säkerställa att få svar på studiens alla frågor utformades frågeformuläret till lärarna med 
12 frågor som motsvarar studiens syfte och frågeställningar. Frågorna utformades så att de 
överlappar varandra för fler chanser att få svar på vissa viktiga områden.  Formuläret skickades 
till 29 lärare som undervisar i svenska vid tre kommunala gymnasieskolor. Av de 29 tillfrågade 
lärarna svarade 9 stycken på enkäten. Fördelen med att göra en digital studie är att lärarna kan 
svara när de har tid och kan men nackdelen med den här studien var att frågorna var ganska 
långa och tog lång tid att svara på. Hade enkätens frågor krävt kortare svar hade ännu fler lärare 
kanske deltagit i studien. I efterhand hade muntliga intervjuer varit en passande metod då det 
hade etablerat en kontakt med deltagarna och lett till att lärarnas svar hade varit mer fördjupade. 
Ett sådant val hade lett till färre respondenter men eventuellt ett djupare resonemang. Det hade 
knappast gått att få både många svar och utförliga svar och jag gjorde därför en avvägning 
mellan dessa två strävanden.  
 
Innan undersökningen gick ut till deltagarna testades den på fyra testpiloter vid en fjärde skola 
för att säkerställa att enkätfrågorna var tydliga. En av testpiloterna påpekade att undersökningen 
var lång, medan tre inte hade några sådana invändningar. Jag lyssnade på majoriteten av 
testpiloterna och skickade ut enkäten utan några större förändringar till lärarna. Detta var  ett 
viktigt led i studiens arbete då det var viktigt att det inte skulle finnas utrymme för 
misstolkningar i enkätfrågorna. Testpiloternas svar är inte en del av resultatet då deras svar inte 
var tillräckligt uttömmande.  
 
8.2 Resultatdiskussion 
Syftet med studien är att undersöka lärares olika uppfattningar om arbetet med läsförståelse på 
några olika gymnasieskolor för att få veta vilka aspekter av läsförståelsearbetet som lärarna 
främst tar hänsyn till och vilka aspekter i läsförståelsearbetet som inte prioriteras. Genom en 
enkätundersökning med öppna frågor fick lärarna möjlighet att ge sina svar.  I detta avsnitt 
kommer undersökningens resultat diskuteras. Resultaten diskuteras utifrån studiens 
frågeställningar:  

• Hur beskriver lärarna sitt arbete med läsförståelse?  
• Hur anser lärarna att undervisningen påverkar elevernas läsförståelse?  
• Vilka skäl anger lärarna för att arbeta med läsförståelse på det sätt som de gör?  

 
8.2.1 Lärarnas läsförståelseundervisning 
Tre lärare väljer att arbeta med läsförståelse både individuellt, i grupp och i helklass. Däremot 
är det ingen lärare som ger någon förklaring till varför de väljer att arbeta med läsförståelse på 
dessa olika sätt. En förklaring hade kunnat ge en djupare förståelse för varför lärarna väljer att 
arbeta på det sättet som de gör. En lärare påpekar dock att det finns många elever som är i behov 
av särskilt stöd i klassen och att de därför har högläsning i helklass. Resultatet visar att lärarna 
arbetar varierat med läsförståelse där eleverna får arbeta både i helklass, grupper och 
individuellt vilket leder till att eleven får möjlighet till stöttning av både lärare och 
klasskamrater samtidigt som eleven får möjlighet att testa sina kunskaper själv.  När läraren ger 
eleven rätt stöttning utvecklas eleven och skapar nya kunskaper och färdigheter (Säljö, 2015, 
101). Vid genomgångar i helklass får därmed läraren en möjlighet att ge eleverna de 
förutsättningar som behövs för att kunna arbeta i grupper. När eleven sedan får arbeta själv ska 
den klara av uppgiften utan stöd.  
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De metoder som visat sig vara framgångsrika för elevernas läsförståelse inom tidigare forskning 
har varit att arbeta med loggbok, olika slags textsamtal, arbeta med ordförståelse, sammanfatta 
texter, fylla ut tomrum i texter, granska texten kritiskt, motivera svar på frågor, hitta på nya 
idéer till olika texter samt hur man kan förbättra texter, förutsäga textens handling, ställa frågor 
till texten, hitta olika mönster och budskap, samt låta eleven göra inferenser (Bommarco 2006, 
Hallesson 2015 och Graeske 2015). Flera av lärarna i studien använder olika typer av metoder 
när de arbetar med läsförståelse. Flera av dem använder metoder som visat sig vara effektiva 
för elevernas läsförståelse bland annat genom att eleverna får sammanfatta texter, diskutera och 
samtala om texter. Flera lärare arbetar även med loggböcker vilket Bommarco (2006, 180) 
menar är ett effektivt arbetssätt. Loggboksarbetet gör att eleverna får möjlighet att koppla det 
lästa till sina egna erfarenheter och sociala världar. Flera av deltagarna i studien använder flera 
av de metoder som nämnts i avsnitt 4.3. Däremot har det inte iakttagits om någon av lärarna 
arbetar med inferenser, det vill säga att läsa mellan raderna. Genom att göra inferenser får 
eleverna möjlighet att länka samman det lästa med elevens tidigare erfarenheter, annan litteratur 
och tidigare förkunskaper (Graeske, 2015, 161–162). Detta kan anses vara en brist i 
undervisningen då lässvaga elever kan ha nytta av denna strategi för att fördjupa läsförståelsen 
och kunna fokusera på det lästa (se figur 1 i avsnitt 4.1.1).  
 
Den här studien visar att tre lärare använder olika svårighetsgrader på texter för att kunna 
utmana alla elever i klassen. Två av lärarna låter eleverna välja svårighetsgrad själva medan en 
lärare påpekar att stöttningen av elevens läsprocess är i fokus och att läraren är med och 
bestämmer vilken svårighetsgrad på texten eleven ska få. Det finns en risk när eleverna väljer 
texter själva att de väljer en text som inte utmanar vilket kan leda till att eleven inte utvecklar 
sin läsförståelse. En av lärarna försöker styra eleverna till ”rätt” text vilket förhoppningsvis ger 
eleven rätt svårighetsgrad och tillräcklig utmaning. När läraren är närvarande i elevens 
läsprocess och erbjuder eleven olika svårighetsgrader på texter får eleverna en utmaning där de 
kan nå nästa nivå i läsprocessen. Som nämnts i avsnitt 5.2 har eleven en utvecklingszon där 
eleven med rätt stöttning och verktyg kan utvecklas för att nå nästa nivå i läsningen (Säljö, 
2015, 100). För att eleverna ska nå dit behöver läraren vara både stöttande i processen och 
kritisk för att eleven ska få en uppmuntran att fortsätta utvecklas (Andreassen, 2008, 223). Två 
av lärarna nämner även att de erbjuder eleverna inspelade texter eller har högläsning för att ge 
stöd till svagare läsare. Svagare läsare använder mer energi till läsning än vad en god läsare 
behöver för att förstå innehållet och därför tror jag som Roe (2014, 80) att högläsning kan vara 
en bra metod där eleven endast behöver koncentrera sig på att lyssna.  
 
Lärarna använder olika typer av texter i undervisningen. Tre av dem nämner att de arbetar med 
både skönlitterära texter och tidningsartiklar. Ingen av lärarna nämner att de arbetar med rena 
faktatexter. Fyra av dem skriver att de arbetar med olika typer av texter men de specificerar inte 
vilken typ av text de arbetar med. Lärarna arbetar förmodligen med någon typ av faktatext men 
det är inte något lärarna nämner. I resultatet framgår det inte så mycket om lärarens textval och 
varför de väljer just dessa texter. Ett återkommande mönster i studien är att lärarna fokuserar 
mer på aktiviteten som utförs (hur) än texterna som används i läsningen (vad). Roe menar att 
lärarens val av text har stor betydelse för elevernas läsförståelse och det är viktigt att texten är 
anpassad efter elevernas intressen för att skapa motivation (2014, 161). En av lärarna nämner 
att de använder texter av olika karaktär där det arbetas med både längre och kortare texter samt 
texter som är mer informationstäta och mer informationsglesa. Alla elever är olika och har olika 
behov när det kommer till att läsa texter (Westlund, 2009, 93). Genom att välja en text som är 
anpassad utifrån den enskilda elevens behov samt använda lässtrategier kan läsförståelsen hos 
svaga elever få en djupare förståelse (se figur 1 i avsnitt 4.1.1). Lärare fyra skriver att de arbetar 
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med svårare texter men att enbart arbeta med svårare texter tror jag inte kommer ge eleverna en 
djupare förståelse. Om texten ska ge eleverna en positiv effekt på deras läsförståelse tror jag att 
det krävs att läraren har goda kunskaper om textens uppbyggnad, språkbruk, elevens starka och 
svaga sidor som läsare men de måste även ha kunskaper om olika lässtrategier samt hur eleven 
kan använda dessa i läsningen (Roe, 2014, 18-19). 
 
Resultatet i denna studie visar att två lärare uppfattar att elevernas läsvanor har förändrats under 
de senaste 10 åren där färre elever läser fysiska böcker nu än vad de gjorde då. Dessutom har 
utvecklingen med ljudböcker gjort att flera elever väljer att lyssna på böcker istället för att läsa 
dem. Att lyssna på texter ger svaga läsare en möjlighet att lättare ta till sig texten och få en 
djupare förståelse. En annan aspekt många lärare påpekar är att läsningen har gått från att vara 
tryckt text till att vara digital där eleverna läser andra typer av texter på exempelvis 
mobiltelefon, dator eller surfplatta. Det kan vara exempelvis bildtexter på sociala medier, 
rubriker till nyhetsartiklar och texter som förekommer i olika typer av datorspel. En risk kan 
vara om eleverna endast läser digitala texter så utvecklas inte deras läsförståelse på samma sätt 
som när de läser tryckta texter. Digitala texter på exempelvis sociala medier är ofta kortare och 
inte så avancerade. Elevernas läsvanor har stor betydelse över deras läsförståelse vilket även 
PISA 2009 visar (Fredriksson & Taube, 2012, 96). De elever som nöjesläste mer fick bättre 
resultat på lästestet. För att förbättra elevernas läsförståelse kan de alltså gynnas av att läsa mer 
texter, både skönlitteratur och facklitteratur. Fredriksson & Taube (2012, 98) påpekar att de 
elever som har en positiv inställning till läsning läser mer och tycker det är roligt medan de 
elever som har svårt för att läsa eller inte läser så mycket känner sig tyngda och läser därmed 
mindre. Det blir en negativ spiral för läsningen hos dessa elever. Tre lärare upplever dessutom 
att de elever som läser mindre har svårare att ta sig an texter i undervisningen samt att de har 
svårare för att bryta ner längre texter. En lärare upplever även att elevernas läshastighet 
påverkas. Därför anser jag att det är viktigt att lärarna använder texter som engagerar eleverna 
och ger eleverna en möjlighet att koppla texten till sina egna erfarenheter vilket kan leda till att 
eleverna blir mer motiverade till att läsa.   
 
Då läsning är en aktivitet som kräver mycket ansträngning och energi från läsaren behöver 
läsaren oftast motiveras för att nå sina mål. Två av lärarna upplever att de behöver stötta 
eleverna för att kunna ta ett steg i taget samt att anpassa litteraturen efter elevens förmåga. 
Elevernas inre motivation styrs av elevens nyfikenhet. Att arbeta med elevens inre motivation 
är en viktig del för att motivera eleverna då detta kommer få eleverna att vilja läsa texter på 
grund av att de är nyfikna (Bråten, 2008,76). Genom att kontinuerligt arbeta med läsning och 
anpassa undervisningen efter läsarens nivå och intressen finns det en möjlighet att elevens 
motivation till att läsa höjs (Bråten, 2008, 79). En lärare nämner genom att eleverna kan se 
vinsten med arbetet så är det lättare att få eleverna att göra jobbet. Detta kan även ha en positiv 
effekt på elevernas inre motivation med läsförståelse då det finns en belöning i slutet av arbetet 
(Bråten, 2008, 78). Dessutom nämner fem lärare att de ger eleverna verktyg för att klara av 
textläsning. De försöker lägga undervisningen på en nivå som passar eleverna vilket kan lyfta 
dem. Viktigt att påpeka är att eleverna även behöver återkoppling på sin läsning för att eleverna 
ska veta vad som kan utvecklas och vad som är positivt med elevernas läsförståelse (Bråten, 
2008, 79). Jag tror att detta arbete tar mycket energi och tid från lärarna. Det kanske inte är 
möjligt för lärarna att arbeta på det sätt som de vill på grund av andra åtaganden i skolan. Detta 
påverkar undervisningen vidare elevernas läsförståelse.   
 
Figur 3, i avsnitt 5.1, är indelad i tre lika stora delar: aktiviteten, texten och läsaren. Resultatet 
visar att de deltagande lärarna fokuserar mer på aktiviteten än på texten och läsaren. Alla dessa 
delar är lika viktiga för att eleverna ska få en bättre läsförståelse. Det kan vara en slump att 
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lärarna inte nämner hur de arbetar med textval och läsaren. Det kan även vara så att 
enkätfrågorna inte inriktar sig tillräckligt på dessa områden för att få uttömmande svar. 
Ytterligare en aspekt är att lärarna väljer att fokusera mer på själva aktiviteten eftersom det är 
den som styr elevernas lektioner mest.  
 
8.2.2 Lärarnas upplevelser av undervisningens effekter 
Lärarnas arbete med läsförståelse påverkar elevernas kunskaper och de moment de undervisas 
i. Eleverna är beroende av lärarna för att kunna lyckas med sin skolgång och har eleven inte 
tillräckliga kunskaper är det något som påverkar eleven i andra ämnen och i det vardagliga livet. 
Flera av lärarna upplever att deras undervisning har en positiv effekt på elevernas läsförståelse. 
En av lärarna nämner att flera elever ligger på samma betygsnivå i årskurs 1 som i årskurs 3 
vilket tyder på att eleven har utvecklats kunskapsmässigt även om betyget inte har höjts. 
Eleverna tar sig an svårare nivåer men behåller samma betyg. Fyra av lärarna upplever även att 
eleverna använder sig av de lässtrategier som lärarna lärt ut i början av terminen såsom att 
sökläsa och markera i texterna. Då flera av skolorna arbetar med lässtrategier i början av årskurs 
1 får eleverna möjlighet att utveckla läsförståelsen tidigt i kursen. Detta är positivt för eleverna 
då de kanske inte fått tillräcklig undervisning i grundskolan.  
 
Då läsning är något som sker i alla ämnen i skolan och är en färdighet som är viktigt att eleverna 
bemästrar även utanför skolan är det viktigt att alla lärare, även de som inte undervisar i 
svenska, integrerar arbetet med läsförståelse och lässtrategier i andra kurser (Roe, 2014, 19). 
Alla lärare som deltagit i min studie undervisar i svenska men några av dem undervisar även 
kurser i andra ämnen. Två av lärarna använder även arbetet med läsförståelse i deras andra 
kurser och ämnen bland annat i samhällskunskap och engelska. Det skulle ha varit intressant 
att se i vilken utsträckning lärarna i andra ämnen än svenska undervisar läsförståelse samt se i 
vilken utsträckning eleverna använder lässtrategier i andra ämnen än svenska.  
 
8.2.3 Orsaker till lärarnas arbetssätt 
Fem lärare nämner att de försöker använda metoder från olika forskare i sin undervisning, bland 
annat från Hattie, Gibbons och Vygotskij vilka även nämns i kapitel 5 i denna uppsats. Lärarna 
använder även en del material från läslyftet som syftar till att kompetensutveckla lärare i språk-, 
läs- och skrivdidaktik som är baserad på aktuell forskning. Det är positivt att flera av lärarna 
använder dessa metoder men också metoder från forskare som Tomas Nygren och Åsa 
Edenfeldt då deras metoder visar sig vara effektiva i arbetet med läsförståelse. Det verkar även 
som att det finns ett aktivt arbete med läsförståelse på alla tre skolor som deltar i studien vilket 
är positivt då det är ett ämne som bör belysas. Däremot framgår det inte exakt vilka metoder 
vissa av lärarna använder från dessa forskare. Den informationen hade varit gynnsam i denna 
studie då det hade kunnat inspirera andra lärare att veta vilka metoder som finns att tillgå. Flera 
av lärarna nämner även att de utgår från egna erfarenheter och använder metoder och material 
som de vet fungerat under den tiden de varit verksamma lärare. En intressant aspekt är att en av 
lärarna som arbetat endast en termin inte tog någon inspiration eller använde några metoder och 
teorier från forskare. Detta svar kan bero på att respondenten i fråga har missuppfattat frågan 
eller varit stressad vid svarstillfället. Det kan eventuellt också bero på brister i lärarutbildningen. 
 
Tre av lärarna nämner att de använder olika typer av läromedel för att främja elevernas 
läsförståelse. Texterna i dessa läromedel är anpassade för kurserna eleverna läser samt den 
kunskapsnivå eleverna borde ha vid den åldern. Tre lärare som främst arbetar på 
högskoleförberedande program tar fram eget material och nämner att de arbetar med bland 
annat tidningsartiklar, material från olika böcker samt texter och metoder som de använt inom 
olika läsprojekt på skolan. Det visar även att eleverna får använda sig av olika typer av texter 



  33 
 

 

där både tidningar och texter från böcker används. Det viktiga är att lärarna väljer texter utifrån 
elevernas intressen och även tänker på svårighetsgraden så texterna inte blir antingen för enkla 
eller för avancerade för eleverna (Roe, 2014, 161). De kursböcker lärarna nämner är Svenska 
helt enkelt och Svenska impulser. Dessa läromedel är anpassade för elever på gymnasiet.  
Risken finns att elever som endast arbetar med läroböcker tröttnar på upplägget och ämnet (Roe, 
2014, 161). Detta är viktigt att ta hänsyn till så att läraren varierar undervisningen med både 
eget material och läromedel.  
 
Det finns flera yttre faktorer som spelar en stor roll vid arbetet med läsning i skolan. Av nio 
tillfrågade lärare svarade fyra av dem att det inte finns tillräckligt med tid att arbeta med det i 
undervisningen. Vissa av klasserna är stora där det är svårt att arbeta med läsning och det kanske 
inte finns resurser till att alla ska kunna läsa samma bok, till exempel klassuppsättningar av 
böcker. Tid är något som spelar en stor roll i arbetet särskilt om läraren ska hinna ge alla elever 
det stöd de behöver. Läraren kan dock utnyttja att alla elever är olika och har olika 
kunskapsnivåer i arbetet med scaffolding. Eleverna kan, via exempelvis boksamtal, stötta 
varandra där en mer kompetent elev förklarar eller hjälper en svagare elev för att den svagare 
eleven sedan ska få en djupare förståelse (Gibbons, 2016, 14). Detta kan hjälpa tidsmässigt då 
eleverna lär sig av varandra och inte behöver lika mycket stöd från läraren. Detta kan 
genomföras genom att dela in eleverna i grupper och arbeta med bland annat kamratrespons. 
En av lärarna har både tid och resurser till att arbeta med läsning med eleverna vilket är bra. I 
svaren framkom det inte vad det beror på. Att lärarna har tid är något som krävs för att lärarna 
ska ha rätt förutsättningar för att kunna arbeta med läsförståelse på ett bra sätt. En lärare nämner 
att det är bestämt i arbetslagen att alla lärare ska arbeta med lässtrategier i början av terminen i 
ettan vilket är en bra förutsättning för att eleverna ska klara sina framtida studier på gymnasiet. 
Dock är det viktigt att eleverna får möjlighet att utöva dessa i andra ämnen och kurser (Roe, 
2014, 19). Ytterligare en aspekt som verkar vara viktig för lärarna är att det finns fungerande 
bibliotek på skolorna där både elever och lärare kan få hjälp att hitta litteratur som kan användas 
i undervisningen samt i vilken mån det finns relevanta klassuppsättningar.  
 
8.2.4 Sammanfattning 
Studien visar att lärarna fokuserar mer på läsaktiviteten än på texten och läsaren (se figur 3 i 
avsnitt 5.1). De metoder som används i undervisningen är främst att sammanfatta och diskutera 
texter. Det framgår inte om lärarna arbetar med inferenser, vilket är en metod som är viktig för 
att få eleverna att koppla det lästa till verkligheten. Genom att ge eleverna olika 
svårighetsgrader på texter får eleverna möjlighet att utmana sig själva i läsningen. Nackdelen 
med att ge eleverna möjlighet att välja själva är att det finns en risk att de väljer texter som inte 
är tillräckligt utmanande. Lärarna arbetar främst med skönlitteratur och olika typer av artiklar i 
undervisningen. Det framkommer inte om de arbetar med rena faktatexter. En lärare nämner att 
de arbetar med svårare texter. Det är viktigt att inte enbart arbeta med svårare texter utan läraren 
måste även tänka på att texten ska vara meningsfull och skapa engagemang. Flera elever lyssnar 
på böcker och texter istället för att läsa dem. Detta kan gynna vissa svaga elever då det blir 
lättare för en svag läsare att ta till sig texten genom att lyssna på den istället för att läsa. För att 
stärka både goda och svaga läsare (se figur 1 i avsnitt 4.1.1) är det viktigt att engagera och 
motivera läsaren och ge den en lagom utmaning.   
 
Lärarna upplever att deras undervisning har en positiv effekt på elevernas läsförståelse. Lärarna 
upplever att eleverna använder de lässtrategier som lärarna lär ut även utan stöttning från 
läraren. Lärare på två olika skolor nämner att alla lärare arbetar med lässtrategiundervisning i 
början av årskurs 1 vilket är positivt och ger eleverna en bra start på gymnasiet. Vissa av lärarna 
arbetar med läsförståelse i andra kurser. Det kan vara intressant att veta hur andra lärare som 
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inte undervisar i svenska undervisar i läsförståelse då det är ett moment som förekommer i alla 
ämnen.  
 
De forskare och metoder som lärarna nämner har visat sig vara effektiva för elevernas 
läsförståelse. Flera av forskarna lärarna tar inspiration från nämns även i denna studie. Det 
framgår dock inte vilka metoder från dessa forskare lärarna arbetar med vilket hade gynnat 
studien och hade kunnat vara en inspiration för andra lärare. En lärare använder inga metoder 
eller tar inspiration från forskare. Då denna lärare varit verksam i en termin kan det anses som 
en brist i antingen enkäten, att det finns utrymme att missuppfatta frågan eller att det kan finnas 
brister inom exempelvis lärarutbildningen. Flera av lärarna nämner att de använder läromedel i 
undervisningen bland annat Svenska impulser och Svenska helt enkelt. Läromedlen är anpassade 
efter elevernas utbildning och läroplanen för den kurs de läser. För att få bäst effekt för 
elevernas läsförståelse kan läraren variera läromedel och eget material i undervisningen. Det är 
viktigt att läraren engagerar eleverna och skapar motivation. Använder läraren dessutom 
material som redan finns att tillgå får lärarna mer tid till att arbete med läsförståelse. I följande 
avsnitt 8.3 presenteras förslag till vidare forskning.  
 
8.3 Förslag till vidare forskning 
Det finns inte särskilt mycket forskning om läsförståelsearbetet och framförallt arbetet med 
lässtrategier på gymnasienivå. Det finns mycket som går att forska vidare om. Den forskning 
som finns idag är främst inriktad på de lägre stadierna i grundskolan där eleverna lär sig läsa. 
Den forskning som finns inom gymnasieskolan är främst inriktad på hur högpresterande elever 
läser och vilka strategier de använder för att fördjupa sin läsförståelse. Ett område att forska 
vidare inom är att se i vilken utsträckning eleverna använder inferenser i läsförståelsearbetet 
och hur de kopplar det lästa till verkligheten. 
 
Det skulle även vara intressant att göra om denna studie men med andra metoder som muntliga 
intervjuer eller observationer för att se om lärarna arbetar på de sätt som de själva upplever att 
de gör. En studie med muntliga intervjuer skulle förmodligen ge mer djupgående svar samtidigt 
som det finns en möjlighet för forskaren att ställa följdfrågor. I en sådan studie skulle det gå att 
få reda på vilka metoder från olika forskare lärare arbetar med. En studie med observation som 
metod skulle visa hur lärarna faktiskt arbetar med läsförståelse på gymnasiet och inte endast 
deras upplevelser kring arbetet. Ytterligare en intressant aspekt skulle vara att se hur lärare som 
inte undervisar svenska arbetar med läsförståelse då läsning är aktuellt i alla ämnen eleverna 
läser. Det är en allmän uppfattning att det endast är svensklärarnas arbete att undervisa 
läsförståelse även om det förekommer i alla ämnen på gymnasiet. Det skulle även gå att 
undersöka i vilken utsträckning elever använder lässtrategier i andra ämnen än svenska. 
Majoriteten av lärarna i denna studie undervisar på högskoleförberedande program. Det vore 
intressant att göra en studie med jämnare fördelning mellan yrkes- och högskoleförberedande 
program för att kunna jämföra erfarenheterna hos respektive grupp av lärare. I avsnitt 8.4 nedan 
presenteras studiens slutsatser.  
 
8.4 Slutsatser 
En av de främsta slutsatserna som går att dra utifrån denna studie är att lärarna fokuserar mer 
på aktiviteten (hur) än texten och läsaren (vad och varför). Om lärarna fokuserar lika mycket 
på texten och läsaren som aktiviteten tror jag undervisningen i läsförståelse kan bli mer 
meningsfull för eleverna.  
 
Lärarna arbetar varierat med eget material och material från olika läroböcker. De varierar även 
arbetssätten genom att eleverna får arbeta i helklass, mindre grupper och individuellt. Genom 
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att erbjuda eleverna olika svårighetsgrader på texter får alla elever en möjlighet att utmanas, 
däremot finns risken att elever som väljer svårighetsgrad själva inte utmanar sig tillräckligt i 
läsningen. Om en text blir för svår för eleven finns en risk att eleven tröttnar. Det är viktigt att 
välja texter som är meningsfulla, är engagerande och skapar motivation hos eleverna. En viktig 
slutsats är att lärarna bör ge olika alternativ till läsare som behöver extra stöttning eller är svaga 
läsare. De kan exempelvis få möjlighet till högläsning eller möjlighet att lyssna på ljudböcker 
för att kunna ta till sig läsningen på ett annat sätt.  
 
Alla lärare upplever att deras läsundervisning har en positiv effekt på eleverna vilket är bra. 
Några lärare märker även att eleverna använder de lässtrategier som lärs ut i början av årskurs 
1 i undervisningen. Detta visar att det är bra om alla lärare lägger ner lite tid och energi på att 
lära ut lässtrategier, eller repetera lässtrategier från högstadiet, redan i årskurs 1. Det är något 
som gynnar eleverna både i svenskan och i övriga ämnen.  
  
Ytterligare en slutsats som går att dra från denna studie är att genom kompetensutveckling får 
lärarna möjlighet att lära sig mer om elevernas läsförståelse. En lärare använder material från 
bland annat läslyftet och kan därmed inspirera resten av personalen på skolan att arbeta med 
detta. För att undervisningen med läsförståelse ska bli meningsfull behöver lärarna mer tid, 
många av deltagarna upplever att tiden inte räcker till och att klasserna är alldeles för stora för 
att kunna ge en bra undervisning. Studien visar även att det är viktigt att det finns 
klassuppsättningar av böcker och fungerande bibliotek där både lärare och elever kan få 
inspiration till att arbeta med läsförståelse och läsning.  
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Bilaga 1: Informationsbrev till deltagare 
 

     2018-12-12 
 
Hej! 
Mitt namn är Rebecka Ivarsson och jag läser till gymnasielärare i svenska och engelska vid Högskolan 
Dalarna. Under hösten 2018 ska jag skriva mitt examensarbete på lärarprogrammet. Min undersökning 
kommer att handla om lärares uppfattning om arbetet med läsförståelse i gymnasieskolan och jag 
kommer att använda enkätundersökning med öppna frågor som metod för min datainsamling. Du 
tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  
 
Området är viktigt att undersöka då flertalet studier, bland annat de omtalade PISA-undersökningarna, 
visar att läsförståelsen hos elever i nionde klass minskat sedan undersökningarna infördes. När 
eleverna börjar gymnasiet förväntas de ha en etablerad läsförståelse.  
 
Ditt deltagande kommer att innebära att delta i en enkätundersökning med öppna svarsalternativ. 
Enkäten är webbaserad och består av 12 frågor. Du svarar på frågorna skriftligt och jag uppskattar om 
du har möjlighet att besvara frågorna senast 21 december. Undersökningen kommer att presenteras i 
form av en uppsats som ventileras i sedvanlig ordning vid Högskolan Dalarna. Du kommer att kunna ta 
del av undersökningens resultat på Digitala Vetenskapliga Arkivet (www.diva-portal.org) under våren 
2019.  
 
Det insamlade materialet kommer att bearbetas av mig själv och min handledare. Din identitet som 
deltagare kommer inte att röjas, inte heller vid vilken skola undersökningen har gjorts. Personer – barn 
eller vuxna – som på något sätt nämns i studien kommer att avidentifieras. Insamlade data förvaras 
hos undertecknad och kommer endast att hanteras av mig och min handledare.  
 
Högskolan Dalarna är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med examensarbetet. 
Som deltagare i undersökningen har du enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) rätt att få information 
om hur dina personuppgifter kommer att behandlas. Du har också rätt att ansöka om ett så kallat 
registerutdrag, samt att få eventuella fel rättade. Vid frågor om behandlingen av personuppgifter kan 
du vända dig till Högskolans dataskyddsombud.  
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 
närmare motivering. Om du har några frågor kring studien eller ditt deltagande är du välkommen att 
kontakta mig eller min handledare vid Högskolan Dalarna.  
 
Med vänliga hälsningar,  
 
Rebecka Ivarsson 
v14rebiv@du.se 
 
Handledare vid Högskolan Dalarna:  
Solveig Malmsten 
sml@du.se 
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Bilaga 2: Enkätfrågor 
 
Allmänna frågor:  
Ålder:  
Utbildning:  
Hur länge har du varit verksam lärare?  
Vilka kurser och program undervisar du i nu? 
 
 

Hur arbetar du med läsförståelse?  
1. På vilket sätt arbetar du med lässtrategier i din undervisning? Varför? 
2. Hur lägger du upp din undervisning för att inkludera både svaga och starka läsare?  
3. Använder du något läromedel som syftar till att utveckla elevernas läsförståelse? I så 

fall vilket, och varför?  
4. Upplever du att eleverna använder sig av lässtrategier i sin läsning? Hur? 
5. På vilket sätt ser du om dina elever förstår det lästa eller inte?  
6. Hur lägger du i övrigt upp ditt arbete med läsförståelse?  
 
På vilket sätt påverkar ditt arbete eleverna?  
7. Hur stöttar du svaga elever i arbetet med läsning?  
8. Hur upplever du att ditt arbete med läsförståelse påverkar elevernas färdigheter och 

attityd till läsning? Ge exempel.  
9. I vilken omfattning upplever du att eleverna läser (böcker, tidningar, övriga medier) i 

skolan och på fritiden? Hur, tror du, det påverkar elevernas läsförståelse?  
 
Varför arbetar du på detta sätt?  
10. Använder du eller tar inspiration av någon eller några metoder/teorier/egna och andras 

erfarenheter för läsförståelse? Ge exempel.  
11. Finns det några faktorer som påverkar ditt arbete med läsning, till exempel 

undervisningstid, klasstorlek, ekonomiska resurser, lokala föreskrifter etc.? Motivera 
ditt svar.  

12. Finns det något övrigt du vill tillägga?  
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