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FÖRORD 
Idén till den här studien har legat och grott under en tid. Det började i samband med vår slut-

VFU där vi fick genomföra ett ämnesdidaktiskt utveckligsarbete i skolverksamheten. Efter att 

ha bedrivit undervisning men också efter att ha tagit del av reflektioner med handledare på två 

olika kommunala skolor uppmärksammade vi en bristande läsförståelse hos eleverna och fick 

därmed en drivkraft att undersöka ett utvecklings- och utvärderingsarbete om läsförståelse.  

Elevers läsförståelse är idag mer uppmärksammat än på länge bland såväl pedagoger som 

forskare. Att läsförståelsen bör utvecklas inom skolornas verksamhet bekräftas av PISA- 

resultaten där vissa tecken tyder på en nedåtgående trend med avseende på läsförmåga bland 

svenska elever i jämförelse med övriga länder.  

För oss som  blivande ämneslärare för årskurs 7 - 9 är läsförståelseproblematiken i den svenska 

skolan idag alarmerande. Drivkraften till att skriva ett examensarbete om läsförståelse grundar 

sig på de forskningsresultat som finns kring läsning samt de mätningar som har åskådliggjort 

den sjunkande kunskapsnivån i läsförståelse. Kanske har de elever som granskats i PISA-

undersökningarna inte fått undervisning i särskilda så kallade lässtrategier och därför inte 

förstått hur de ska ta sig an en text, vilket också kan ställa till problem när de vidareutbildar sig 

på högre nivå. I vårt examensarbete vill vi undersöka, beskriva och kritiskt granska om och hur 

lärare använder lässtrategier i undervisningen i sitt arbete för att stödja och entusiasimera 

eleverna till att bli aktiva medskapare av texter.  

Vi vill tacka familj, pojkvänner och vänner som har stöttat och uppmuntrat oss under arbetet 

med studien. Vi hade inte stått här utan vår envishet och motivaiton, men inte heller utan alla 

dem som stöttat oss.  

Vi vill framförallt framföra ett varmt tack till vår handledare, Ola Svensson, för värdefulla 

synpunkter och för att lojalt väglett och uppmuntrat vårt skrivande. Ett tack riktar vi även till 

samtliga lärare som medverkat i studien. 

Trevlig läsning! 

Halmstad, februari 2017 

Floriana Mavraj & Liridona Xhemaili 
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ABSTRAKT 
I denna studie undersöker vi utifrån ett lärarperspektiv läsförståelseundervisningen på två 

kommunala grundskolor, i södra Sverige. Studiens fokus ligger vid att undersöka om och hur 

lässtrategier tillämpas i undervisningen. Studien har även behandlat om fortbildningen Läslyftet 

har fått ett genomslag på skolorna och om Läslyftet har bidragit till någon skillnad när det gäller 

att modellera lässtrategier i undervisningen, bland de sju intervjuade grundskolelärarna. Efter 

de genomförda intervjuerna har studien visat att lärare implementerar lässtrategier i sin 

undervisning då samtliga betonar att läsförståelsen påverkar alla skolämnen och därmed har 

Läslyftet som en kompetensinsats bidragit till ett kollegialt lärande, där lärarna hävdar att de 

genom pedagogiska diskussioner med alla ämneslärare kunnat påverka varandra i att modellera 

lässtrategier i undervisningen. I studien framkom det således att eleverna behöver få 

systematisk och strukturerad undervisning i läsförståelsestrategier i tidig ålder, för att vidare på 

egen hand kunna ta sig an en text och bli medskapare av olika texter.   

Nyckelord: Läsförståelse, lässtrategier, undervisning, Läslyftet, stödstrukturer 
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1 INLEDNING 
I detta första kapitel ges en kort presentation av ämnet för studien. Därefter presenteras 

undersökningens syfte, problemformulering samt de frågeställningar som studien behandlar.  

Vi är alltså två lärarstudeneter som i vår utbildning har stött på elever som har svårigheter med 

att förstå text. Detta har väckt tankar kring om och hur lärare tillämpar lässtrategier i sin 

undervisning. Det råder inget tvivel om att läsförståelse är en kompetens som idag är 

fullständigt avgörande i ett kunskapssamhälle som vårt. Det gäller inte bara inom 

utbildningssystemet; att kunna läsa en text med god förståelse är minst lika viktigt utanför 

utbildningssystemet. Det är en förutsättning att nå ett fullvärdigt deltagande i arbetsliv och 

samhälle. En av skolans övergripande uppgifter är därför att i tidig ålder beakta elevernas 

språkliga förmåga, det vill säga att ge eleverna förutsättningar att lära sig, förstå och använda 

texter. Att elever under sin skolgång lämnats själva i arbetet med texter är ändå inte ovanligt 

har vi erfarit. Kanske blir det lätt så med elever som har och gärna vill visa sitt läsflyt. Men ett 

problem uppstår naturligtvis om samma elever egentligen inte begriper vad de läser. Denna 

problematik tydliggörs genom att det under senaste decenniet har skett en enorm förändring 

vad gäller synen på läsförståelse i den svenska skolan, enligt en rad internationella mätningar. 

De senaste resultaten tillhandahålls av PISA (Programme for International Student Assessment) 

och mäter bland annat läsförståelseförmågan hos femtonåringar i OECD - länderna. Den 

bakomliggande orsaken till den sjunkande kunskapsnivån i läsförståelse är den minskande 

lärartätheten, anser forskarna. I det sammanhanget har också lärarnas kompetens ifrågasatts – 

deras kunskaper om språk - läs och skrivutveckling har beskrivits som otillräckliga.1 

Vi har även inspirerats av läsförståelseforskaren Barbro Westlund som har forskat kring vad 

som krävs för att svenska elevers läsförmåga och läsförståelse ska kunna utvecklas och 

fördjupas. Westlund hävdar att arbete med läsförståelse bör ingå i alla skolämnen, eftersom 

läsförståelse handlar om att tillägna sig kunskap, information och erfarenhet i mötet med olika 

texter.2 Det är således väsentligt att eleverna i tidig ålder ges möjlighet att bruka diverse 

lässtrategier i syfte att utveckla en god läsförmåga som kan ligga till grund för deras fortsatta 

skolgång.  

1 Skolverket 2016  
2 Westlund, 2012: 62 
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Vidare har vi under vår verksamhetsförlagda ubildning fått möjlighet att delta på de möten som 

Läslyftet bedriver i skolans lokaler. Läslyftet handlar om att utveckla undervisningen i språk-, 

läs- och skrivdidaktik för lärare och förskolelärare genom kollegialt lärande med stöd av 

handledare och diverse material.3Med utgångspunkt i detta är det essentiellt att undersöka 

huruvida Läslyftet beskrivs ur ett lärarpespektiv och om lärarna har förstått och implementerat 

den forskning som presenteras i Läslyftet.  

1.1.1 Syfte 

I vår studie ämnar vi, utifrån ett lärarperspektiv, undersöka om sju pedagoger tillämpar 

läsförståelsestrategier i sin undervisning samt hur de beskriver att de arbetar med 

läsförståelsestrategier i undervisningen. Att bli expert på att vara en lässtrategilärare tar tid, 

enligt Westlund, men för den sakens skull bör inte lärare undgå att arbeta med och modifiera 

läsförståelsestrategier i undervisningen, utan tvärtom ha en aktiv läsförståelseundervisning.4 

Det antyder även läsforskaren Monica Reichenberg som menar att aktiv undervisning i 

läsförståelse saknas i den svenska skolan.5 Mot bakgrund av detta är det därför intressant att 

undersöka hur undervisning i läsförståelse med fokus på lässtrategier på två grundskolor i södra 

Sverige går till. Vidare är målsättningen med denna studie att undersöka hur de sju pedagogerna 

beskriver att läslyftets moduler omsätts i praktiken samt om och varför pedagogerna anser att 

det är viktigt att tillämpa särskilda lässtrategier i undervisningen.  

1.1.2 Frågeställningar 

För att uppnå studiens syfte kommer följande frågeställningar att besvaras: 

• Hur arbetar pedagogerna didaktiskt med läsförståelse och lässtrategier i 

undervisningen? 

• Bör lässtrategier tillämpas för att träna elevers läsförståelse utifrån lärarnas synvinkel- 

Varför/varför inte? 

• Under den tid pedagogerna varit verksamma i Läslyftet, upplever de någon skillnad i att 

modellera lässtrategier i undervisningen? På vilket sätt?    

1.2 Bakgrund  

För att kunna reflektera över innehåll i läsundervisning och organisation av läsundervisning, är 

det ytterst viktigt att ta sig an forskningsstudier och internationella rapporteringar gällande 

																																																													
3 Skolverket 2015:5 
4 Westlund 2012: 7 
5 Reichenberg 2008: 7 
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elevers läsförståelse. Därför kommer vi i detta kapitel att hänvisa till PISA/PIRLS. Vi kommer 

också att presentera definitioner av läsförståelse och lässtrategier utifrån forskningsstudier. 

Vidare redogör vi för Läslyftet som är en fortbildning i språk-, läs- och skrivdidaktik som 

bygger på ett kollegialt lärande. Läslyftet syftar till att främst förbättra elevers läsande och 

utifrån studiens syfte finner vi det därför relevant att undersöka hur Läslyftet tas emot och 

förstås på skolorna. Avslutningsvis presenteras skolans styrdokument och vad undervisningen 

i ämnet svenska ska syfta till.  

1.2.1 Varför behövs undervisning i läsförståelse? 

En av skolans övergripande uppgifter är att i tidig ålder, det vill säga ge eleverna förutsättningar 

för att lära sig läsa, förstå och använda texter i hopp om att förbereda dem för ett livslångt 

lärande. För de yngre barnen är en god läsförmåga avgörande för deras fortsatta skolgång.6  Det 

indikerar även forskaren Monica Reichenberg som i Vägar till läsförståelse: texten, läsaren 

och samtalet framhåller vikten av att kontinuerligt och systematiskt ge elever verktyg för att 

utveckla en god läsförmåga.7 Hur väl skolan lyckas med dessa mål och strävar efter att 

tillgodogöra sig utbildningen framgår av de fortlöpande nationella utvärderingar och 

uppföljningar som genomförs i de flesta skolsystem. I uppföljningarna granskas elevers 

kunskaper och färdigheter då det i vårt globaliserade samhälle är viktigt att utvärdera hur olika 

utbildningssystem står sig i ett internationellt perspektiv. OECD har tagit sig an utmaningen att 

möta behovet av internationella likhetsgranskningar genom att utveckla PISA (Programme for 

International Student Assessment) som utvärderar kvalitet, likvärdighet och effektivitet hos 

utbildningssystem i över 60 länder. PISA är en internationell undersökning som mäter 15-

åringars akademiska förmåga inom tre olika områden, läsförståelse, matematik och 

naturvetenskap.  PISA introducerades år 2000 och datainsamling har efter det skett vart tredje 

år.8 Första gången PISA genomfördes, år 2000, stod läsförståelse i fokus, då tillhörde Sverige 

toppnationerna i läsförståelse. I PISA 2006, 2009 och 2012 har försämringarna i resultat blivit 

större från mätning till mätning.9 I resultatrapporteringen från PISA 2012 kom Sverige under 

OCED:s genomsnitt. Endast tre OECD länder hade lägre resultat. I undersökningen framgår att 

svenska 15-åringarnas kunskaper i läsförståelse har försämrats över tid och därmed har andelen 

svaga läsare ökat.10 

6 Skolverket 2013: 5 
7 Reichenberg 2014: 7  
8 Skolverket 2013: 6 
9 Skolverket 2013: 6 – 7 
10 Skolverket 2013: 6  
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PIRLS (The IEA Progress in International Reading Literacy Study) är ytterligare en 

internationell studie som genomförs vart femte år där elever i årskurs 4 har delaktigt och deras 

läsfärdigheter undersökts. I rapporten från PIRLS 2011 framgår det att svenska elevers 

läsförståelsenivå har sjunkit, i jämförelse med tidigare studier, främst vad det gäller 

sakprosatexter.11 När studien genomfördes 2012 fick lärare besvara frågor i relation till 

läsundervisning.  Resultatet visade att Sverige generellt ligger långt under internationella 

medelvärden när det gäller aktiviteter för att utveckla läsförståelse och lässtrategier och att det 

därmed inte avsätts lika mycket tid för att utveckla elevers läsförmåga i Sverige som i andra 

länder, där högre resultat uppnås i undersökningarna. I genomsnitt avsattes 2,5 timmar per 

vecka åt formell läsundervisning i övriga länder, medan endast 1,6 timmar per vecka ägnas åt 

detta i svenska skolor.12  

Barbro Westlund har i sin avhandling Att bedöma elevers läsförståelse – en jämförelse mellan 

svenska och kanadensiska bedömningsdiskurser i grundskolans mellanår undersökt på vilket 

sätt lärare i Sverige och Kanada undervisar och bedömer läsförståelse. Avsikten med 

avhandlingen har varit att jämföra bedömningsdiskurser bland lärare och i styrdokument mellan 

Sverige och Kanada. Att Westlund valt att jämföra lärare från Sverige och Kanada grundar sig 

på att Kanada har signifikant bättre resultat än Sverige i ovanstående internationella 

kunskapsmätningar.13 Westlunds studie visar att nyckeln till framgång i alla ämnen är 

läsförståelse. Hon lyfter fram kanadensiska lärare som ett gott exempel, i motsats till de svenska 

lärarna i undersökningen. Westlund hävdar att svensk läsförståelseundervisning kan bli bättre 

på flera avgörande punkter, främst vad gäller kunskap om och hur lärare undervisar i 

läsförståelsestrategier.14  

Läraren bör därför anpassa undervisningen i förhållande till läsförståelsestrategier i syfte att 

öka förståelse bland eleverna. Enligt Westlund är denna undervisning effektiv för att nå goda 

studieresultat.15  

1.2.3 Vad är lässtrategier?  

Lässtrategier är mentala redskap som läsare använder i syfte att förstå en text bättre. Westlund 

beskriver att lässtrategier kan tolkas som mentala verktyg för att ”konstruera mening i skriven 

																																																													
11 Skolverket 2013: 15 
12 Reichenberg 2014: 13 
13 Westlund 2013: 28 
14 Westlund 2013: 273 
15 Westlund 2009: 35 
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text”.16 Westlund hävdar vidare att de mentala redskapen hänger samman med såväl motivation 

som med självkänsla. Låg motivation och/eller låg självkänsla kan resultera i att lässtrategier 

inte tillämpas på ett effektivt sätt. Olika texter kräver även olika lässtrategier, därför finns 

lässtrategier på olika nivåer beroende på vilken text vi läser, men också utifrån individens 

förutsättningar. Westlund delar in lässtrategier på följande vis; (1) strategier för talspråksanalys, 

som handlar om ord, meningar, stavelser och fonem (2) strategier för ordanalys/ljudanalys, som 

utgår från ordläsning, indelning av ord i stavelse och morfem och (3) strategier för 

läsförståelse.17 Skolverket18 är inne på samma linje i sitt sätt att presentera lässtrategier i Greppa 

språket – Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet. De presenterar en rad olika 

läsfärdigheter som läsaren tycks behöva som redskap för att modulera olika strategier. I likhet 

med Westlund delar även skolverket lässtrategier i två huvudkategorier; (1) 

avkodningsstrategier vilka innefattar Westlunds strategier för talspråksanalys och strategier för 

ordanalys/ljudanalys. Kategori (2) likställs med Westlunds nivå 3 där förståelsestrategier knyts 

an. I skolverkets förståelsestrategier ingår att:  

• bygga förförståelse och ställa frågor till texten

• finna enskilda detaljer i text och identifiera huvudbudskapet

• sammanfatta innehållet och dra slutsatser samt generalisera

• se temporala samband och orsakssamband

• göra förutsägelser om vad som ska komma härnäst

• associera till andra texter och kritiskt granska textens form/innehåll

• förstå att man inte förstår19

Westlund skiljer på ytstrategier (surface-level) och djupstrategier (deep-processing strategies). 

Ytstrategier innebär att eleven läser en text för att få en förståelse men också anpassar 

läshastigheten efter textens svårighet, vidare tränar eleven på begreppsförmågan för att förstå 

obekanta ord som eleven stöter på i en text. Djupstrategier används när eleven interagerar med 

texten på olika sätt genom att kritiskt ganska innehållet och jämföra olika texter. Det är vanligt 

att ytstrategier används i början av läsutvecklingen för att sedan övergå till djupstrategier.20 Det 

finns flera olika beprövade modeller med en forskningsanknytning för att undersöka hur läsaren 

16 Westlund 2013: 52 
17 Westlund 2009: 33 
18 Skolverket 2012:71 
19 Skolverket 2012: 71 
20 Westlund 2009:34 
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på ett strukturerat sätt kan utveckla läsförståelsestrategier och textsamtal, till exempel Reciprok 

undervisning (Reciprocal Teaching, RT), Transaktionell strategiundervisning (Transactional 

Strategies Instruction, TSI) och CORI (en forskningsmodell som sammanlänkar 

läsförståelsestrategier med ämneskunskap). Dessa forskningsmodeller kommer vi att behandla 

djupare i kapitel 4, tidigare forskning, som även kommer att vara utgångspunkten för vårt 

empiriska material.  

1.2.4 Vad är läsförståelse? 

Med tanke på studiens syfte där begreppet läsförståelse är centralt behöver vi därmed definiera 

begreppet läsförståelse på ett tydligt sätt. Vi använder oss av definitionen som beskrivs i PISA-

rapporten i vilken läsförståelse definieras som ”en individs förmåga att förstå, använda, 

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

och sin potential och för att delta i samhället”.21 Läsförståelse är komplext och det medför att 

begreppet kan definieras på olika sätt beroende på infallsvinkel, därmed har vi valt att 

ytterligare precisera hur begreppet läsförståelse definieras dels utifrån ett perspektiv från 

Westlund och dels utifrån ett perspektiv från Ivar Bråten. Bråten, professor i pedagogisk 

psykologi på pedagogisk Forskningsinstitut vid Universitetet i Oslo behandlar i sin forskning 

ämnet läsförståelse. I litteraturen Läsförståelse i teori och praktik ges följande definition, 

”läsförståelse är att utvinna och skapa mening när man genomsöker skriven text och samspelar 

med den”.22 Läsförståelsen avser i denna definition skriven text som är på papper eller skärm, 

begreppet omfattar dock inte läsning av multimediala presentationer i form av ljud, animationer 

och film.23  

Westlund konstaterar att begreppet läsförståelse kan ha olika betydelse och innebörd därför har 

vi i vår studie valt att utgå från den amerikanske professorn Peter Afflerbach fylliga definition 

som presenteras av Westlund.24 Afflerbachs definition av läsförståelse är sammanlänkad av 

flera forskares uppfattning av begreppet. Enligt Afflerbach definieras läsförståelse som en 

dynamisk och komplex process som inkluderar färdigheter, strategier och tidigare kunskap. 

Läsförståelsen beskrivs vidare som utvecklingsbar och bestående av identifierbara 

komponenter till exempel ordavkodning och förståelse, som ska samspela med varandra i syfte 

att göra läsningen framgångsrik. Läsförståelsen är därmed utvecklingsbar men påverkas även 

21 Skolverket 2013: 18 
22 Bråten 2008: 14 
23 Bråten 2008: 14 
24 Westlund 2009: 69 
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av motivation, självkänsla och tidigare läserfarenheter för att uppnå läsförståelse.25 För att 

läsningen ska bli så framgångsrik som möjligt bör texten och läsaren interagera för att skapa 

mening, det är således viktigt att läsaren är aktivt deltagande och iakttar samt känner sig bunden 

till textinnehållet. Westlund hävdar därför att ”texten kommer till liv först när den läses och får 

betydelse för läsaren. Mellan texten och läsaren befinner sig det betydelserum som kallas 

inferenser, att läsa mellan raderna. Det kan sägas utgöra kittet mellan läsaren och texten.”26 

Westlund presenterar vidare tre nivåer av läsförståelse som läsare utgår från för att förstå texten 

(1) Att läsa på raderna, innebär att läsaren enkelt och ordagrant ska kunna läsa vad som står i 

en text och beskriva vad som händer för att vidare svara på enklare frågor med hjälp av texten 

(2) Att läsa mellan raderna, eller göra inferenser, förutsätter att läsaren är medskapare i 

tolkningen av texten vilket innebär att det sker ett samspel mellan text och läsare. I denna 

kategori ställs högre krav på läsaren då läsaren välutvecklat ska förstå sådan som inte är helt 

klart utskrivet och (3) Att läsa bortom raderna, handlar om att läsaren utgår från kognitiva 

förmågan, läsaren kan här kritiskt granska och jämföra texten med andra texter som behandlat 

samma tema och värdera sin egen tolkning för att relatera den till sin kunskap om aktuella 

händelser i världen. Beroende på vem läsaren är, det vill säga vilken förförståelse läsaren har, 

ålder och läserfarenhet påverkas förmågan att göra inferenser och läsa bortom raderna. 

Westlund betonar vikten av att skapa inre mentala bilder vid läsningen är även en form av 

inferenser, där kultur, bakgrundskunskap och erfarenhet har en avgörande betydelse för det 

lästa, med god studieteknik och hållbara lässtrategier kan förmågan utvecklas genom att läraren 

ger stöd och visar sina elever strategier som krävs för att kunna visualisera texten.27 En elev 

som har förmågan att göra inferenser kan applicera sina förkunskaper i förhållande till det lästa, 

vilket betonas som en del i en god läsförståelse, eftersom ju mer kunskap vi har om ett 

ämnesområde desto lättare begriper läsaren texten när den väl ska läsas.  

Begreppet läsförståelse är otydligt i den bemärkelsen att det finns flera olika definitioner på det. 

Om läsförståelsen i klarspråk handlar om att genom det skrivna ordet utveckla förmågan att 

utifrån texten uppnå sina egna mål, utveckla sina kunskaper för att vidare uppnå ett fullvärdigt 

deltagande som samhällsmedborgare, stämmer detta väl överens med såväl PISAs- som 

25 Westlund 2009: 69 
26 Westlund 2009: 70 
27 Westlund, 2009: 104 
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Westlunds definition av begreppet läsförståelse. Med bakgrund av detta blir de två 

definitionerna som i stora drag är likartade representativa för vår studie.28  

1.2.5 Läslyftet 

Skolverket har på uppdrag av regeringen gett ut fortbilningsmaterialet Läslyftet och finansierar 

en stor del av landets utbildningar inom Läslyftet. Fortbildningen riktar sig till lärare i 

grundskolan och motsvarande skolformer, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt till 

förskolelärare. Den primära målgruppen för läslyftet är lärare och förskolelärare men även 

skolbibliotekarie kan medverka. Urvalet av lärare som deltar i Läslyftet görs utifrån olika motiv 

dels utifrån de identifierade behoven och dels utifrån lärarens intresse. Grupperingarna kan 

därför variera då lärarna kan samarbeta i sina arbetslag, ämneslag men har också möjlighet att 

skapa nya grupper utifrån verksamhetens behov och lärarnas intresse. Läslyftet är ett 

fortbildningsmaterial i språk-, läs- och skrivdidaktik som därför bygger på kollegialt lärande 

där lärarna ges möjlighet att utvecklas med stöd av en handledare. De utvalda handledarna 

utbildas vid olika universitet och högskolor i Sverige och får frigjord arbetstid för att arbeta 

med projektet.29  Enligt professorn Ivor F. Goodson tycks detta arbetssätt ge positiva avtryck 

då det visat sig att skillnaden mellan teori och praktik blir tydligare när utomstående beslutar 

om förändring.30  

Läslyftet kräver även delaktighet och det är därmed relevant att en dialog mellan huvudman 

och rektor och mellan rektor, handledare och lärare kontinuerligt sker. För att fortbildningen 

ska bli framgångsrik bör fokus ligga vid att lärarna får tydlig information om ramarna för 

arbetet. Dessutom bör rektorn vara delaktig genom att visa sitt engagemang och intresse då 

detta är avgörande för fortbildningsinsatsens resultat. Då Läslyftet är tidskrävande och kräver 

planering och organisering har rektorn som huvudansvar att planera verksamheten där lärare 

ges möjlighet att prioritera arbetet med Läslyftet, under den tidsaspekt som finns tillförfogande. 

Detta innebär att arbetet med Läslyftet behöver schemaläggas.31  

28 Begreppet literacy är ett engelskt begrepp och kan närmast översättas till läsförmåga och läsförståelse inom 
det svenska språket. Literacy är ett begrepp vilket innefattar ”en användning av de intellektuella resurser som en 
skriftspråklig tradition har frambringat under 3000 års kulturhistoria” (Bråten, 2008:14). Vi har valt att utesluta 
begreppet literacy eftersom det är ett begrepp som är svårt att definiera. Därför använder vi oss av det svenska 
ordet läsförståelse, som till exempel går ut på att läsaren ska kunna läsa mellan raderna och förstå det lästa.   

29 Skolverket 2015:5 - 6 
30 Goodson, 2005: 33 
31 Skolverket 2015:5 - 6 
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Det centrala syftet med Läslyftet är att förbättra elevers läsande, skrivande och lärande samt ge 

lärarna vetenskapliga metoder och beprövade arbetssätt. Genom att fortbilda lärare i språk, läs 

och skrivdidaktik vill man förstärka och utveckla kvaliteten i undervisningen. För att 

undervisningen ska ske till den fulla kapaciteten består Läslyftet av att utveckla stödmaterial i 

form av olika moduler och varje modul innefattar åtta delar och varje del av fyra moment. 

Modulerna innefattar material för diskussioner, reflektioner över undervisning och gemensam 

planering samt uppföljning av undervisningsaktivteter. Lärarna ska arbeta i en bestämd ordning 

utifrån modulerna där respektive del är indelad i fyra moment, A till D. Moment A innebär att 

läraren individuellt tar del av material i modulen på Läs- och skrivportalen, för att vidare i 

moment (B) arbeta utifrån ett kollegialt lärande där gruppen samlas för en diskussion och 

gemensam planering. Därefter ska varje enskild lärare genomföra en undervisningsaktivitet i 

moment (C). Slutligen ska deltagarna i moment D återsamlas för en gemensam uppföljning i 

syfte att diskutera vad som fungerar bra och mindre bra under den utvalda 

undervisningsaktiviteten.  Det ger således lärarna en möjlighet att kritisk granska vilken 

aktivitet som fungerar och/eller varför aktiviteten inte fungerar genom att gemensamt utbyta 

idéer med varandra.32 Modulerna väljs utifrån skolans och lärarnas behov. Det innebär att det 

finns övergripande moduler som delas in i olika lärarkategorier utifrån årskurser och 

ämnesområden.33  

1.2.6 Skolans styrdokument, Lgr 11  

I den svenska grundskolan ska undervisningen bedrivas utifrån styrdokumentet Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11. Styrdokumentet består av fem delar 

(1) skolans värdegrund och uppdrag (2) övergripande mål och riktlinjer för utbildningen (3) 

förskoleklassen (4) fritidshemmet och (5) kursplaner som kompletteras med kunskapskrav. 

Vidare beskrivs i respektive ämnen olika syften och långsiktiga mål, ett definierat centralt 

innehåll som beskriver vad som ska ingå i undervisningen samt kunskapskraven där det 

tydligare anges hur elevens kunnande ser ut på de olika betygsstegen.34 I det centrala innehållet 

för svenska i årskurs 7 - 9 ska undervisningen bland annat behandla:  

• Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja 

texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.  

																																																													
32 Skolverket 2015: 5 - 6 
33 Skolverket 2015: 12 
34 Skolverket 2011: 5 
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• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska 

uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.  

• Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.  

• Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med 

inslag av argumentation.35  

Ett av skolans viktigaste uppdrag är att se till att alla elever lär sig läsa, förstå men också 

använda texter. Eftersom mycket av information i undervisningen består av skriven text är 

lärarens uppgift inte enbart att undervisa sina elever i hur de får goda ämneskunskaper, utan 

även att ge sina elever redskap för att utveckla sin läsförståelse i olika ämnen, därmed behöver 

eleverna ha en god läsförståelse även i andra ämnen.36  I kursplanen för matematik ska eleverna 

utveckla sin förmåga att lösa problemlösningar där utgångspunkten är läsförståelse. När PISA- 

resultaten indikerar försämrade resultat i matematik och naturvetenskapliga ämnen, bottnar 

detta i läsförståelse. Oavsett var i utbildningssystemet en lärare arbetar i eller vilket ämne, ska 

lärare främja sina elevers språkutveckling. Läsförståelsen bör präglas fortlöpande genom 

undervisningen eftersom att alla barn har rätt till detta då de i framtiden förväntas förstå och 

tolka olika slags texter.37 Människan behöver idag navigera i ett ständigt flöde av information 

där det inte räcker med att behärska konsten att avkoda.  Däremot är huvudsakliga syftet med 

läsning att förstå hur kunskap från texter inhämtas, att analysera, kritisk granska, värdera, 

kontrastera information för att vidare relatera den kunskapen till eget tänkande.38 Förmågan att 

kritisk granska och värdera källor i en text behövs även i NO/SO- ämnena, vilket kan 

exemplifieras i ämnet historia där det övergripande syftet är att eleverna ska få kunskaper om 

historiska sammanhang, få en historisk bildning och bli historiemedvetna.39 Läraren ska i slutet 

av årskurs 9 bl.a. betygsätta sina elevers förmåga att resonera om orsaker till och konsekvenser 

av samhällsförändringar. Detta innebär att eleven måste läsa och reflektera samtidigt, vilket 

således ställer stora krav på läsning. Enligt Reichenberg tycks det vara läraren i svenska som 

får bära huvudansvaret för att träna elever på att finna vägar in i texten, trots att det är alla 

lärares uppdrag.40 En likartad uppfattning redovisas av Westlund som hävdar att läsförståelse 

påverkar alla skolämnen. Trots att forskningsresultaten pekar på att läsförståelse bör 

genomsyras i samtliga skolämnen uttrycks detta inte i skolans styrdokument. 

																																																													
35 Skolverket 2011: 250 – 251  
36 Westlund 2015: 9  
37 Westlund 2012: 7  
38 Westlund 2012: 62 
39 Westlund 2015: 199 
40 Reichenberg 2008: 69  
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Läsförståelseundervisningen är endast ett konkret krav i ämnet svenska. Det innebär att det 

tydligt står angivet att läraren ska bedriva undervisning i läsförståelse i grundskolans alla sex 

stadier. Däremot klargörs inte hur pedagogerna didaktiskt ska arbeta med läsförståelse, vilket 

innebär att lärarna lämnas ensamma i att tolka och planera undervisningen utifrån 

läsförståelsemodeller i syfte att utveckla en god läsförmåga hos eleverna.41 Det innebär att 

lärare inte enbart bör veta hur läsförståelse utvecklas utan snarare få konkreta 

undervisningsverktyg för att kunna utveckla elvernas läsförståelse, betonar Westlund.42 I 

relation till detta är det, enligt Westlund nödvändigt att det byggs broar mellan forskning och 

klassrumspraktik och att svensklärare behöver få möjligheter att ta del av aktuell 

läsförståelseforskning, få lära av varandra och därigenom få nya infallsvinklar i hur 

läsförståelsestrategier praktiseras i olika ämnen.43  

2 METOD  
Nedan presenteras den utvalda undersökningsmetoden, vidare övergår avsnittet till vår 

förförståelse inför undersökningen med hermeneutiken som utgångspunkt. Därefter ges en 

genomgripande överblick av vårt urval och material samt en sammanställning av vår 

databehandling. Kapitlet avslutas med etiska överväganden.  

2.1 Forskningsansats  

Induktion och deduktion anses enligt Steinar Kvale och Svend Brinkmann vara två 

dominerande tillvägagångssätt inom den vetenskapliga världen.44 En deduktiv forskningsansats 

innebär att forskaren utgår utifrån befintliga teorier. Det innebär att forskaren går från det 

generella till det specifika och följer därmed bevisandets väg. Ett deduktivt arbetssätt 

kännetecknas att utifrån en befintlig teori som utgångspunkt, dras slutsatser och specifika 

antagande om verkligheten och hypoteser, som sedan empiriskt prövas genom experiment eller 

andra studier.45 Motsatsen till deduktion är induktion som innebär att man som forskare istället 

följer upptäckandes väg utan att först ha en etablerad befintlig teori. Detta brukar göras utifrån 

att forskaren utgår från en enskild händelse och samlar ihop empiri, t.ex. genom intervjuer. 

Utifrån den insamlade informationen, empirin, utformar sedan forskaren egna teorier och drar 

generella slutsatser. Teorin utformas sedan utifrån de tidigare erfarenheter som forskaren 

																																																													
41 Westlund 2013: 295 
42 Westlund 2009: 6 
43 Westlund 2015: 9 
44 Kvale och Brinkmann 2014: 238 
45 Patel och Davidson 2011: 23 
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skaffat sig och de observationer som har genomförts. Risken med det induktiva arbetssättet är 

att forskaren har egna idéer och föreställningar som oundvikligt påverkar de teorier som 

produceras.46 En tredje forskningsansats är abduktion vilket innebär en kombination av 

induktion och deduktion. Abduktionen bygger på viss form av erfarenhet eller gissningar i 

resonemanget och blandar dem med observationer, det innebär att utifrån ett enskilt fall 

formulera ett hypotetiskt mönster som i sin tur kan förklara fallet, det vill säga ett förslag till en 

teoretisk djupstruktur.47 Detta kan därmed ses som ett mellanting mellan induktion och 

deduktion, då vi i första hand formulerar en tillfällig teori utifrån ett enskilt fall (induktiv) och 

vidare undersöker denna teori på nya fall (deduktiv), därigenom utvecklas teorin (abduktion).48 

 

Vår forskning baseras på det induktiva synsättet eftersom vi under vår forskningsprocess 

försökt på basis av vår empiriska insamling komma fram till en förklaring eller en modell av 

något. Detta innebär att vi följer upptäckandes väg under forskningens gång för att få en ökad 

förståelse för våra frågeställningar. Vi utgår därmed inte från en befintlig teori som försöker 

härleda hypoteser som man sedan kan testa, utan snarare från intervjuerna då de genererade 

mycket ny information vilket i sin tur innebar att vi fick finna ytterligare teoretiskt stöd, därav 

förhåller vi oss till det induktiva synsättet, vilket innebär att vi i efterhand utformat egna teorier 

utifrån vårt empiriska material.  

2.2 Kvalitativa intervjuer 

Vår studie är av kvalitativ art då vi är intresserade av att få en djupare förståelse av lärarnas 

upplevelse kring läsförståelse och lässtrategier. Vi valde att utgå från den kvalitativa 

forskningsmetoden framför den kvantitativa. Jan Trost menar att den kvalitativa 

forskningsintervjun är lämpligast att använda då forskaren vill ha svar på frågor utifrån 

individers erfarenheter och upplevelser.49 Syftet med den kvalitativa ansatsen är att forskaren 

ska få en inblick i människors uppfattningar, känslor och åsikter, där själva datainsamlingen 

bygger på intervjuer. När man utgår från intervjun som metod är det väsentligt för forskaren att 

avstå från att föra in obefogade fördomar i analysen av data. Det kan vara allt ifrån personliga 

förutfattade meningar på grund av kännedom kring tidigare forskning eller teorier inom det 

undersökta ämnet.50 Den tidigare professorn i social forskning, Martyn Denscombe, hävdar att 

																																																													
46 Patel och Davidson 2011: 24  
47 Patel och Davidson 2011: 24 
48 Patel och Davidson 2011: 24 
49 Trots 2010: 32  
50 Denscombe 2009: 368 



	 16	

detta är en nackdel i den kvalitativa analysen då tolkningen riskerar att förknippas till forskarens 

”jag”.51 Denscombe talar vidare om olika typer av forskningsintervjuer, en av dem är 

semistrukturerade intervjuer, vilket har varit vår utgångspunkt när vi konstruerade våra 

intervjufrågor.52 Ett av syftet med semistrukturerad intervju är att forskaren i förväg har lagt 

upp frågor som respondenten erbjuds att besvara.53 I jämförelse med den strukturerade intervjun 

som begränsar svarsalternativen är semistrukturerade intervjun inställd på att vara mer flexibel. 

Den bakomliggande orsaken till varför semistrukturerade intervjuer är en lämplig metod att 

använda är att vi som forskare strävar efter utförliga och djupgående svar på ett visst 

ämnesområde.54 Vi som forskare har i förväg bestämt frågorna kring det ämne som ska 

undersökas, dock har vi tagit hänsyn till att ställa frågorna utifrån den ordning som passar 

situationen bäst. För vår del är detta tillvägagångssätt givande då vi ställer öppna 

semistrukturerade frågor till respondenterna där de utifrån våra konstruerade frågor får tala fritt 

kring läsförståelse och lässtrategier. Respondenterna har i sin tur fått möjligheten att besvara 

sina frågor öppet dels om deras upplevelse dels erfarenheter om läsundervisning genom att 

ständigt fritt utveckla sina synpunkter.55 Genom detta önskar vi utifrån ett lärarperspektiv ta del 

av upplevelser om och hur lässtrategier tillämpas i skolan.    

2.3 Förförståelse  

Studien är som sagt av kvalitativ karaktär med ett hermeneutiskt förhållningssätt. 

Utgångspunkten i hermeneutiken är att förstå människor och deras handlingar och vidare 

resultatet av dessa.56 Detta betyder att hermeneutiken är en tolkningslära som ger oss en djupare 

förståelse av individers upplevelser men även en tolkning av omvärlden. Under 1600- och 1700-

talet var hermeneutiken en kritisk metod som användes för att tolka bibeltexter. Med tiden 

tillämpades metoden för att tolka även icke religiösa texter. Vidare strävade man efter att 

utveckla hermeneutiken till humanvetenskapen för att sedan under 1900-talet användas som en 

metod för att få en förståelse av den mänskliga existensens grundbetingelser. Det innebär att 

den mänskliga existensen kan förklaras och förstås genom framförallt språket, där tolkningen 

utgår från individens handlingar och personlighet. Numera används hermeneutiken inom många 

olika vetenskapliga områden, främst inom human-, kultur- och samhällsvetenskap.57 Problemet 

																																																													
51 Denscombe 2009: 399 
52Denscombe 2009: 234 
53Denscombe 2009:234 
54 Denscombe 2009: 232 
55 Denscombe 2009: 235 
56 Thurén 2007: 103 
57 Patel 2011: 25 
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med hermeneutiken är att forskaren använder sina egna upplevelser och förförståelse för att 

förklara någon annans tolkning. Detta menar Torsten Thurén betyder att forskaren ska ställa 

kritiska frågor i sitt forskningsarbete, och kontrollera om tolkningen är rätt. Varje individ utgår 

från olika känslor och upplevelser och dessa är inte intersubjektivt testbara utan det beror helt 

enkelt på vem det är som upplever och känner.58 Thurén menar vidare på att forskningsmetoden 

utgår från en viktig kunskapskälla som baseras på de fem sinnenas iakttagelser. Det innebär att 

teorin handlar om inkännandet eller empatin då den utgår från att förstå och inte endast begripa 

intellektuellt.59  

 

I den kvalitativa forskningen och det hermeneutiska perspektivet talar man om förförståelse 

som en viktig synpunkt som ger upphov till forskningen. Trots att förförståelsen kan missförstås 

menar Thurén att det inte är fel att ha en förförståelse, för utan förförståelse kan vi inte förstå 

något över huvud taget.60 Det i sin tur antyder att förförståelsen talar om den vetskap en 

uttolkare redan har, vilket är de förutfattade meningar som forskaren har, innan denne påbörjar 

sin studie. Förförståelsen förekommer hos alla människor och uppfattas helt annorlunda, 

människor med gemensam religionstillhörighet, med olika ideologiska uppfattningar och med 

olika vetenskapliga teorier har olika förutfattade meningar. Den bakomliggande faktorn menar 

Thurén beror på att förförståelsen grundas på något människan lärt sig redan som barn där 

människorna har socialiserats och inskolats i ett visst samhälle. Detta i sin tur gör att vi 

människor tolkar verkligheten på ett sätt som överensstämmer med samhällets kultur i fråga.61 

 

Vår förförståelse bygger dels på utifrån vår verksamhets förlagda utbildning och dels utifrån 

forskningsresultat som visar att lässtrategier inte används i den utsträckning som det behövs då 

resultat tyder på att läsförståelsen behövs utökas i den svenska skolan. Vi menar att det är 

självfallet att lärare mer eller mindre är medvetna om att lässtrategier behövs, men vi kan inte 

säkerställa om lärare modellerar olika lässtrategier i undervisningen. Avsikten med studien är 

därför att söka en förståelse för om och hur lärare arbetar med lässtrategier i 

svenskundervisningen samt om fortbildningar och beprövad erfarenhet har bidragit till en aktiv 

direktundervisning, utifrån lärarnas perspektiv.   

																																																													
58 Thurén 2007: 96 - 97 
59 Thurén 2007: 94 
60 Thurén 2007: 60 
61 Thurén 2007: 60 
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Figur 1: hermeneutisk spiral. 

 

Med ovanstående bild vill vi redogöra för sambandet mellan helheten och delarna. I vår studie 

utgår vi i första hand från vår egen förförståelse av läsförståelse och lässtrategier, det vill säga 

helheten. Genom vårt insamlade datamaterial får vi ta del av lärarnas upplevelser kring 

läsförståelse och lässtrategier, vilket på så sätt ger oss nya delar som vi tolkar, analyserar och 

begriper i förhållande till helheten. Detta betyder att vår helhet leder till en ny helhet, där vi får 

en mer fördjupad förståelse av om och hur lärarna tillämpar lässtrategier i undervisningen. I 

detta sammanhang förutsätter vi att vår förförståelse begränsas eller att den förändras under 

studiens gång och att vi istället fokuserar på att se situationen utifrån respondentens tolkning. 

Tolkningen riskerar annars att bli orimlig om man missförstår sammanhanget, det är därför 

viktigt att sätta in det man tolkar i rätt sammanhang och rätt kontext, vilket i vårt fall är lärarnas 

tolkning, därigenom är vår önskan att vår förförståelse utvecklas från förutfattade meningar 

som vi har till verklig förståelse.62 Sammanfattningsvis blir förförståelsen djupare, den 

revideras utifrån nya erfarenheter och går på så sätt runt i en så kallad hermeneutisk cirkel. 

Förförståelsen förblir därmed aldrig fullkomlig under hermeneutisk forskning.63 

2.4 Urval och material  

Med hänsyn till våra frågeställningar har vi valt att genomföra studien genom att intervjua sju 

högstadielärare på två olika skolor. Motivet till valet av två olika skolor är att vi vill få ett 

bredare perspektiv av hur lärarna arbetar med läsförståelsestrategier och om lärarna upplever 

att läslyftet bidragit med stöd i undervisningen för lässtrategier. Intresset att genomföra studien 

på två olika skolor har även att göra med att skolorna är verksamma i Läslyftet eftersom det har 

en framträdande roll i studien, och eftersom vi under den verksamhetsförlagda utbildningen 

bedrivit undervisning på de två utvalda skolorna.  Namnen på respektive skolor och lärare är 

																																																													
62 Thurén 2007: 61 
63 Thurén 2007: 61 

Helhet 
Del 

Del 

Ny helhet, djupare 
förståelse 



	 19	

fiktiva eftersom vi inte vill avslöja lärarnas identitet. Deltagarna i denna undersökning har valts 

ut slumpmässigt utifrån utbildningsform och om lärarna medverkar i Läslyftet, då det relevanta 

för vår studie är att söka oss till respondenter för att ta reda på om de bedrivit undervisning om 

lässtrategier. Av den anledningen har det för oss varit väsentligt i urvalsprocessen att vända oss 

till respondenter som bedriver undervisning i svenskämnet.  

 

Vi har vidare valt att utesluta frågeformulär. Denscombe menar att en problematik som kan 

framkomma när man skickar ut frågeformulär är att frågorna kan upplevas som begränsande 

och frustrerande samtidigt som respondenterna upplever det som mindre krävande att bara 

kryssa i lämpliga rutor.64 Denna avgränsning beror främst på att vi är intresserade av att få 

djupgående och utförliga svar i form av intervjuer för att på bästa möjliga sätt uppnå vårt syfte 

med studien. 

 

Vi kom i kontakt med lärare genom att gå till respektive skolor där vi bland annat pratade med 

rektorn och presenterade oss samt syftet med vår studie. Rektorn gav oss mejladress till 

respektive lärare som vi därefter mejlade och kom i kontakt med. I mejlet framgick förslag på 

datum och tid som skulle passa respondenterna för en eventuell träff.  Vi blev positivt 

överraskade att de flesta lärarna var villiga att ställa upp och verkade ha en positiv inställning, 

trots att många lärare hade en hög arbetsbelastning. De utvalda respondenterna var svensklärare 

mellan 30 och 50 år gamla. Vår avsikt har inte varit att få en bredare bild på det som studeras 

med hjälp av olika faktorer såsom genusperspektiv, ålder eller lärarnas etnicitet– därmed har 

sådana faktorer exkluderats. Däremot var utbildningsformen av betydelse, eftersom detta är ett 

examensarbete i ämnet svenska fann vi det självfallet att lärarna undervisade i ämnet svenska. 

Yrkeserfarenheterna varierade från lärare till lärare. Samtliga lärare är examinerade svensk-

lärare och har arbetat som lärare i minst ett och ett halvt år och högst 30 år. Samtliga lärare hade 

även svenska som sitt huvudämne. Vi valde dock att inte bifoga intervjufrågorna i förväg då vi 

inte ville att lärarna noggrant skulle tänka igenom sina svar, utan istället besvara frågorna 

spontant på plats, och emellanåt med hjälp av följdfrågor. Givetvis fick lärarna betänketid under 

intervjun. Vi valde dessutom att inte genomföra intervjun gruppvis, vilket vi i enlighet med 

Trost anser vara problematiskt då det kan resultera i att tystlåtna respondenter inte får komma 

till tals och de språksamma tar lätt över samtalet.65 Han menar att den problematik som kan 

uppstå i forskningsgruppsintervjuer är att respondenterna troligtvis påverkar varandra, vilket 
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resulterar i att man får ett slags majoritetssynpunkter och att alla inte vågar framföra sina åsikter 

till fullo.66  Vår önskan är att lärarna ska ge öppna och ärliga svar som sedan kan användas för 

att slutföra studien. Vi har dessutom haft i åtanke att inte presentera våra frågor som känsliga 

eftersom att vår uppgift är att försöka sätta in oss i respondenternas föreställningsvärld. Trost 

menar att forskaren inte bör påpeka känsligheten i frågorna, eftersom detta kan leda till att 

respondenterna därefter belastas med att tänka att det finns en viss känslighet i frågorna, som 

inte hade uppmärksammats om det inte hade påpekats.67 Därifrån var vår avsikt att skapa ett 

förtroende och bryta det eventuellt känsliga mönstret genom att introducera intervjun med en 

mjukstart där vi öppnade upp med frågor som berör bland annat deras ålder och 

utbildningsform. Det är viktigt att oavsett vilka frågor som ställs, måste forskaren tolerera vad 

den intervjuade än säger eller ger uttryck för, även om det dyker upp tolkningar som man i 

själva verket inte accepterar. Detta benämns enligt Trost som solidariska intervjuer.68 

 

Under själva intervjun var vi två intervjuare och en respondent. I och med att vi var två 

intervjuare ansåg vi att det var passande att ena intog den aktiva- och den andra passiva rollen. 

Den aktiva intervjuaren var den som ställde frågorna medan den passiva antecknade viktiga 

synpunkter under intervjuns gång. Den som tog på sig den aktiva respektive passiva rollen 

varierade från intervju till intervju. Innan genomförandet av intervjuerna var vi väl medvetna 

om att sju respondenter inte kan representera hela befolkningen, det är svårt att generalisera 

utifrån en kvalitativ metod då denna bygger på enskilda individers tolkningar. Därför kommer 

studien med hjälp av våra teoretiska utgångspunkter och insamlade forskningsläge bidra med 

att ge en uppfattning om hur vissa lärare uppfattar respektive intervjufrågor som vidare 

representeras i vår analysdel.  

2.5 Databehandling  

I möte med lärarna valde vi att spela in intervjuerna med Iphone via standardappen Röstmemon. 

Denscombe menar att ljudupptagningar är ett lättarbetat tillvägagångssätt för att samla in 

material i form av intervjuer. Detta tillvägagångssätt medför sina fördelar genom att forskaren 

i efterhand har en fullständig dokumentation där man kan lyssna på samtalet flera gånger om 

för att försäkra att man uppfattat svaret rätt. Däremot är svagheten med inspela data att forskaren 

riskerar att missa den icke verbala kommunikationen och fångar endast in dem talade orden. 

Den transkribering som sedan sker i efterhand kan vara väldigt tidskrävande beroende på hur 
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långt samtalet är, vilket är viktigt att ha i åtanke när man planerar en forskningsintervju.69 En 

fördel med exempelvis enkätundersökningar i jämförelse med kvalitativa intervjuer tycks 

därför vara att informationen redan är registrerad i skriftlig form då respondenten avger sina 

svar. Därmed blir tidsaspekten till en fördel, då svaren redan finns på enkäten och att bearbeta 

stora mängder information är inte nödvändigt.70 

Efter de genomförda intervjuerna som varade i ungefär 30 - 40 minuter, med samtliga lärare 

gjorde vi en transkribering av varje intervju där materialet skrevs ut ordagrant. Det innebär att 

vi väntade med att analysera vårt material till dess att all data var insamlade och intervjuarbetet 

avslutades. Efter detta gick vi igenom varje intervju för att se hur respektive lärare svarat på 

respektive fråga och om vi därmed kunde finna likheter och skillnader bland svaren. Utifrån 

detta bildades sedan olika teman som kommer att redovisas i analysdelen. Teman är 

konstruerade utifrån studiens forskningsfrågor. Därefter har alla frågor och svar placerats in i 

respektive tema för att på så sätt komma fram till ett resultat. Det är bra att känna till att vi i 

såväl resultat- som analysdel har valt att sammanfatta lärarnas svar och därmed valt bort ljud 

som respondenterna återgav i samtalet. I vissa svar har vi dessutom fått gå in och ändra 

meningsbyggnad för att innebörden ska förstås, lärarnas tolkning förblir fortfarande densamma. 

Givetvis hade vi under frågeformuleringarna ständigt i tanken att vi som intervjuare måste göra 

vårt bästa för att vara objektiva.  I samband med våra frågeformuleringar till intervjuguiden 

hade vi ständigt i åtanke att vi som intervjuare måste göra vårt bästa för att vara objektiva.   

2.6 Etiska överväganden  

I Forskningshandboken lyfter författaren Martyn Denscombe fram forskningsetikens regler och 

riktlinjer. Han menar att det är betydelsefullt att en samhällsforskare har en skyldighet att vara 

etisk i kontext till forskningen. Vidare menar Denscombe att forskaren vid insamling av 

material, i analysprocessen och publicering av materialet vid det slutgiltiga resultatet ska (1) 

respektera deltagarnas rättigheter såväl som värdighet, (2) undvika att deltagaren drabbas av 

någon skada genom att samverka i forskningsprojektet samt (3) utföra ett tillförlitligt arbete 

med hänsyn till att respektera deltagarnas integritet. Syftet med dessa principer grundas av 

moraliska skäl, för att övertyga att människor ska skyddas mot forskare som lockas att tillämpa 

tillgängliga medel för att utöka kunskapen om ett visst ämne.71Dessutom finns det praktiska 

skäl till att samhällsforskare bör konstruera sina undersökningar utifrån ett etiskt försvarbart 
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sätt, det betyder att forskaren innan intervjutillfället med respondenten ska förtydliga 

informationen och försäkran om anonymitet, samt tystnadsplikt.72 Vissa etnografiska studier 

menar på att det är otillåtet att avslöja respondentens identitet, detta gäller även efter avslutad 

forskning.73 Han reflekterar vidare över att forskaren i möte med respondenten ska förklara 

frågeställningarna och syftet med studien till den som ska intervjuas. Att undvika detta 

tillvägagångssätt innebär att forskaren via falska anspelningar får rätten att undersöka en fråga, 

utan att klarlägga det verkliga syftet med intervjun.74 Vidare menar Denscombe att man inte 

ska tvinga in en individ till att delta, deltagandet är frivilligt. 

 

För att undvika problemen har vi såväl muntligt och skriftligt informerat deltagarna om syftet 

med studien, deras anonymitet, att samtalet skulle komma att spelas in, samt att de när som 

helst är frivilliga att dra sig ur deltagandet. Deltagarna lovades i tidigt skede att deras identitet 

kommer att förbli anonym då vår intention är att värna om deras integritet. Denna information 

tror vi av högsta grad är väsentlig i den bemärkelsen att vi upplevde att deltagarna vågade och 

blev mer säkra/öppna till att dela med sig sina personliga upplevelser, detta tror vi har att göra 

med att vi som forskare lyckades skapa ett förtroende med våra deltagare, vilket resulterade i 

att båda parterna kände sig bekväma i situationen. För att öppna upp intervjun ansåg vi att bästa 

sätt var att inleda med lite småprat, det vill säga att deltagarna kort fick berätta om sig själva 

och deras utbildningsform, detta kan i sin tur bidra till en positiv social relation parterna 

sinsemellan. 

3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
I följande avsnitt ges först en presentation av det sociokulturella perspektivet som utgör den 

referensram som studien utgår från. Vidare beskrivs Vygotskijs tankar om scaffolding och den 

proximala utvecklingszonen. Metakognitionens signifikanta roll för skolans verksamhet har 

varit ännu en utgångspunkt för vår studie, och begreppet definieras i detta avsnitt. Kapitlet 

avslutas med en redogörelse för en pedagogisk förändring då de utvalda skolorna står inför ett 

förändringsarbete baserat på forskningsresultat. Samtliga teorier ligger till grund för att 

analysera den insamlade empirin.  
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3.1 Sociokulturella perspektivet  

En framstående företrädare för den sociokulturella teorin är den ryske psykologen Lev 

Vygotskij (1896–1934). Det sociokulturella perspektivet har spelat en central roll, där 

Vygotskijs tankar och idéer om lärande inom den moderna pedagogikens och psykologins 

utveckling har syftat till att skapa en lärorik miljö och är därmed ett utgångsläge i studien. 

Vygotskij menade att barnet inte hade ett egocentriskt språk, utan ansåg istället att barnets språk 

var socialt och kommunikativt redan från födseln. Genom kommunikation blir barnet delaktigt 

i kunskap och färdigheter och teorin utgår från att barn utvecklas i en social interaktion, på så 

sätt lär sig av andra människors handlade.75 Sålunda blir kommunikativa processer centrala i 

ett sociokulturellt perspektiv.76 Det innebär att det sociokulturella perspektivet kommer till 

uttryck när eleverna i en social samvaro med andra upptäcker och utvecklar språket, med hjälp 

av den vuxne får barnet stöd och hjälp för att utvecklas vidare,77 exempelvis genom att läraren 

läser högt för eleven eller förklarar en lässtrategi som eleverna sedan själva ska tillämpa, 

därmed sker lärandet i en social kontext.   

Två viktiga begrepp inom det sociokulturella perspektivet är redskap och verktyg. Enligt 

Vygotskij i Säljö, är redskap ett nyckelbegrepp för att förstå mänskligt lärande. Dessa redskap 

kan vara fysiska och abstrakta. Med redskap eller verktyg menas de resurser såväl språkliga 

som fysiska som vi har tillgång till och som vi använder när vi förstår vår omvärld och agerar i 

den. För att förstå mänsklig kunskap måste vi analysera hur människor utvecklar och praktiserar 

sociokulturella redskap. Detta synsätt är grundtanken inom detta perspektiv, då det är genom 

kommunikation som sociokulturella resurser skapas, men det är även genom kommunikation 

som det förs vidare.78  Ett annat begrepp som Säljö redogör för är mediering, ord och språkliga 

uttryck medierar omvärlden för oss, vilket innebär att människa inte upplever världen direkt 

utan agerar och upptäcker omvärlden i samspel med andra människor genom kommunikation. 

Mediering länkar samman människor via redskap med världen i olika aktiviteter, och sker inte 

enbart med hjälp av teknik och artefakter, utan människans allra viktigaste medierande redskap 

är de resurser som finns i vårt språk.79 Vygotskij i Säljö menar att språket har människan till 

låns då vi använder och utvecklar det under vår livstid, för att sedan lämna vidare språket till 

nya generationer. Fysiska redskap har en liknande funktion och ingår som centrala resurser 
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vilka människan använder för att kommunicera, det finns omkring oss redan när vi skapar 

erfarenheter och lär oss att handskas med dem i olika sociala sammanhang. Det utvecklas vidare 

nya redskap som vi använder i våra aktiviteter och som utvecklas med tiden.80  Detta utgör 

utgångspunkten i medieringsbegreppet som innebär att vi låter omvärlden tolkas för oss i 

gemensamma sammanhang genom kulturella redskap i form av språkliga kategorier och fysiska 

artefakter. Vi kan sålunda inte helt själva fastställa oss för en egen tolkning av verkligheten, 

utan med vår varseblivning, våra sätt att minnas, våra fysiska handlingar sker detta i samspel 

hela tiden med hjälp av de olika medierande verktyg som vi har tillgång till. ”När jag ska slå i 

en spik, använder jag en hammare, eller något liknande. När jag ska laga till en läcker sås, slår 

jag upp receptet i kokboken, väger smöret på vågen, rör ihop råvarorna med vispen, och sätter 

på spisen.” Detta är en kombination av språkliga redskap och fysiska artefakter som ingår i 

aktiviteten, att kunna konstruera och använda artefakter samtidigt som människan 

kommunicerar, tänker, arbetar och löser problem tycks vara karaktäristik för mänsklig 

aktivitet.81  

3.2 Proximala utvecklingszonen och scaffolding  

Vygotskijs begrepp den närmaste utvecklingszonen bygger både på utveckling och 

undervisning, där Vygotskij menar att barnet har potentiella utvecklingszoner. Modellen 

utvecklingszon definieras enligt Vygotskij som ”avståndet” mellan vad barnet förmår att göra 

på egen hand utan något särskilt stöd av vuxna eller mer kompetenta kamrater (den aktuella 

utvecklingsnivån), och vad barnet kan inte utföra en viss kognitiv bedrift själva, utan med stöd 

och i en social interaktion klarar de av uppgiften. Detta definieras enligt Vygotskij på följande 

vis: ”det som barnet idag kan göra i samarbete kommer det ju i morgon att kunna utföra på egen 

hand” 82. Denna modell har därför sin grund i Vygotskijs utvecklingsteorier som lyfter fram hur 

individen utvecklas i två dimensioner, det innebär att barnet utvecklas i såväl ett socialt 

sammanhang som på individnivå. Utvecklingen sker dock först i den sociala dimensionen för 

att barnet sedan vidare ska utvecklas i sitt lärande på individnivå. Vidare hävdar Vygotskij att 

barnets spontana begreppsutveckling startar inom konkretionens och empirins sfär och att 

begreppens medvetandegörande och villkorlighet först visas inom den proximala 

utvecklingszonen, det vill säga i samarbete med den vuxnes tänkande.83   
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Jerome Seymour Brune var en amerikansk pedagog och psykolog som främst bidrog till 

kognitiv psykologi och kognitiv inlärningsteori, särskilt det sociala samspelets roll inom 

utbildningspsykologi. Bruner myntade begreppet scaffolding och tolkade att begreppet hänger 

samman med den närmaste utvecklingszonen. Scaffolding används i många fall för att 

åskådliggöra undervisningsprocessen och handlar om att konstruera en byggnadsställning där 

eleverna ska få stöd av andra när de testar nya områden och strategier. Detta kognitiva resvirke 

ska ligga till grund för elevens utveckling, men som gradvis avlägsnas i samband med att 

elevens utvecklingskurva går uppåt.84 Scaffolding innebär stödstrukturer vilka ska understödja 

undervisningen, där läraren exempelvis väcker barnets intresse för uppgiften, förenklar 

uppgiften, och underhåller samt följer upp målsättningen genom motivation och styrning av 

aktiviteterna.  I det dialogiska samarbetet mellan lärare och elev har stödstrukturer en 

betydelsefull roll för barnets lärande, då barnet med hjälp av dessa strukturer successivt kan 

öka sin läsförståelse och förmåga att hantera eventuella svårigheter.85  

3.3 Metakognition  

Metakognition är ett begrepp som härstammar från grekiskans ”att tänka om tänkandet” och är 

en utgångspunkt för att reflektera om läsförståelsen på en högre nivå. Westlund betonar att 

elevers läsförståelse utvecklas genom att eleverna funderar och reflekterar över sina egna 

tankeprocesser i anknytning till sitt lärande.86 Med hjälp av den metakognitiva förmågan ska 

läraren och eleverna fundera och reflektera över de strategier som tillämpas vid läsning och 

läraren ska göra eleverna medvetna om när och varför lässtrategier används i undervisning. 

Genom att eleven medvetet utgår utifrån ett metakognitivt perspektiv ges eleven möjlighet att 

granska sin egen förståelse och därigenom finna brister och fel i sin tolkning av texten. Avsikten 

med att utgå utifrån ett metakognitivt förhållningssätt handlar inte enbart om att understryka 

kunskapen om det egna tänkandet, utan bygger även på att vi kontrollerar våra egna kognitiva 

prestationer och bedömer dem kontinuerligt, det vill säga funderar över det vi inte förstår.87  

 

Metakognitiv strategianvändning grundar sig på att eleven har kunskap om vilka olika 

lässtrategier som finns, vilka lässtrategier som fungerar bäst och hur dessa strategier ska 

praktiseras på ett målmedvetet sätt i olika lässituationer. Detta innebär att en kombination av 

metakognitiva reflektioner och läsförståelsestrategier är grunden för att främja elevers 
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läsförståelse. Det metaspråk som används vid en aktiv läsundervisning, presenteras av 

Westlund88 och bygger på tre sekvenser:  

 

Före läsningen: Hur ska texten läsas? Vilken lässtrategi är lämpligast att använda för den 

utvalda texttypen?  

Under läsningen: Eleverna ska själva fundera och formulera frågor som de vill få svar på under 

läsningen. Eleven ska vidare reflektera och inta ett kritiskt förhållningssätt gentemot textens 

innehåll och budskap, till exempel, hur vet jag om jag har förstått det lästa?  

Efter läsning: På vilket sätt har texten lärt mig något? Har jag lärt mig något under läsningen? 

Vad vill författaren förmedla med texten?  

 

Samtliga sekvenser utgör ett metakognitivt förhållningssätt där läsaren utifrån frågorna ges 

möjlighet att fundera över sitt eget perspektiv och därmed bidrar metakognitionen till stöd i 

elevens lärande. Genom att medvetet modellera sin egen tankeprocess utifrån strategin, före, 

under samt efter läsning leder detta till att en växelverkan skapas mellan det lästa och mellan 

läsarens erfarenheter samt bakgrundskunskaper, vilket på så sätt fördjupar förståelsen av det 

lästa. 89 

3.4 Pedagogisk förändring 

Skolsystemet har under senaste decennierna genomgått stora förändringar och bidragit till att 

lärarna står inför nya utmaningar där de längre inte har tid att lägga ner själ och hjärta i 

undervisningen. Pedagogisk förändring innefattar ofta att lärare genom att genomföra reform 

av arbetsuppgifter försöker förhålla sig till förändring i den mån de klarar av. Lärarna har sällan 

någon makt över det som förändras och tvingas därmed in i mekanistiska modeller eller kvävs 

av hämmande styrning och kontroll.90 Denna problematik går att finna i motsättningen mellan 

modernitet och postmodernitet, vilket professorn i sociologi, Andy Hargreaves beskriver på 

följande vis91:  

Å ena sidan har vi en allt mer postindustriell, postmodern värld som kännetecknas 

av ett allt högre förändringstempo och en intensiv komprimering av tid och rum, 

kulturell mångfald, teknologisk komplexitet, nationell ovisshet och vetenskaplig 
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osäkerhet. Mot denna står ett modernistiskt, monolitiskt skolsystem som fortsätter 

att arbeta utifrån starkt otidsenliga mål inom ogenomträngliga och föga flexibla 

strukturer.   

Författaren menar därför att skolan uppriktigt försöker anpassa sig, men att det blir problematisk 

för en skola att anpassa sig till förändringar då den ökade förändringstakten innebär att både 

lärare och skolledare känner sig överbelastade då det åläggs fler och fler förändringar och de 

hinner inte ikapp med postmodernitetens förändringskrav.92 Lärarens önskemål om att själva 

förändra sin praxis är avgörande för pedagogiska förändringar. För att man ska lyckas med 

sådana förändringar bör lärarnas egna önskemål accepteras och tas på största allvar, då det 

enligt Hargreaves visat sig att förändringsprocesser tenderar att bli problematiska om det sker 

ur ett organisationsperspektiv, där politiska och administrativa förändringsplaner har en tendens 

att köra över lärarnas egna önskemål om förändring, därmed riskerar lärarna inte själva få 

medverka och påverka förändringen.93 Lärarnas osäkerhet avspeglas på olika sätt i 

undervisningen och denna osäkerhet bidrar till att läraren satsar på trygga 

undervisningsmetoder.94 Detta går i linje med professorerna Marjory och Yvonne Yoke Yin 

Chan som hävdar att det i förändringar förekommer motstånd, det vill säga att förändringar kan 

resultera i rädsla för det okända eller en bekvämlighet i rutiner.95 Behovet av förändringar 

baseras på att lärarna antigen är oskickliga, saknar kunskaper eller är principlösa. För att lyckas 

råda bot på dessa brister behöver man vidta åtgärder som ska ligga till grund för att utveckla 

den pedagogiska skickligheten, få mer kunskap och ge lärarna större resultatansvar.96 Birgit 

Lendahls Rosendahl, som är fil. Dr. i pedagogik och didaktik, har visat på att samverkan, mellan 

teori och praktik har varit en central del av lärares kompetensutveckling. Dock är utveckling 

och förändring långsamma processer där skolforskningens rön inte används i den utsträckning 

som är önskvärt.97 Om pedagoger tog till sig det skolforskare tillhandahåller skulle skolan se 

annorlunda ut, enligt Lendahls Rosendahl, men det är också här som faran ligger emedan 

forskningsrapporter ofta upplevs vara svåra att förstå. Svårigheterna bottnar i det faktum att 

vetenskapliga texter innefattar ord och begrepp som är främmande då ett enkelt 

framställningssätt inte heller anses vara en forskarens starka sida. Detta innebär att det krävs 
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såväl vana som tid att tränga igenom sig dessa texter, vilket lärare i skolan sällan har.98 Att 

relationen mellan teorin och praktiken bör samverka och att det bör byggas en bro mellan dessa 

två perspektiv är något som Goodson konstaterar, ”Vi vill bättre förstå hur praktiken behöver 

utforskas genom teorin men också teorin genom praktiken, där teorin till sitt innersta väsen inte 

är skild från praktiken”,99 det innebär att det ena inte får utesluta det andra, båda behövs och 

kompletterar varandra.  

4 TIDIGARE FORSKNING    
I detta kapitel kommer vi att åskådliggöra tidigare forskning kring läsförståelse och 

lässtrategier, detta görs för att leda läsare in på ämnet som denna uppsats handlar om. Vår 

tidigare forskning kommer att ligga till grund för att senare analysera den insamlade empirin. 

Inledningsvis kommer vi att presentera en historisk tillbakablick om läsförståelse och 

lässtrategier. Avslutningsvis kommer vi att redogöra för tre olika forskningsbaserade 

läsmodeller som lärare bör medvetandegöra och undervisa sina elever i, vilka är följande; 

Reciprocal Teaching, RT, Transactional Strategies Instruction, TSI, Concept-Orientated, 

Reading Instruction CORI.  

4.1 Historisk tillbakablick på läsförståelseforskning  

För att betraktas som läskunnig räckte det under 1800-talet att individen hade en förmåga att 

kunna läsa med flyt. Under större delen av 1900-talet började läsforskare intressera sig för att 

individen ska vända fokus från att lära sig att läsa till att läsa för att förstå texten, det innebär 

att avkodning och läsförståelse utvecklades i samma tak konstaterar Westlund.100 Denna 

inställning har dock under de senaste 30 åren visat sig ha skilda förlopp, då god 

avkodningsförmåga inte per automatik resulterar i god läsförståelse. Enligt Bråten, väcktes 

intresset för forskning för olika lässtrategier i mitten på 1970-talet. Vid denna tidpunkt låg fokus 

vid att studera vad som skedde i klassrummet och resultaten påvisade att flertalet lärare arbetade 

med att undersöka vad eleverna hade lärt sig av texter med hjälp av frågor som de fick besvara, 

snarare än att lägga vikt vid att undersöka hur eleverna arbetade med texter. Detta kom att sätta 

igång en omfattande forskning kring vilka lässtrategier elever använder spontant och vilka 

lässtrategier som kan vara lämpliga att tillämpa.101 Även Westlund noterar att forskare i början 

av 1970-talet intresserade sig för att studera hur medvetna läsare var om sina förståelseprocesser 
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när de tog sig an en text. Läsforskaren Markman, vilken Westlund102 hänvisar till, var en av de 

första att fastställa att såväl unga som vuxna läsare inte alltid använder sig av logiska och 

semantiska ledtrådar i texten.103 Denna insikt är ytterligare en förklaring till den 

läsförståelseforskning som trädde fram under 1970-talet vilken bygger på hur läraren kan 

bedriva läsförståelseundervisning och lässtrategier.  

I en studie genomförd av den amerikanske professorn Dolores Durkin (1978–1979) 

uppmärksammades ytterligare lärarens undervisning i läsförståelse. Motivet i studien var att 

undersöka hur mycket tid amerikanska lärare ägnade åt att främja elevers läsförståelse i 

undervisningen jämfört med den tid lärarna avsatte för att kontrollera elevernas läsförståelse. I 

Durkins (1978–1979) observationer framkom det att det bedrivs för lite undervisning i 

läsförståelse bland elever i årskurs tre till sex.  Under de observerade 

undervisningssituationerna saknades reflektioner och diskussioner över de texter som eleverna 

läst, istället genomsyrades undervisningen av tyst läsning där eleverna på egen hand fick 

besvara frågor i övningshäften eller muntligt. Detta arbetssätt uppfattade lärarna som 

läsförståelseundervisning genom att eleverna fick besvara på frågor kopplade till den utvalda 

texten. Därigenom fick lärarna möjlighet att kontrollera huruvida eleverna förstått texten.  Detta 

resulterade i att lärarna kontrollerade elevernas läsförståelse, snarare än att undervisa i 

strategier för att utveckla läsförståelsen.104 Durkins slutsats av studien handlar därför om att 

lärarna ska ge eleverna redskap i form av lässtrategier som kan stödja elever i att utveckla 

förståelse av olika slags texter.  Denna studie ledde till att forskare förknippade läsning som en 

kognitiv och lingvistisk process och under slutet av 1900-talet betraktades läsningen inte längre 

som passiv. Istället kom läsningen att bli en aktivprocess där läsaren måste inferera, det vill 

säga läsa mellan och bortom raderna för att skapa mening i vad man läst.105 Andra forskare har 

även intresserat sig för de förmågor som krävs för läsförståelse där flera forskare har riktat kritik 

mot att avkodning och förståelse inte verkar vara en tillräcklig förklaringsmodell för 

läsförståelse. Däremot har faktorer som de förkunskaper och förförståelse som läsaren besitter 

i ämnet en avgörande roll för att utveckla de förmågor som krävs för en god läsförståelse.106  

Under senare tid har även det sociala samspelet, mellan texten och läsaren fått allt mer 

uppmärksamhet där forskare menar att den sociala interaktionen vid inlärning är signifikant. 
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Mot bakgrund av detta utvecklades lässtrategier/undervisningsmetoder och teorier om 

inlärningsprocesser.  I takt med detta introducerades centrala begrepp som, ”scaffolding” och 

”proximala utvecklingszonen”, vilka bygger på Vygotskijs idéer kring att den mänskliga 

utvecklingen sker i samspel med individens omgivning.107  

4.2 Lässtrategier på olika nivåer  

Att lära ut strategier för läsförståelse är ett av de mer beforskade områdena inom 

läsförståelseundervisning och något som har relativt stark evidens för såväl elever med som 

utan språk, - läs- och skrivsvårigheter. I en aktuell avhandling skriven av Maria Rasmusson 

betonas att lässtrategier fått stor genomslagskraft inom den didaktiska sfären för 

läsförståelseundervisning och att forskare på senare tid intresserat sig för de förmågor som 

krävs för läsförståelse. Rasmusson menar att produkten av avkodning och förståelse inte tycks 

vara en tillräcklig förklaringsmodell för läsförståelse.108 Professorn vid Uppsala universitet, 

Caroline Liberg hävdar också att läsförståelse är komplext och att eleverna behöver arbeta mer 

med texten för att få möjlighet att begripa och ta till sig textens innehåll. Flera olika förmågor 

och kompetenser har därför visat sig vara av betydelse, exempelvis där läraren skapar en brygga 

mellan elevernas förkunskaper och tidigare erfarenheter för att sätta in texterna i ett större 

sammanhang.109 Otillräckliga förkunskaper kring ett arbetsområde resulterar i att det blir 

svårare att bedöma sin egen förståelse och därtill upptäcka brister och fel i sin uppfattning av 

texten. Förförståelse och förkunskaper för det lästa innehållet anses vara en väsentlig faktor för 

att tolka och skapa meningar av en text. Å andra sidan menar Rasmusson att lässtrategier är mer 

tillförlitliga än förmågor i den bemärkelsen att förmågor anses vara automatiserade och ”gå på 

rutin” vilket i sin tur kan leda till att läsförståelsen drabbas. Lässtrategier, däremot, stärker 

elevens medvetenhet och aktiverar högre kognitiva förmågor, som exempelvis metakognitiv 

uppmärksamhet, som syftar till att läsaren kan anpassa sina lässtrategier efter texttyp och dess 

innehåll.110 

Enligt Taube genomförde Pressley, Wharton- McDonald, Hampton och Echevarria 1998 en 

studie i årskurs fyra och fem, och deras studie visade, i likhet med Durkins studie som hade 

gjorts 20 år tidigare, att lärarna fortfarande testade elevernas läsförståelse med hjälp av frågor 

som eleverna fick besvara, snarare än att undervisa i och om läsförståelsestrategier för att öka 
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deras läsförståelse.111 Keene och Zimmermann gör också en tillbakablick över hur 

läsförståelseundervisningen förändrats i amerikanska klassrum under 2000 – talet. 

Forskningsresultatet visade att allt fler lärare bedriver undervisning i förståelsestrategier med 

sina elever, men inte på det sätt som läsförståelseundervisningen syftar till.  Keene och 

Zimmermann menar att lärarna vänder fokus till att kunna identifiera och namnge de olika 

strategierna som praktiseras i klassrummet, istället för att eleven ska självständigt kunna 

använda sig av olika förståelsestrategier som kognitiva och mentala tankeverktyg. Den 

grundläggande problematiken med detta arbetssätt är att strategiundervisning för ökad 

läsförståelse inte bedrivs enligt dess egentliga syfte, då strategiundervisning riskerar att bli 

isolerad färdighetsträning då elever snarare blir påminda om att använda olika lässtrategier, och 

inte hur eleven ska gå tillväga med hjälp av strategier för att det egentliga budskapet med texten 

ska framkomma.112 Detta tenderar att ge mindre effekt på elevernas läsförståelse, än om fokus 

låg på innehåll och diskussion ur olika synfallsvinklar.113 Liberg och professorn i 

specialpedagogik, Rune Andreassen är även båda överens om att läsförståelseundervisningen i 

den svenska skolan till stor del har varit och är fortfarande av det implicita slaget.114 Detta tyder 

på att läraren i undervisningen ger eleverna kontrollfrågor till texten, snarare än att undervisa 

och följaktligen visa strategier som eleverna själva kan tillämpa i olika lässituationer.115  

Att en balanserad undervisning i läsförståelsestrategier bidrar till en positiv effekt på elevers 

läsförståelse är både ovan nämnda och andra läsforskare överens om. Genom en aktiv 

läsförståelseundervisning ges eleven möjlighet att träna på att självständigt tillämpa 

läsförståelsestrategier i skolans alla stadium. Enligt docenten, Molly Ness med avdelning för 

Läroplan och undervisning vid Fordham University Graduate School of Education, är det bästa 

sättet att bygga elevens läsförståelse av texten genom explicit undervisning. Reichenberg och 

professorn i psykologi, Ingvar Lundberg är två andra forskare som konstaterar att även elever 

med skriv- läs- och språksvårigheter har stor utvecklingsförmåga när det gäller läsförståelse, 

om läraren utgår utifrån en explicitundervisning.116 Avsikten med explicit undervisning är att 

uppmana elever att använda vissa kognitiva strategier eller resonera strategiskt när det uppstår 

svårigheter med att förstå det lästa.117 Grunden i denna undervisning är att läraren i första hand 
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presenterar olika strukturerade tankemodeller för olika texter, som ska vara till hjälp för 

eleverna vid läsning. Undervisningsmetoden bygger inledningsvis på att eleverna får imitera 

lässtrategier som läraren ger, samtidigt som läraren i början av inlärningsprocessen ger eleverna 

individuellt stöd under deras läsprocess och avtar allteftersom eleven klarar sig på egen hand, 

vilket ligger till grund för Vygotskijs (1984) teorier om scaffolding (stödstrukturer) och även 

påminner om hans tankar om betydelsen av imitation för inlärningen.118 Uttrycket explicit 

förståelseundervisning används av forskare i syfte att signalera att undervisning i lässtrategier 

är direkt och konkret. I undervisningen bör detta ske i form av att lärare förklarar och 

exemplifierar olika lässtrategier och hur, när och varför dessa strategier ska tillämpas. Det 

huvudsakliga syftet med den explicita undervisningen är att eleverna själva ska bli medvetna 

om vad de enskilt kan göra för att få bästa möjliga förståelse av texten.119 Även Westlund pekar 

på att lärare bör anpassa undervisningen i förhållande till direktundervisning i 

läsförståelsestrategier i Sverige, när hon hävdar att undervisningsmetoden är essentiell för att 

främja elevernas läsförståelse. Aktiv läsundervisning bör följa en struktur enligt följande120:  

 

1. Lärarens direktundervisning av lässtrategier, som innebär att läraren ger en förklaring 

av strategierna och modulerar strategin kopplad till det aktuella undervisningsämnet. En 

studieteknik kan vara att läraren ställer inledande frågor till texten som vem, vad och 

varför. Därefter läser klassen texten högt gemensamt. Under läsningens gång stannar 

läraren upp för att ställa följdfrågor om det lästa och vidare understryker hur läraren 

själv resonerar kring det lästa. Läraren avslutar med att betona vilken strategi som 

tillämpades.  

2. Eleverna får sedan enskilt testa på de presenterade strategierna, detta under lärarens 

vägledning och stöttning.  

3. Slutligen får eleverna självständigt använda de utvalda strategierna. Dessa strategier ska 

vara automatiserade och stödja elevernas fortsatta läsprocess.  

 

Denna aktiva läsundervisning bygger på att läraren praktiserar läsförståelsestrategier för 

läsförståelseträning utöver de punkter som redovisats ovan. De lässtrategier som presenterats 

ovan är tre erkända forskningsbaserade undervisningsprogram vilka har visat sig ha god effekt 

på läsförståelseutvecklingen. Nedanför kommer vi att bekanta oss med tre 
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undervisningsprogram som tillhör kategorin explicit undervisning som syftar just till att lära 

elever strategier. Oavstående tillvägagångssätt kan dock aldrig i sig själva utveckla 

läsförståelsen utan det väsentliga är hur engagerat och aktivt läraren arbetar med 

explitundervisning tillsammas med eleverna som är av betydelse. 

4.3 Evidensbaserade undervisningsmetoder för läsförsåtelse 

4.3.1 RT - Reciprocal Teaching – ömsesidig undervisning  

Reciprocal Teaching är en metod som utformades i mitten av 1980-talet av forskarna Palincsar 

och Brown som betyder ungefär ömsesidig undervisning och förkortas RT.121 Metoden syftar 

till att eleverna ska ges möjlighet att utvecklas till aktiva läsare där erfarenhet av arbetssätt ska 

fungera som en tillgång för att utveckla och övervaka sin egen läsförståelse. Målsättningen med 

metoden är vidare att eleverna ska genom att praktisera strategier utvecklas till självständiga 

läsare för att kunna ta sig an en text i syfte att öka förmågan att förstå och minnas textinnehåll.122  

Reciprocal Teaching utvecklades ursprungligen för amerikanska ungdomar i årskurs 7 vilka 

hade svag läsförståelseförmåga. En inledande studie genomfördes med hjälp av 24 deltagare 

vilka hade en förmåga att läsa med flyt, men efter att ha testat elevernas läsförståelseförmåga 

på ett standartest framgick att eleverna i genomsnitt hamnade 2,5 år under åldersgenomsnittet. 

Därefter delades eleverna in i fyra huvudgrupper som bestod av två övningsgrupper och två 

kontrollgrupper. Utifrån elevens förmåga att förstå en text lades undervisningen upp på två 

olika sätt i de två övningsgrupperna, det betyder att kontrollgruppen fick återgå till sin vanliga 

läsundervisning. Den första övningsgruppen utgick från Reciprocal Teaching där läraren genom 

att vara rollmodell undervisade i fyra läsförståelsestrategier, medan den andra övningsgruppen 

fick erhålla en systematisk och strukturerad träning i att finna svar i en text.123 Efter 

försöksperioden kunde Palinscar och Brown konstatera att det uppstod markanta framsteg hos 

övningsgrupperna jämfört med kontrollgrupperna eftersom läsförståelsen hos eleverna i 

övningsgrupperna ökade från 10 % till ungefär 85 %. Att tillämpa reciprok undervisning under 

en tidsaspekt på tre till fyra veckor där undervisningsformen Reciprocal Teaching ingår två till 

tre dagar i veckan, har påvisat goda resultat i läsförståelse, men bäst effekt ger metoden om den 

tillämpas kontinuerligt under hela skoltiden.124 En annan forskare är inne på samma linje och 
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menar att undervisningsmetoden Reciprocal Teaching ger bäst resultat när metoden även 

inkluderar direkt undervisning i de fyra läsförståelsestrategierna.125 Utgångspunkten med 

studien var därför enligt forskarna att finna ett lämpligt arbetssätt som hjälpte de svaga läsarna 

att använda liknande lässtrategier som goda läsare använder.126 Med utgångspunkt i detta 

studerade forskarna genom tänka-högt-metoden vilka strategier goda läsare använder sig av för 

att kontrollera sin läsförståelse under läsningen. I det sammanhanget kom forskarna fram till 

följande fyra centrala strategier för att främja läsförståelsen och för att aktivera relevanta 

förkunskaper, (1) att sammanfatta (2) ställa frågor till texten (3) att reda ut och klargöra 

otydligheter och (4) att föregripa.127 

• Att sammanfatta innebär att eleven fokuserar på textens huvudinnehåll och därigenom 

skiljer på viktig och mindre viktig information i texten. Genom att eleverna lär sig att 

formulera en text med egna ord får de även en möjlighet att kontrollera om läsförståelsen 

överensstämmer med textens innehåll.  

• Att ställa frågor handlar återigen om att identifiera viktig och mindre viktig information 

i texten och att testa sin egen läsförståelse.  

• Att reda ut och klargöra otydligheter utgår från att eleven, om något i texten är 

komplext, kan bedöma och värdera texten samt hur man ska gå tillväga för att reparera 

bristande förståelse. 

• Att föregripa innebär att eleven genom att fundera över vad man tror om den utvalda 

textens innehåll utifrån titel, rubriker, faktarutor eller bilder och får en förförståelse 

kring textens innehåll. Att föregripa kan dessutom innebär att eleven aktiverar relevant 

bakgrundskunskap för att sedan dra slutsatser i syfte att kontrollera under läsningens 

gång om de slutsatserna man i förväg dragit stämmer med texten.128 

 

Forskarna var inte enbart intresserade av individens kognitiva utveckling utan även av 

inlärningens kulturella och sociala aspekter där dialog mellan lärare - elev men även en 

interaktion mellan elev - elev har en framträdande roll.129 Att undervisningen skedde i 

dialogform tycktes ge en förbättrad språkutveckling där läraren fick möjlighet att fånga upp 

elevernas tankar på ett annat vis än i traditionell undervisning där elevsvaren kontrolleras 

utifrån frågeformulär snarare än aktiv läsning i texten. Palincsar och Brown understryker att 
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dialogens betydelse är avgörande i reciprok undervisning då strategierna utgår från att lärarna 

(expert) lär eleverna en modell som de sedan självständigt förväntas imitera (novis). Begreppen 

expert och novis används i samband med läsförståelse och strategianvändning och är i en social 

lärandesituation relevant då tänka-högt-metoden används för att uppmuntra eleverna att alltmer 

tillämpa strategierna på egen hand, enligt Westlund.130 Det innebär att noviser, som i detta fall 

är eleverna, oftast inte är medvetna om sin begränsade kunskap och därmed inte praktiserar 

strategier på ett medvetet sätt. Experter, å andra sidan ställer frågor till texten och använder 

flexibla strategier målinriktat och varierar strategier som exempelvis tänka högt, göra 

inferenser, använda tidigare bakgrundskunskaper och ställa frågor till texten för att uppnå sitt 

syfte.131 Därför blir läraren i Palinscars och Browns studie experter eftersom lärarna börjar 

utifrån tänka-högt-metoden förklara en modell medan hon/han tillämpar den och eleverna 

lyssnar samt iakttar för att sedan imitera och självständigt tillämpa lässtrategin. För att 

imitationen ska ha effekt är det ytterst viktigt att eleven är medveten om varför han/hon bör 

göra någon annans strategi till sin egen samt förklara varför hon/han modellerar olika 

lässtrategier och till vilket syfte eleverna lär sig modellen.132 Detta bygger på lärarens 

direktundervisning i läsförståelsestrategier där undervisningen ska bidra till att eleverna aktivt 

lär genom praktisk erfarenhet. Därefter övertar eleverna mer ansvar där en elev utses som lärare 

som ska leda gruppens användande av lässtrategier och vara en dialoglärare vilket innebär att 

de övriga i gruppen får mönster för hur strategier ska tillämpas. Detta innebär att dialogläraren 

själv kan tillämpa huvudstrategierna genom tänka-högt-metoden. Detta tillvägagångssätt har 

givit metoden dess namn, reciprok, som i klarspråk innebär växlande av roller där 

undervisningen bedrivs i dialogform.133 Den teoretiska ramen för denna metod bekräftar 

Vygotskijs idé gällande vikten av att eleverna ges extra stöd i början av inlärningsprocessen 

och att detta stöd gradvis minskas i samband med att elevens utvecklingskurva går uppåt. Teorin 

benämns scaffolding och grundar sig på stödstrukturer vilka ska hjälpa eleverna att utvecklas 

och därigenom kunna ta sig an utmaningar.134 Undervisningsformen bygger även på Vygotskijs 

resonemang om att barnet kan lära sig i sin egen takt inom det som benämns den proximala 

utvecklingszonen. I jämförelse med undervisningsteorin scaffolding som bygger på en 

acceptans och stöttning i lärandet handlar den proximala utvecklingszonen om att läraren utgår 

från ett kritiskt och frågande förhållningssätt i undervisningen. Detta arbetssätt har en 

																																																													
130 Westlund 2009: 38  
131 Westlund 2009: 94 - 95 
132 Westlund 2009: 38 
133 Palinscar & Brown 1984: 117  
134 Andreassen 2008: 233 



	 36	

framträdande roll i den bemärkelsen att det entusiasmerar och sporrar eleverna till att nyttja 

lässtrategier enligt Andreassen.135   

 

4.3.2 TSI – Transactional Strategy Instruction 

Under slutet av 1980-talet saknades kunskap om hur explicit strategiundervisning genomfördes 

av lärare under en längre period. Först efter detta intresserade sig forskare för om lärare 

genomsyrade strategiundervisning i deras vardagliga undervisning, och inte enbart under en 

kortare period.  Det konkretiserade syftet med studien var att frambringa kunskap om hur 

explicit strategiundervisning bedrivs. Benchmark School i Pennsylvania hade under 1980-talet 

lagt fokus vid att utveckla en läsundervisning där kognitiva strategier skulle inkluderas i 

samtliga skolämnen. I takt med denna förändringsprocess vidareutvecklades Transactional 

Strategy Instruction, av Reciprocal Teaching, av Michael Pressley och Ruth Wharton – 

Mcdonald. Transaktionell strategiundervisning betraktas som ett projekt där forskarnas 

tillvägagångssätt var att grundligt studera det som uppfattades som lässtrategiundervisning när 

den var som bäst. Undervisningsmodellen bygger på samma fyra grundstrategier som 

Reciprocal Teaching där eleverna uppmuntras att bli självständiga i att ta sig an en text genom 

att använda lässtrategier i syfte att skapa personliga tolkningar och förståelse av texter.136 

Undervisningen i Transactional Strategy Instruction äger rum i små grupper under lärarens 

ledning samtidigt som läraren bedriver undervisning tillsammans med eleverna genom att läsa 

texter och tillämpa förståelsestrategier gemensamt.137 

Pressley och Mcdonald presenterade fyra studier knutna till Benchmark School i början av 

1990-talet, och studie ett följdes av en stor intervjuundersökning där 31 lärare på skolan fick 

besvara 150 frågor om sin undervisning. Den andra studien riktades till nio 

strategiundervisningsforskare vilka erhöll identiska frågor som lärarna fick besvara. Resultatet 

i studie två visade att forskarna och lärarnas svar överensstämde med varandra.  I den tredje 

undersökningen genomfördes en fallstudie av undervisningen i ett klassrum under en hel 

termin, i Benchmark School. Det slutgiltiga resultatet i fallstudien understryker att 

undervisningen i lässtrategier var väl integrerad med undervisningens ämnesinnehåll. Den 

fjärde och sista undersökningen som forskarna Pressley och Mcdonald framhåller utgår från 

analytiska klassrumsdialoger där man valde ut tre undervisningsaktiviteter hos var och en av 
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sex lärare.138 Den viktigaste byggstenen i denna undersökning är klassrumsdialogen, ett 

arbetssätt som avviker från den traditionella undervisningen, som försiggår efter ett bestämt 

mönster. I studien utvecklas ett dialogiskt klassrum där eleverna lärde sig i samband med att de 

samtalade om det lästa och fick utveckla sina svar, snarare än att läraren värderar elevens svar 

i rätt eller fel efter att ha ställt frågor på sådant de redan vet, vilket är grunden för den 

traditionella undervisningen.139 Att interaktiva dialoger var centralt i studien tydliggörs då cirka 

90 % av tiden avsattes för det som betecknas process-innehåll-cykel. Detta innebär att läraren 

använde innehållet för att stimulera och uppmuntra eleverna i att tillämpa kunskaper och 

erfarenheter genom tänka-högt-metoden, därmed fick eleverna möjlighet att fördjupa sina 

tankar och göra förutsägelser för det lästa och om hur de använder strategierna.140  

Transactional Strategy Instruction grundar sig på att stärka elevers självförtroende och självbild 

i att anamma olika förståelsestrategier som goda läsare använder, där eleverna ges 

förutsättningar att välja aktiv läsning framför passiv läsning.141 Transactional Strategy 

Instruction utmärks enligt Andreassen av att:142  

• strategiundervisningen pågår under en längre tid och sträcker sig idealt sätt under hela 

skoltiden  

• tyngdpunkten ligger på lärarens ledning som ska modellera några få men effektiva 

förståelsestrategier  

• undervisningen bedrivs i användandet av lässtrategier när det finns behov av det 

• genom att tänka högt under läsningen modellerar lärare och elever tillsammans 

strategier för varandra 

• fokus läggs vid strategiernas nyttovärde och eleverna blir påminda om att ökad 

läsförståelse är en följd av egen strategianvändning  

• strategierna innefattar redskap som ska ligga till grund för att eleven genom att använda 

kognitiva strategier i dialog med andra engageras till personliga tolkningar av texten  

I likhet med undervisningsmodellen Reciprocal Teaching handlar även Transactional Strategy 

Instruction om att läraren modellerar och stöttar i undervisningen utifrån olika strategier som 

eleverna får vägledning i att använda, något som innebar att undervisningen i lässtrategier 
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bedrevs över ämnesgränserna.  Bland de lärare som medverkat i studien tycks samtliga lärare 

vara ense om att det är viktigt att förklara vad strategierna syftar till och fördelarna med att 

använda lässtrategier. Lärarna var dessutom eniga om att undervisa genomgripande i några 

strategier åt gången, samt under en lång tid, gärna under flera år, vilket skiljer sig från RT.143 

Enligt Westlund ger båda modellerna effekt på läsförståelse av såväl skönlitterära texter som 

informationstexter i alla skolämnen. I båda modellerna tillämpas även tänkta-högt-metoden.144  

4.3.3 CORI – Concept Oriented Reading Instruction  

Concept Oriented Reading Instruction förkortas CORI och har enligt Westlund en svensk 

översättning för begreppsorienterad undervisning som utvecklades av den amerikanske 

professorn John Guthrie.145 Forskningsmodellen utvecklades under slutet på 1990-talet och 

bygger på att tillvarata elevens eget intresse och länkar samman läsförståelsestrategier till ett 

större ämnesområde såsom SO och/eller NO ämnena där förståelsen utgår från ämnesanknutna 

begrepp, ett sätt som inte är representativt i ovanstående modellerna.  

Metoden är ett resultat av ett forskningsprojekt som vidare utvecklades och utprovades under 

2000-talet i samarbete mellan forskarna Guthrie, Wigfield och Perencevich samt fyra skolor.146 

Forskarna i studien var intresserade av att undersöka samband mellan läsning och motivation, 

och menar att läsengagemang är själva kärnan i elevers tänkande om läsundervisning, som 

definieras i samverkan mellan motivation, begreppskunskap, användning av kognitiva 

strategier samt en social interaktion mellan text och läsare.147 Studiens metod genomfördes 

utifrån klassruminterventioner som innebär att man provar om en modell ger effekt i jämförelse 

med andra. I studien tillämpades två modeller CORI och SI, Strategy Instruction, under tolv 

veckor, på två olika skolor där främst elever i grade 3 och 4 deltog.148  

Undervisningsmetoden CORI skiljer sig från de två forskningsbaserade modeller som 

åskådliggjorts ovan. I CORI är det i högre grad elevernas motivation till lärandet som betonas 

vid inlärning av begrepp som är knutna till ämnets centrala begrepp, det innebär att den utgår 

utifrån en begreppsorienterad läsundervisning.149 Enligt Andreassen anses motivation viktigt 

för att finna vägar in i texter främst läsning av faktatexter, som kräver insats som ansträngning. 
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Det innebär att den enskilde individens motivation påverkar val av aktivitet och i vilken grad 

eleven engagerar sig i läsning. Att få förståelse för ämnesspecifika ord och begrepp är kärnan i 

arbete med text och därför bör lärare vara observanta på vilka begreppskunskaper eleven har i 

syfte att utveckla kunskap om och förståelse för begrepp. Genom att få en förståelse för de 

begrepp som texten tillhandahåller motiveras eleverna till att ställa frågor och därmed ökar 

deras läsförståelse.150  

Samantaget visade CORI-elever att de överlag presterade bättre i läsförståelse än SI-elever vid 

de tre olika tester som syftade till att bedöma och synliggöra elevernas förmåga i läsförståelse. 

Vidare framkom i studien att CORI-metoden ökade elevernas läsengagemang och motivation, 

gjorde dem mer strategiska läsare i att aktivera bakgrundskunskap under läsning, och hjälpte 

dem att söka efter information i faktatexter och organisera dessa grafiskt vilket ökade 

läsförståelsen, i jämförelse med SI-elever. Slutligen visade studien att motiverade elever är 

beredda att övervinna svårigheter vid sin läsning, vilket innebär att de i sin tur motiveras av 

utmaningar istället för att agera i frustration.151  

5 RESULTAT  
Nedanför presenteras resultatet utifrån de sju lärarna som medverkat i studien. Vi har valt att 

sammanställa samtliga lärare gemensamt, men intervjuerna genomfördes med var och en för 

sig. Vi har dessutom valt att använda fingerande namn för respektive lärare, detta för att deras 

identitet ska skyddas.  

5.1 Lärarnas beskrivning av begreppet läsförståelse och lässtrategier 

Samtliga lärare betonar att läsförståelsen är viktig del i undervisningen i ämnet svenska och att 

målet för all läsning är att kunna förstå det som läses. De flesta av lärarna beskriver utförligt 

hur de definierar läsförståelse och lässtrategier. 

Läsförståelse innebär att förstå det man läser och att kunna tänka kring det man 

läser, det handlar även om att kunna reflektera och dra slutsatser, att man är aktiv 

i sitt läsande och för att kunna vara det så måste man ha lässtrategier med sig, man 

måste veta hur man ska tänka och hur man ska läsa, att exempelvis börja med 

förförståelsen (Kim).  
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En annan lärare har en likartad uppfattning och menar att: 

Det var väldigt länge sen vi jobbade med läsförståelse på det sättet att det handlade 

om ”utantillkunskap”, att hitta ett ord i texten och så … utan det är väldigt mycket 

som är mellan raderna, idag (Alex). 

Skolans uppdrag är således att ge eleven möjligheter att utvecklas och stor vikt bör ligga vid att 

stimulera varje elevs språkutveckling, läraren ansvarar därmed för elevernas utveckling av 

läsförståelsen, menar samtliga lärare. Alex beskriver detta genom att uttrycka att språket är 

människans främsta redskap och hen menar att eleven måste ha grunderna i tidig ålder, för hur 

vi använder språket kommer att ligga till grund för den fortsatta skolgången.   

Intervjuerna visar att lärarna har en samstämmig bild av att eleverna bör aktivera sin 

bakgrundskunskap och på så vis reflektera över det lästa. Bland annat nämner en lärare att 

läsförståelsen innebär att man kan ta sig igenom en text rent mekaniskt, att läsaren ska kunna 

skapa sig en uppfattning om texten, det vill säga att man förstår det som står på-, mellan - och 

bortom raderna. Samma lärare, Tintin, betonar också att läsförståelse handlar mer än att bara 

läsa med läsflyt och att läsaren ska kunna koppla ihop texten med sina egna erfarenheter eller 

sina egna tankar och åsikter. ”Att bara kunna läsa en text rätt upp och ner det räcker ju, inte 

utan också det här att skapa sin egen kunskap av det man läser, att sätta ord, sina egna ord”, 

(Tintin). En annan lärare, Michelle menar att läsaren ska kunna skapa sig en uppfattning om 

texten redan innan hen börjar läsa. 

Samtliga informanter är ense om att lässtrategier har en stor effekt på alla läsare, såväl svaga 

som starka. För att vara en aktiv läsare och för att få en god läsförståelse menar Kim att eleverna 

måste ha tillägnat sig lässtrategier och förmågor för att förstå det som står i texten.  Deniz menar 

att lässtrategier är jätteviktigt för att kunna ta sig an en text, lässtrategierna hjälper en att läsa 

mellan raderna, att tänka utöver själva texten och lässtrategier stödjer läsaren när svårigheter i 

en text uppstår som exempelvis ett ord man inte förstår. Eleven kan med hjälp av lässtrategier 

reflektera över texten, påpekar hen. Även Michelle menar att lässtrategier hjälper läsaren att 

förstå hur vi läser, det hjälper oss att se vad det är för texttyp, är det en argumenterande eller en 

mer beskrivande text samtidigt som de rätta lässtrategierna gör det lättare att förstå olika texter. 

I likhet med Michelle menar även Iman och Robin att lässtrategier innebär att anpassa sin 

läsförmåga till vilken typ av text man läser. Däremot menar Alex att det är viktigt att eleverna 

får verktygen när de stöter på en svårighet, men samtidigt menar Alex att ”lässtrategierna får 
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du lära dig, men det är ännu viktigare att du kan använda dem själv.” 

5.2 Läsförståelse i undervisningen 

Flera lärare uppmärksammade vikten av att tillämpa lässtrategier i undervisningen för att uppnå 

en god läsförståelse. Deniz menar att lässtrategier behövs i alla ämnen och poängterar att 

forskning visar att den som kan tillämpa lässtrategier och kan förstå texter klarar sig bättre i 

andra ämnen också, inte bara i svenskan, eftersom alla lärare antyder att läsförståelsen påverkar 

alla skolämnen. Robin har ett likartat synsätt vad det gäller lässtrategiers betydelse och menar 

att precis som strategier behövs i andra sammanhang, behövs det även i läsning. För Iman 

handlar det däremot om att medvetandegöra för eleven hur viktigt lässtrategier är, alltså hur 

man lär sig och på vilka olika sätt samt att man läser med olika syften.  

Det är väldigt viktigt att börja tidigt med det, börjar man för sent så når man inte 

fram och då hävdar eleven att de kan läsa, så att prata om olika texter, vilka 

kompetenser man behöver ha för att klara av att läsa dem olika texterna. Det är 

helt enkelt viktigt att hitta modeller för att arbeta med olika typer av texter (Iman). 

Även Tintin är inne på samma spår och menar att lärare bör undervisa mer om lässtrategier än 

vad det görs idag. Hen menar att läsaren måste koppla på hjärnan, det räcker inte att ögonen är 

där, hjärnan måste på. Eleven måste kontinuerligt reflektera kring vad texten vill förmedla och 

vad för sorts kunskap eleven är ute efter, hävdar Tintin. Samma lärare menar att lärare måste 

ge eleverna explicit undervisning i tidig ålder och att lärare inte kan utgå från att alla elever kan 

läsa, bara för att de visar att de har ett bra läsflyt.   

De måste förstå, och jag tycker vi pratar mycket om det här skiftet mellan trean 

och fyran. Det är väl Westlund som säger att upp till trean, då lär man sig att läsa 

men sen ska man läsa för att lära, hur gör vi det liksom? Hur hjälper vi dem? 

(Tintin). 

Kim uttrycker också att eleverna som börjar årskurs sex inte har med sig strategier, de som är 

vana är bekanta med strategier, dock kommer det inte av sig själv, utan det är något man måste 

arbeta mer med. Hen fortsätter och uttrycker att: 

Jag tror att det är relativt nytt i den svenska skolan att man pratar om lässtrategier, 

innan har man nog trott att i mångt och mycket fungerar om eleverna endast läser, 

och jag tror att den här kvantitativa läsningen också är viktig och det går inte att 

ta bort det, men man måste vara en aktiv läsare (Kim).  
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I läsundervisningen lyfter Kim fram att skriva en bokrecension är inte är något viktigt, utan det 

viktiga är att vara aktiv i själva processen, det handlar inte om att bara läsa en bok och sedan 

diskutera. Det viktiga är att läsaren stannar upp med jämna mellanrum och ställer frågor och 

betonar med eftertryck olika delar i texten.  

De intervjuade lärarna har alla uppmärksammat en sjunkande kunskapsnivå i läsförståelse, detta 

härleder lärarna till bland annat de dalande resultaten i PISA. Lärarna menar att anledningen 

till att PISA – undersökningarna har varit i ropet under det gångna året beror på olika faktorer, 

man läser mindre och att det idag finns en helt annan teknik som konkurrerar med läsning. Det 

är lättare och ger snabbare resultat att använda sin mobil, det krävs mycket motivation att lägga 

ifrån sig den för att läsa. Robin menar också att det inte enbart är elever, utan att människor i 

allmänhet inte läser lika mycket längre, framför allt utsätter man inte sig för långa texter. Det 

finns andra sätt att ta till sig information som gör det lättare, menar Robin. Både Deniz och 

Alex menar att den svenska skolan kräver mindre, skolan utsätter inte eleverna för långa texter 

för det blir ett sådant bakslag om man gör det. Deniz menar även att för att kunna förstå det 

lästa behövs lugn och ro, det behövs vara tyst och det är inte alltid det är det i 

klassrumssituationer. Alex påstår att elevunderlaget som finns tillhanda har riktat in sig på att 

eleverna enbart ska förstå och det har resulterat i förenklingar av texter.  I likhet med Deniz 

tankar påstår Alex att den största problematiken är att eleverna inte får utsättas för det 

avancerande för att man är rädd för att om eleverna får svåra texter så begriper de ingenting, 

men det handlar om att man måste diskutera på ett annat sätt. Vidare hävdar Alex att det också 

handlar om andra aspekter så som verksamhetens ekonomiska tillstånd där hen påpekar att den 

ekonomiska delen sätter sina spår i skolan. Det behöver inte röra sig om att läraren har en stor 

klass, det handlar mer att man som lärare inte får den tid som behövs för att vidareutbilda sig 

och planera samt arbeta aktivt med eleverna. Det läggs större fokus vid att läraren ska 

överarbeta för att få olika delar i undervisningen att fungera, som exempelvis läsförståelsen. 

Om du däremot är en lärare som arbetar enligt timplanen går det betydligt sämre, och detta visar 

sig i diverse undersökningar, menar Alex. Iman, å andra sidan poängterar vikten av att läsa högt 

för sina barn när de är yngre och menar att det stora ansvaret ligger hos föräldrarna. Tintin, 

däremot menar att överdriven recensionsskrivande tar bort läslusten där eleverna hävdar sig att 

de inte orkar läsa en hel bok för att sedan skriva recension på varje bok. ”Vad ger detta i 

förståelse? Inte något”, säger Tintin. Att eleverna ska få välja böcker som de sedan ska läsa är 

inte lösningen, enligt Tintin. Hen menar att det finns andra sätt att läsa på och det viktiga är att 
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uppmuntra eleverna till att läsa för att lära, detta i form av ett gemensamt lärande. ”Släpp inga 

böcker i händerna på dem, utan jobba med dem”, (Tintin).  

I intervjuerna framkom det därför att ingen av lärarna använder sig av enbart en lässtrategi. 

Lärarna använder olika arbetssätt och varierar mellan olika metoder i sin läsundervisning och 

menar att alla lär sig på olika sätt. Kim hävdar att man måste ha en verktygslåda som är välfylld 

med olika lässtrategier för att ta sig an en uppgift. Alex resonerar på samma sätt och menar att 

en strategi inte är nyckeln i läsförståelseundervisningen, detta bekräftar hen genom att uttrycka 

sig på följande vis: 

/…/ Därför att om man tänker efter så har du olika typer av elever som behöver 

många olika typer av sätt att lära sig, så att det kan helt bero på vilken typ av klass 

man har. Vissa behöver mycket mer visuellt, vissa behöver prata mycket mer, 

andra vill skriva mer och vissa kan inte skriva alls. För mig handlar det därför 

mycket om att ha flera strategier på samma arbetsområde, alla måste utvecklas 

samtidigt (Tintin).  

5.3 Lässtrategier i undervisningen 

Lärarna organiserar läsförståelseundervisningen på olika sätt i sina klasser, dock varierar sig de 

flesta lärare genom att modellera olika lässtrategier. Gemensamt för alla lärare är att de till stor 

del arbetar i form av högläsning eller textsamtal. Lärarna använder sig av motsvarande 

lässtrategier där en läsande klass, cirkelmodellen, på-, mellan- och bortom raderna samt EPA 

– modellen dominerar. Detta görs till stor del utifrån tänka högt - metoden (think aloud).  

En gemensam nämnare för de intervjuade lärarna är att samtliga arbetar med att aktivera 

elevernas tidigare kunskaper. I läsförståelseundervisningen utgår lärarna från de fyra 

grundstrategierna vilka bygger på Palinscar och Browns (1984) forskning. De fyra 

grundstrategier som används: 

• Att förutspå (ställa hypoteser) 

• Att ställa frågor 

• Att klargöra  

• Att sammanfatta 

 

Dessa strategier arbetar exempelvis Robin med i sin undervisning där hen beskriver att de startar 

upp ett arbetsområde med att lyfta fram förförståelsen kring temat i exempelvis en bok. Vidare 
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får eleverna förutspå vad boken kommer att handla, detta utifrån det tema som de tidigare har 

diskuterat kring. Under läsningen stannar eleverna upp och arbetar djupare med texten genom 

att reda ut och klargöra otydligheter i texten för att avslutningsvis summera texten. Läraren 

arbetar samtidigt med sökläsning, djupläsning och översiktsläsning. Dock betonar läraren att 

när hen undervisar i följande strategier och går igenom en strategi första gången tydliggör hen 

vilken strategi som används, exempelvis ”så säger jag nu är det sökläsning, hur gör man då?”, 

förklarar läraren. Dock vill vi betona att ingen av lärarna själva uttrycker att dessa fyra 

grundstrategier är hämtade från Palinscar och Browns forskning och modellen för reciprok 

undervisning. Robin utgår i synnerhet från att modellera. Ett exempel på detta kan vara att 

läraren har en text i handen: ”då gör jag så här att jag tittar på bilden först, sen tittar jag på 

rubrikerna… att jag liksom modellerar för dem, sen tillämpar dem det själva” (Robin). 

 

Figur 1: Cirkelmodellen 

                     

Figur 2: EPA - modellen 

1.	Bygga	upp	
kunskap	om	

ämnet

2.	studera	texter	
inom	genren	för	
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3.	Skriva	en	
gemensam	text.	

4.	SKriva	en	
individuell	texxt.	

(E)nskilt (P)ar (A)lla
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Tillsammans med sina elever arbetar Alex utifrån den cirkelmodell som illustreras i figur 1. 

Läraren börjar först med att bygga kunskaper kring ett ämnesområde där hen lägger fokus vid 

elevens förförståelse. Det kan handla om att läraren gör en tankekarta tillsammans med eleverna 

om exempelvis hur en insändare ska skrivas och vidare läser läraren en insändare högt för 

klassen i syfte att eleverna ska få förebilder, som beskrivs i fas två i cirkelmodellen. Fas 3 

innebär att läraren och eleverna gör en insändare tillsammans, detta eftersom Alex menar att 

hen inte genomför en uppgift utan att först ha gjort den gemensamt med eleverna och utgår 

därmed efter tumregeln: ”du kan inte bedöma någonting utan att inte ha lärt ut det” (Alex). Hen 

fortsätter att förklara att det är viktigt att ha genomgångar och visa vad man gör och naturligtvis 

koppla till varje elev. Avslutningsvis ska eleven själva skriva, exempelvis en insändare. I stora 

drag går cirkelmodellen ut på att läraren och klassen tillsammans, i tur och ordning arbetar med 

de fyra stegen som modellen innefattar, på så sätt ska eleven få stödstrukturer som behövs för 

att de vidare ska kunna tillämpa modellen under eget arbete med läsning av texter. Samma 

lärare brukar även efter en bokläsning som hen har läst högt ur skriva tre rutor på tavlan, ”CD 

- sprit”, där eleverna ska välja tre viktiga händelser utifrån bokens innehåll för att sedan 

diskutera detta gemensamt i klass.  Läraren låter därmed inte eleverna att arbeta enskilt med en 

bok utan liksom Deniz utgår hen från EPA –modellen (se figur 2) där eleverna ges möjlighet 

att göra saker tillsammans. Det är enbart i produktionsmomentet som eleven skriver en egen 

text ”men det är fortfarande en rätt liten del”, tydliggör Alex. Hen menar vidare att hitta 

strategin tillsammans med läraren är inga större svårigheter, utan problematiken ligger i att 

praktisera en strategi själv och det är en lång process. Därför menar läraren att EPA – modellen 

är viktig i undervisningen där läraren beskriver att det är viktigt att lära av varandra: 

Med läsförståelse så läser vi en bok tillsammans, eller de kanske läser en egen 

bok, då får de ofta berätta för någon annan så att de på så vis kan visa att de har 

förstått vad det är de har läst, eller så diskuterar vi ämnet tillsammans och så 

(Alex).  

Deniz utgår från olika modeller där hen varierar mellan en läsande klass, cirkelmodellen och 

EPA – modellen, men betonar att hen i de flesta undervisningssituationer använder sig av 

cirkelmodellen. Deniz har även som rutin att alltid läsa högt för eleverna, men poängterar att 

hen på senare tid ”höjt ribban” och låter eleverna i allt större utsträckning läsa tyst. När hen 

undervisar utifrån en läsande klass arbetar hen mycket med att förutspå, det vill säga att Deniz 

utgår från lässtrategin spågumman som är en del av materialet en läsande klass. Vidare förklarar 

Deniz att klassen tillsammans samtalar om vad texten kommer att handla om utifrån rubrik och 
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bilder och de sammanfattar texten samt ställer egna frågor om den, detta för att ge eleverna 

verktyg som de sedan ska använda när de stöter på en text de inte förstår. Läraren poängterar 

dessutom att sammanfattningar av diverse texter sker utifrån cirkelmodellen. Deniz menar att 

eleverna känner sig tryggare när de använder en metod tillsammans, detta motiverar hen på 

följande sätt: 

/…/ Det handlar också om självförtroendet, att många tänker direkt att det här 

fixar inte jag och hur ska man bygga upp deras självförtroende i läsningen, hur 

ska du ta dig an texten och det tänker jag, det är det viktigaste, hur gör du först 

när du får texten så du nt känner det hör ”åh, jag orkar inte”. Jag tror att många 

känner så, ”jag kan inte;” ”jag orkar inte”, och så läser man inte ens. Det handlar 

ju mycket om motivationen och självbilden ju (Deniz).  

När Tintin undervisar i lässtrategier använder hen inte enbart sig av en läsinlärningsmetod i sin 

undervisning. Tintin förklarar att hen bland annat använder sig av T.H.I.E.V.S och är en av flera 

lässtrategier som rekommenderats att prova tillsammans med eleverna. T.H.I.E.V.S är ett 

effektfullt sätt att visa eleverna dispositionen i en text. Lässtrategin består av sju olika steg vilka 

ska hjälpa eleverna att ”stjäla” så mycket information som möjligt från en text redan innan de 

hunnit läsa den genom exempelvis rubriker, bilder, faktarutor. Vidare förklarar läraren att hen 

arbeta med före läsning, under läsning och efter läsning där eleverna ges möjlighet att reflektera 

på vägen. I detta sammanhang menar Tintin att man inte ska släppa eleverna att enbart läsa, 

utan att man tillsammans ska få möjlighet att berarbeta det lästa genom att exempelvis bitvis 

läsa högt. Tintin uttrycker ett exempel på detta:  

Vi har ju några böcker som vi fortfarande läser gemensamt, vi läser ”Hjärtans 

Fröjd” i åttan och det gör vi på samma sätt, alltså vi jobbar mycket tillsammans 

genom att läsa bitvis. Det jobbar vi mycket med. Just den boken är ju så full av 

metaforer och vi brukar arbeta att man får plocka fram dem, och sedan skriva 

några metaforer själv, ja… men att man jobbar parallellt med läsande och 

skrivande, tror jag är viktigt för att förstå (Tintin).   

Läraren fortsätter att berätta att hen använder VÖL- metoden och menar att det är en lässtrategi 

som går ut på att eleven stegvis följer modellen där de ska utgå från vad de vill veta, (V), vad 

de önskar veta, (Ö) och slutligen vad de har lärt sig, (L).  De metoder som Tintin arbetar med 

anser hen fungerar väl i syfte att tillfredsställa, motivera och stimulera eleverna i läsförståelse. 

För Tintin är det viktigt att diskutera och lyfta frågeställningar, och koppla det lästa till sig själv. 
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Med detta arbetssätt anser läraren att hen fångar upp de flesta elever bland annat genom att 

praktisera EPA - modellen.  

Kim menar att man måste arbeta aktivt med läsningen för att utvecklas som läsare: ”det kan 

handla om att man ställer frågor till texten, stannar upp – vad är det som händer, vad kommer 

att hända sen och varför, att kunna lägga ihop olika pusselbitar, att läsa mellan raderna är viktigt 

för att du ska förstå texten”. Vidare poängterar Kim vikten av att tillämpa lässtrategier eftersom 

det ställs större krav med åldern och vilka texter man ska ta sig igenom och menar därför att, 

för att klara av andra ämnen även på högstadiet, gymnasium och högskolan krävs det att läsaren 

har olika lässtrategier med sig. I likhet med de andra informanterna använder sig Kim av 

Westlunds strategier, framförallt en läsande klass, där hen arbetar med att förutspå, 

sammanfatta och tolka texten. Det är viktigt att läsaren startar en form av process innan 

läsningen, exempelvis genom att titta på – rubriken - vad det är för texttyp och vilka 

förväntningar läsaren har. I sin läsundervisning har läraren alltid något bokprojekt på gång där 

skönlitteraturen tar en stor plats. I detta sammanhang arbetar hen med metoden text – tanke där 

eleverna får ett A4 papper med två spalter, text i ena och tanke i den andra. Metoden syftar till 

att eleverna ska utveckla sin förmåga att läsa en text och reflektera kring det lästa. Det är en 

väldigt fri uppgift som ska göra eleverna aktiva under tiden de läser.  

/…/ eh, egentligen vad du än stöter på i texten så kan du, det du får en tanke om 

helt enkelt, så skriver du av den texten och sen skriver du tankarna om texten, 

alltså det kan vara som att någonting säger något till någon, så kanske du får en 

tanke om det, vad tror du kommer att hända eller varför, det kan också vara 

språket, åh det är så många målande beskrivande ord, så får du en tanke om det 

(Kim). 

Samma lärare fortsätter att förklara hur hen aktivt arbetar med läsförståelse i sin undervisning 

och menar att hen vid olika tillfällen, exempelvis i samband med boksamtal anser att det är 

viktigt att skapa en djupare förståelse av texten. Det är också viktigt att läsning och skrivning 

går hand i hand och att dessa kompletterar varandra. Läraren uttrycker sålunda:   

Eleverna får skriva vad det är som gör dem glada i boken när de läser och likadant 

om vad som gör de ledsna. Frågetecken, är något man inte riktigt förstår, eller 

varför man inte fick den förklaringen, helt enkelt kunna läsa mellan raderna och 

sist pusselbiten är då hur det hänger ihop, finns det något tema eller är det något 

som kommer tillbaka och så (Kim).  
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Svårigheterna med att arbeta aktivt med läsning hävdar lärarna har främst med elevernas 

inställning att göra. Kim förklarar exempelvis att läraren får arbeta ihärdigt för att eleverna ska 

komma in i den aktiva läsprocessen. Hen exemplifierar detta med att berätta att när hen startade 

upp med text – tanke upplevde majoriteterna av eleverna uppgiften som svår för att den var så 

fri och öppen. Istället ville eleverna ha direkta frågor kopplade till texten då det tycks ställa 

större krav när det handlar om att läsaren själv ska uttrycka tankar kring texten. En lösning kan 

vara att läraren modellerar genom att inleda med att läsa högt (think – aloud) ett kapitel 

gemensamt med eleverna och skriva ut modellen text – tanke på tavlan i syfte att ge eleverna 

förutsättningar för att sedan självständigt använda den: ”man får ju hjälpa dem och stötta dem, 

och jag upplever att om man gör saker mer gemensamt så är det lättare att få med alla, det gäller 

att se vinsten med att läsa”. Svaret är representativt inte enbart för Kim, utan även Iman som 

arbetar med att läsa och tolka texter tillsammans och i samma spår som Kim modellerar hen 

lässtrategier genom att exempelvis läsa högt ur en novell, eleverna får vidare novellen för att 

tänka ur olika perspektiv genom att identifiera novellens karaktärer för att sedan inta en egen 

karaktär, denna metod benämns för sitting down drama som syftar till att fördjupa förståelsen 

av texten bestående av olika faser. Även Michelle antyder att eleverna arbetar med att förstå 

texttypen då det oftast mynnar ut i att eleverna självständigt ska producera en text. När eleverna 

tar sig an en text menar Michelle också att läraren bör ta in fakta i relation till det lästa. 

Exempelvis ”Eldens hemlighet”, där en lärare som kände till landet fick komma in och berätta 

om landet för att konkretisera textens budskap. Däremot är Michelle den lärare som främst 

betonar vikten av att tillvarata elevernas intresse och ger exempel från elevernas vardag i 

läsundervisningen. Huruvida eleverna ska ställa frågor till en text är av betydelse där Michelle 

menar att eleverna bör ha en kännedom kring vilka frågor som ställs beroende på vilket svar 

läsaren vill få fram.  

Att arbeta med begreppsförståelse är en framgångsfaktor i läsundervisningen. Samtliga 

informanter betonar att de stannar upp under läsningen för att reda ut ett ord eller begrepp som 

eleverna inte behärskar; ” det handlar om ord och begrepp såklart, även mycket om grammatik”. 

En annan lärare säger. ” jag ger förförståelsen innan och stoppar när de inte förstår ett ord”.  

Lärarna använder olika test för att få överblick över elevernas läsförståelse och ordförståelse. 

De intervjuade informanterna menar att det är av stor betydelse att veta var eleverna befinner 

sig i sin läsutveckling och möta eleverna på den nivån de befinner sig, att helt enkelt ”matcha 

rätt strategi med rätt elev”, säger Alex. Detta eftersom att alla är på olika nivåer och att språk 

och läsprocessen går fort hos olika elever, men att alla elever måste utvecklas samtidigt. Ett sätt 
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att följa upp elevernas utveckling i läsförståelse är enligt Iman, att eleverna samtalar kring texter 

i grupp exempelvis genom sitting down drama. Denna metod menar Iman hjälper hen att 

bedöma om elever förstått helheten eller är inne och skriver på detaljer och naturligtvis att du 

som lärare ställer rätt frågor till eleverna. En annan lärare, Robin, utgår mer från att ställa frågor 

efter läsningen. Det kan handla om att eleverna får skriva och sammanfatta det de har läst, detta 

är för läraren ett av flera bedömningsunderlag. Alex är den lärare som brukar spara elevernas 

anteckningsböcker från årskurs sex upp till nian. Varje år brukar de gemensamt titta och följa 

upp utvecklingen i läsförståelse. Detta är enligt läraren ett effektivt sätt för båda parterna att 

bedöma och framförallt se språkutvecklingen. Kim däremot poängterar vikten att man som 

lärare själv bör läsa litteraturen för att kunna bedöma om eleverna har uppfattat texten rätt, men 

också för att få en inblick i hur eleverna resonerar. Deniz mäter elevernas läsförståelse genom 

att hänvisa till skolans stanineskala och poängterar att hen tänkt mäta staninevärdet i slutet på 

terminen. Vidare hävdare Deniz att hen emellanåt ställer frågor till en bok som eleverna har 

läst, som ett litet ”test” för att kontrollera deras läsförståelse, men betonar att eleverna får 

feedback under tiden. Tintin bedömer bland annat eleverna baserat på citat och tanke där läraren 

ges möjlighet att se om elevernas tankar kring texten är enkla, utvecklade eller välutvecklade.   

5.4 Läslyftets betydelse för pedagogerna 

Samtliga lärare betonar att Läslyftet bygger på ett kollegialt lärande och att det kollegiala är det 

som gett mest effekt, där styrkan i Läslyftet var att det gav lärarna ett gemensamt språk, menar 

bland annat Tintin. Alex var en av de lärare som ledde Läslyftet och hen uppvisar en positiv 

inställning till Läslyftets innehåll där fortbildningen har haft en stor betydelse. Det viktigaste 

med Läslyftet har varit att pedagogerna fick möjlighet att arbeta tillsammans i alla ämnen. Detta 

arbetssätt menar Alex var gynnsamt 

 för lärarna eftersom lärarna i vanliga fall enbart får möjlighet att arbeta och planera med lärare 

vilka bedriver undervisning i samma ämne, det är då svårt att samverka kring eleverna och det 

är ofta tidsbrist det handlar om, förklarar Alex. Att få resonera med såväl praktiska som estetiska 

lärare, menar Alex var givande, men den frustration som följde med var hur mycket lärarna 

egentligen kan ta hjälp av varandra i andra ämnen med, exempelvis hur andra lärare 

implementerar lässtrategier, om tiden hade funnits. 

Det var länge sen jag fick så mycket tankar och idéer som jag kunde testa, alltså 

det här har jag aldrig tänkt på, just ett utbyte mellan ämnena, bara det här: ”nu ska 



	 50	

vi jobba med det här ämnesområdet hur kan alla jobba i sitt ämnesområde utan 

verkligen få se”, så det tyckte jag gav mest (Alex).  

Med hjälp av Läslyftet fick lärarna möjlighet att arbeta ämnesövergripande där språkutveckling 

var ett arbetsområde som låg i fokus. Dock poängterar Alex att språkutveckling löper som en 

röd tråd i hens undervisning, oavsett ämne. Genom Läslyftet uppmärksammade Alex att 

ordlistor eller begreppsordlistor inte ska lura en lärare att tro att man jobbar språkutvecklande, 

utan språkutvecklande handlar om mycket mer. ”Man måste ta sig tid och låta eleverna förklara 

med egna ord på ett helt annat sätt, och ge dem verktygen att man måste komma bort från 

utantillkunskap och så”, (Alex). Vidare beskriver Alex att Läslyftets innehåll, i synnerhet 

modulen ”kritiskt textarbete” gav tydliga svar på hur lärare ska reflektera och tänka mer utifrån 

ett kritiskt förhållningssätt i undervisningen och därmed låta eleverna också ifrågasätta. ”Och 

det är väl det jag jobbar mest med som jag kanske inte hade på samma sätt innan, att man måste 

ha mer diskussioner och ifrågasätta, det är en viktig bit”, (Alex). Även Deniz är inne på samma 

linje som Alex och menar på att det kritiska förhållningssättet uppmärksammades mer i 

samband med Läslyftet. Robin, däremot, menar att Läslyftet hade mer betydelse för de lärare 

som inte har arbetat med språket så medvetet som svensklärare gör. Hen upplevde att 

svensklärare redan har många metoder för hur man arbetar med läsförståelse i undervisningen. 

Men det har blivit mer likt på skolan, att alla skolämnen ska arbeta med läsförståelse och att det 

inte enbart ska ligga på svensklärarna, utan på respektive lärare i varje ämne. Deniz poängterar 

också att det alltid har varit svensklärares uppgift att träna upp eleverna i läsförståelse, trots att 

det är så viktigt i alla skolämnen. Mot bakgrund av detta hävdar Deniz att lärarna som bedriver 

undervisning i andra ämnen än svenska har fått ut mer av Läslyftet och att de därmed upplever 

en ”aha – känsla”.  

/…/ För vi har ju svenska tre gånger i veckan, man når inte jättelångt om vi bara 

läser där, att de får information på annat sätt andra lektioner, att man måste liksom 

läsa överallt och jobba med texter överallt. Man har stor nytta att använda 

lässtrategier i andra ämnen, att de känner igen det (Robin).  

Samma lärare menar att Läslyftet bekräftade att hen arbetar på det sätt som förväntas göra enligt 

fortbildningen. Hen uppmärksammade till stor del modulen ”textbindning och sambandsord”, 

en modul som visade hur textens uppbyggnad ska se ut. Robin menar att hen genom modulen 

fick konkreta exempel på hur man kan visa vad det är som gör texten lätt eller svår att förstå, 

men även hur man arbetar med texter både före och efter läsning. ”/…/ även om det var liksom 
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saker jag gjorde så har jag fått ord på mina metoder, så att säga”, (Robin). Även Deniz upplever 

att Läslyftet bekräftade att svensklärarna gör rätt, att de helt enkelt lever upp till de 

förväntningar som finns i hur en lärare idag ska undervisa i läsförståelse och lässtrategier.  En 

annan lärare, Kim påpekar att alla lärare måste känna att läsförståelsen måste gå att applicera 

på deras ämnen, detta med konkreta exempel. Kim fortsätter att förklara att Läslyftet har haft 

en betydelse för hen eftersom lärare ibland behöver bli påminda om de didaktiska frågorna, hur 

när och varför. Hen betonar också att det har varit intressant och givande att samarbeta med 

andra lärare i andra ämnen. Dock känner inte Kim att Läslyftet gett henne någon ”aha – 

upplevelse”, eftersom Kim har undervisat i svenska i ett antal år och läsförståelse samt 

lässtrategier är något som läraren är välbekant med. Kim fortsätter att förklara att Läslyftet har 

varit givande men att det tog för lång tid då många av uppgifterna hade liknande syfte och 

upprepades, hen tyckte därmed att man hade kunnat komprimera Läslyftet. Även Michelle är 

inne på samma linje och menar att all deras konferenstid gick åt till Läslyftet, vilket resulterade 

i att lärarna själva upplevde att de tappade andra viktiga bitar, exempelvis träffar med arbetslag 

och ämneslag.  

Kim har under de senaste åren fått upp ögonen för hur viktigt det är med läsförståelse och 

lässtrategier och arbetar aktivt med läsning och läsförståelse. Enligt hen är det viktigt att det 

kollegiala samarbetet fortsätter även efter Läslyftet har avslutats. Kollegialt lärande är enligt 

Kim en nyckelfaktor för framgångsrik skolutveckling.  

Det är viktigt att man modellerar tillsammans, typ i ämneslaget, man kan ju börja 

med att när vi svensklärare har ämnesträff att man tar med sig en text och jobbar 

med de olika strategierna för att bli säker. För att då kan man ju testa på varandra 

och man hjälper varandra och sen kan man gå ut i klassen. Men att det ska komma 

uppifrån, att man har ledning som främjar läsutveckling och lägger tid på det. 

(Kim).  

Både Deniz och Michelle menar att många upplevde att Läslyftet var ansträngande i den 

bemärkelsen att texterna var akademiska och vilade på forskning, då många av de andra 

ämneslärarna som inte är svensklärare upplevde texterna som svåra att förstå. Däremot menar 

Deniz att Läslyftet visat exempel på hur lärare kan bygga en didaktisk bro mellan forskning och 

klassrumspraktik, men att läraren även behöver erfarenhet för att variera sina 

undervisningsmetoder. Tintin ser Läslyftet som en möjlighet att få en bredare verktygslåda i 

samtalet med arbetskollegor, enligt hen ligger det i förstelärares uppdrag att hålla sig uppdaterad 
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med forskning, men betonar att även lärare bör vara kritiskt reflekterande, och när de omsätter 

teori till praktik göra om det till sitt egna. 

Iman och Deniz hänvisar båda till Gunilla Molloys fortbildning som svensklärarna fick 

medverka i innan Läslyftet, enligt dessa lärare gav Molloys fortbildning mer konkreta exempel 

på hur lärare ska undervisa i läsförståelse och lässtrategier. Även Kim menar på att 

fortbildningen med Gunilla Molloy var konkret och mer givande än Läslyftet eftersom att 

fortbildningen gav en explosion av idéer som lärarna sedan gick tillbaka och testade i 

klassrummet.  

6 ANALYS 

6.1 Läsförståelse och lässtrategier  

Denna studie syftar till att undersöka vilka didaktiska överväganden sju svensklärare i 

läsförståelse gör när de planerar arbetet med läsförståelseutveckling inom ramarna för sin 

undervisning. Två av våra forskningsfrågor, om och hur pedagogerna didaktiskt arbetar med 

lässtrategier i undervisningen samt om pedagogerna anser att lässtrategier bör implementeras i 

undervisningen knyter an till Lgr 11 där läsförståelse och lässtrategier tas upp som ett centralt 

innehåll i svenskämnet.152 Med förståelsestrategier menas de mentala redskap som läsaren 

använder för att förstå en text bättre. Målet är att eleverna ska bli självständiga och aktiva läsare 

med hjälp av lässtrategier, snarare än att använda sig av ett passivt förhållningssätt till läsning, 

vilket Westlund, Reichenberg och även Andreassen beskriver. För undervisning i 

vidareutvecklad läsförståelse har forskning visat att läsförståelsestrategier har positiva avtryck 

på elevernas förståelse av vad de läser, deras förmåga att samtala om vad de har läst och 

förmågan att minnas vad de läst. Mot denna bakgrund beskriver samtliga lärare att det inte är 

tillräckligt att lämna eleverna ensamma med en text, utan elever behöver stöd i 

läsförståelseträning. I intervjuerna framkom att lärarna använder sig av en explicit undervisning 

när de undervisar i texttyper. Lärarna uttrycker däremot inte medvetet att de arbetar med explicit 

undervisning utan detta är något som ändå framkommer i intervjuerna, att de så kallade 

lässtrategierna implementeras i deras läsförståelseundervisning. Enligt Ness används explicit 

läsförståelseundervisning av lärare i syfte att uppmana eleverna till att resonera strategiskt när 

svårigheter uppstår i samband med läsningen och  att läraren ger direktundervisning i 

stödstrukturer för att stegvis ge eleverna möjlighet att öva själva, något som samtliga 
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intervjuade lärare gör.153 Lärarnas arbetssätt kan därför kopplas till Palinscars och Browns 

modell, Reciprocal Teaching där samtliga informanter börjar med förförståelsen genom att 

förutspå vad texten ska handla om, detta med hjälp av exempelvis rubriker och bilder för att 

starta en inlärningsprocess innan läsningen. Metoden går vidare ut på att läsaren ska ställa 

frågor, klargöra otydligheter samt sammanfatta, i likhet med Westlund anser bland andra även 

Kim att metoden ger god effekt för att främja elevers läsförståelse. Även Iman utgår omedvetet 

från det explicita slaget genom undervisningsmetoden Reciprocal Teaching, där hen modellerar 

lässtrategier, exempelvis sitting down drama. Tillsammans med klassen läser läraren högt ur en 

novell där läraren och eleverna gemensamt formulerar hypoteser som ett inledande steg i 

läsningen. Precis som i Reciprocal Teaching, stannar även här läraren upp under läsningens 

gång för att ställa frågor och klargöra otydligheter. I efterhand ska eleverna vidare självständigt 

fördjupa sig i textens i olika karaktärer, efter att läraren har exemplifierat hur det kan gå till. 

Detta är enligt Palinscar och Browns (1984) ett effektivt arbetssätt att succesivt låta eleverna ta 

över dessa stödstrukturer och lära sig genom praktisk erfarenhet då eleverna ges möjlighet att 

lära den lässtrategi som läraren modellerat. Robin utgår också från att eleverna ska kunna arbeta 

självständigt utifrån de ”byggställningar” vilka utgör Vygotskijs undervisningsteori 

scaffolding, som läraren försett dem med154, då läraren antyder att hen i första hand modellerar 

genom att först titta i texten och utifrån think- aloud metoden visar hur hen går tillväga i texten. 

I detta sammanhang är eleverna noviser vilka ska imitera experter, två begrepp som är 

representativa för den explicita undervisningen, enligt Westlund155 och ingår i 

undervisningsmodellen, Reciprocal Teaching. Förutom de stödstrukturer som eleverna ges är 

målet med detta arbetssätt också att hjälpen från en vuxen, alltså experten ska vara både 

stöttande och accepterande men också kritisk och frågande där syftet är att entusiasmera eleven 

att självständigt använda strategierna effektivt och målmedvetet. Den teoretiska grunden för 

den här undervisningsformen är Vygotskijs uppfattning om att barn lär sig i sin egen takt, 

genom experten, inom det som han kallade för den proximala utvecklingszonen.156  

Deniz är en annan lärare som använder sig av stödstruktur med Reciprocal Teaching, vilka ska 

aktivera elevernas förkunskaper och utgår från liknade tillvägagångssätt som ovanstående 

lärare. Dock poängterar Deniz att när hen praktiserar en metod för eleverna väljer hen att inte 

benämna metoden vid namn. En möjlig förklaring till detta arbetssätt kan härledas till Keene 
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och Zimmerman som poängterar att lässtrategiundervisningen riskerar att bli en isolerad 

färdighetsträning, då det i undervisningen istället läggs fokus vid att påminna eleverna om att 

använda diverse lässtrategier och att läraren därmed inte betonar hur eleverna ska gå tillväga 

med hjälp av strategier,157 vilket Deniz istället väljer att lägga större vikt vid. Däremot är 

samtliga lärare eniga om att det är viktigt att ha genomgångar, visa vad man gör och använda 

flera strategier på samma arbetsområde och samtidigt kunna variera lässtrategier till olika 

sorters textgenrer. Detta för att möta eleven på den nivån de befinner sig och för att alla ska ges 

möjlighet att utvecklas samtidigt. Alex är den som tydligast beskriver tillvägagångssättet 

genom att hävda: ”du kan inte bedöma någonting utan att inte ha lärt ut det”, (Alex) och 

genomför detta med bland annat metoden cirkelmodellen, (se figur 1). Av denna strategi har 

läraren haft god hjälp eftersom strategin engagerar elever och fångar upp deras intresse så att 

de har motivation till att ta sig an en text.  

Vidare framkom att dialoger är centralt bland lärarna då samtliga lärare avsätter tid för det som 

Andreassen betecknar för process – innehåll – cykel, detta innebär att läraren använder 

innehållet som ett medel för att stimulera och uppmuntra eleverna i att tillämpa kunskaper och 

erfarenheter genom tänka – högt – metoden.158 Denna undervisningsform som bedrivs i 

dialogform är grunden till Transaktionell strategiundervisning där syftet är att eleven ska skapa 

personliga tolkningar och förståelse av texter genom att tänka, vara aktiva och själva avgöra 

hur de ska gå tillväga för att förstå en text.159 I enlighet med Transactional Strategy Instruction, 

som handlar om att få eleverna att självständigt använda de förståelsestrategier som goda läsare 

använder, det vill säga att lära eleven använda aktiv läsning framför passiv läsning, betonar 

även våra informanter att eleverna kontinuerligt måste reflektera kring vad texten vill förmedla 

och vad för sorts kunskap eleven är ute efter genom att använda lässtrategier. Tintin hävdar 

således att den explicita undervisningen måste ges i tidig ålder och att lärare inte kan utgå från 

att eleven har en god läsförståelse bara för att de visar att de har ett bra läsflyt, det räcker inte 

att eleverna kan läsa flytande och svara rätt på innehållsfrågor. Om eleven ska utveckla sin 

läsförståelse bör eleverna vända fokus från att lära sig till att läsa till att läsa för att förstå 

texten, precis som Westlund betonar.160 Dock fastställer Kim att de elever som börja årskurs 6 

oftast inte är bekanta med strategier, det kan troligtvis förklaras med att lässtrategier hamnat i 

skymundan under tidigare skolgång. Enligt Westlund kan detta dessvärre resultera i att dessa 
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elever som inte fått så kallade lässtrategier går miste om en god studieteknik för läsning, när 

eleverna ska behärska komplicerade texter på högre nivå. Om eleven inte lärt sig att behärska 

en god studieteknik upplever de brist på engagemang och motivation vilket leder till att de inte 

vill anstränga sig och då kan inte strategin användas på ett effektivt sätt. 161 

Att motivationen är en framgångsfaktor i läsförståelseundervisningen antyder såväl Kim som 

Deniz, och är en faktor som i deras undervisning skapat svårigheter i att stimulera och motivera 

eleverna att arbeta aktivt med läsning. Kim förklarar exempelvis att läraren får arbeta ihärdigt 

för att eleverna ska komma in i den aktiva läsprocessen genom metoden: att läsa på- mellan- 

och bortom raderna. Detta eftersom Kim upplever att eleverna istället vill ha direkta frågor 

kopplade till texten då det tycks ställa större krav när det handlar om att läsaren själv ska 

uttrycka tankar kring texten med hjälp av lässtrategier. Genom att ha ett varierat arbetssätt och 

arbeta gemensamt med eleverna i syfte att få eleverna att förstå vitsen med att lära sig att läsa 

skapas motivation, enligt Kim. Även Robin hävdar att eleverna i hens undervisning inte har 

någon läslust och/eller orkar leta upp det alternativa svaret när det kommer till att läsa korta 

texter, som är kopplade till frågor som eleverna förväntas besvara. Om eleverna får ta del av 

skönlitterära texter tycks motivationen finnas där betydligt mer, då eleverna upplever 

diskussioner som lättare. Vi ställer därför oss bakom Michelles arbetssätt som betonar att 

elevernas intresse ska tillvaratas i läsförståelseundervisning samt att man ska koppla det lästa 

till tidigare erfarenheter. Även VÖL-metoden som Tintin arbetar med är ett arbetssätt som 

aktiverar elevernas förkunskaper där eleverna ges möjlighet att fundera över det viktiga och 

oviktiga i en text och leder till mycket diskussioner. Detta kan därmed vara en möjlig förklaring 

till att Robins elever finner det enklare att samtala om texten då läsaren får sätta sig själv i 

sammanhanget, vilket också innebär att det sociokulturella perspektivet ger mest effekt hos 

eleverna. Att träna eleverna på att läsa utifrån det Westlund benämner för på – mellan och 

bortom raderna menar vi att eleverna övar på att läsa för att lära, där det ställs högre krav på 

eleven då man kritiskt ska granska och jämföra texten med andra texter som behandlat samma 

tema och värdera sin egen tolkning för att relatera den till sina förkunskaper och aktuella 

händelser i världen.  Dock påverkas förmågan att läsa mellan och bortom raderna beroende på 

vem läsaren är, det vill säga vilken förförståelse läsaren har, ålder och läserfarenhet.162 Mot 

bakgrund av detta hänvisar vi till Deniz som menar att elevernas motivation och självbild stärks 

när de gemensamt modellerar lässtrategier.  
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Forskning har dessutom visat att elevers läsförståelse ökar efter dialogsamtal om text mellan 

lärare och klasskamrater.163 Detta arbetssätt hänger samman med Vygotskijs sociokulturella 

perspektiv på inlärning, och är ett arbetssätt som är dominerande bland de intervjuade lärarna i 

deras läsförståelseundervisning och som även synliggörs i våra styrdokument. ”Jag arbetar 

mycket med läsning i samtal och dialoger med eleverna, det är livsviktigt”, uttrycker bland 

andra Alex. Att majoriteten av läraren utgår från EPA-modellen bekräftar ytterligare att lärarna 

utgår från Vygotskijs tankar om att lärandet sker i ett socialt samspel, där lärarna liksom 

Vygotskij (1978) hävdar att läsförståelseundervisningen bör ske i dialogform eftersom det är 

genom kommunikation som barnet blir delaktig i kunskap och färdigheter.  Här kan vi dra en 

tydlig parallell till Kim som preciserar att hen genom sina återkommande boksamtal i 

undervisningen, där de gemensamt diskuterar bokens innehåll upplevs som ett arbetssätt som 

utvecklar språket och i diskussion lär sig av andra människors handlade.164 Detta tyder också 

på att Kims didaktiska undervisning tränar eleverna att övergå från ytstrategier till 

djupstrategier som handlar om att eleverna måste tolka, reflektera och interagera med texten på 

olika sätt genom att kritisk granska innehållet och jämföra olika texter.165 För Kim är det därför 

uppenbart att hen har klassrumsuppsättningar där läraren väljer böcker och tillhandahåller 

boksamtal vilket utvecklar läsförståelsen och skapar kunskap om olika texter.  En elev som 

läser två eller flera texter har enligt Bråten och Strömsö flera möjligheter att skapa en 

helhetsförståelse av ett tema genom att integrera information från olika texter, detta eftersom 

att vi idag lever i ett informationssamhälle där vi dagligen tar till oss information från ett otal 

skriftliga källor.166  Läsaren ska dessutom lägga på minnet vem som säger vad och på vilket sätt 

respektive text bidrar till helhetsförståelsen, det vill säga att läsaren ska inta ett kritiskt 

förhållningssätt och bedöma texternas trovärdighet. Det ställs därmed större krav på en läsare 

att förstå flera olika texter i ett visst ämne och jämföra innehållet i de övriga texterna som 

eleverna arbetar med. I likhet med Bråten och Strömsö är det enligt Alex viktigt att elever 

reflekterar och tänker utifrån detta kritiska förhållningssätt och tar till sig flera texter om ett 

tema, då även hen menar att information från flera texter ger läsaren en helhetsbild som ingen 

av de enskilda texterna ensam kan åstadkomma.  

Vidare handlar det om att skapa ett mer analytiskt förhållningssätt till läsprocessen där eleverna 

tolkar och reflekterar över texten, något som såväl Kim och Tintin utgår från med hjälp av 
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metoden text och tanke där eleverna utifrån metoden ska reflektera kring det lästa samtidigt 

som den bidrar till att göra eleverna aktiva under tiden de läser, även här tillämpas ett 

djupstrategiskarbetssätt. Det analytiska förhållningssättet som beskrivs i SOU är återkommande 

för Tintin då hen dessutom utgår från metoden före, under och efter läsning, en metod som ger 

eleverna möjlighet att reflektera på vägen.167 Detta är en tolkningsprocess som hänger samman 

med metakognitionen. Ett metaspråk som används vid en aktiv läsning där eleverna under 

läsningen ska få nya insikter om vilka lässtrategier som finns, vilka som fungerar och hur dessa 

strategier ska praktiseras på ett målmedvetet sätt i olika lässituationer, utifrån ett kritiskt 

övervägande, vilket presenteras av Westlund.168 Detta innebär att eleverna kan reflektera kring 

sina egna tankar kring det lästa, och är en förmåga som samtliga lärare tränar på med sina elever 

i läsförståelseundervisningen.  Begreppet metakognition är även här av betydelse för läraren, 

eftersom i relation till läsförståelsemodeller behöver läraren fundera över sin tankeprocess. 

Läraren ska vara medveten om när man förstår och inte förstår. Med hjälp av metakognition 

förmågan ska läraren tala om för eleverna vilken strategi som använda och varför den lärs ut 

innan dem genomförs, för att vidare diskutera strategins funktion och dess medverkan.169 

En annan stödstruktur som lärarna arbetar med är CORI – metoden, och liksom Reciprocal 

Teaching kan CORI – metoden användas på såväl faktatexter som skönlitterära texter, vilket 

innebär att strategin även kan användas i andra skolämnen. Michelle och Tintin är de lärare som 

följer CORI – metoden där den används på samma vis som i Guthries studie. Genom exempelvis 

klassrumssamtal, främst när de arbetar med faktatexter, där denna begreppsorienterade 

läsundervisning syftar till att ta fram centrala begrepp, förklara orden och avslutningsvis skriva 

texten med egna ord. Forskning visar att det är av betydelse att få förståelse för ämnesspecifika 

ord och begrepp i arbete med text och att det är en metod som elever kan använda under hela 

skolgången. Enligt Andreassen kan eleverna motiveras till att ställa frågor till texten, genom att 

få förståelse för de begrepp som texten tillhandahåller och därmed ökar deras läsförståelse.170 

Även Reichenberg menar att eleverna bör behärska ett stort ordförråd eftersom det gör eleverna 

bättre rustade att förstå faktatexter, då vi i faktatexter stöter på ord och begrepp som inte är 

frekventa i det vardagliga språket, något som även Kim indikerar där hen menar att eleverna 

upplever att faktaböcker är svåra att förstå eftersom det ställs helt andra krav på förförståelse. 

Det är enligt Reichenberg obegripligt att låta elever få läsa en text som innehåller ord som vållar 
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eleverna svårigheter, och ord och begrepp som de inte har förförståelse kring. Om de okända 

orden är för många finns risk att eleverna blir omotiverade till att läsa och Reichenberg 

uppmanar därför att det i böcker bör finnas förklaringar till de ord där betydelsen inte framgår 

av sammanhanget, på så sätt blir det lättare att skapa mening i det lästa. Precis som Iman, anser 

även vi att läraren under läsningen stannar upp för att förklara ett ord eller begrepp som eleverna 

inte behärskar.  

Slutligen kan vi i vår studie se att de forskningsresultat som presenterades kring 

läsförståelseproblematiken under 1970-talets årtionde står inte har någon motsvarighet i det 

material vi fått från våra intervjuade informanter. Majoriteten av lärarna tydliggör att de numera 

undervisar i lässtrategier i syfte att utveckla läsförståelsen, snarare än att kontrollera elevernas 

läsförståelse i form av frågor, vilket står i motsats till studien av Durkins och Pressley, Wharton 

McDonald, Hampton och Echevarria (1998). Lärarnas läsförståelseundervisning kan därmed 

betraktas som en aktiv process, i enlighet med Westlund. 171  Robin däremot är den pedagog 

som använder det implicita slaget då hen utgår från att ställa frågor efter läsningen, och tittar 

därefter på svaren för att bedöma om det är rätt eller fel, hen använder alltså ”testet” som ett 

bedömningsunderlag.172  

6.2 Läslyftets betydelse för pedagogerna 

Inom många svenska kommuner genomförs idag kompetens- och metodutvecklingsinsatser 

med stöd från Skolverket där syftet är att förbättra kvalitén i undervisningen i bland annat 

läsningen.173 Denna form av insats har vi uppmärksammat på de två kommunala skolorna där 

vår tredje forskningsfråga knyter an till Läslyftet som är en fortbildning i språk, läs- och 

skrivdidaktik för att stärka ungas läsfärdighet. Genom att erbjuda övergripande insatser i form 

av kompetensutveckling menar de intervjuade informanterna att Läslyftet bygger på ett 

kollegialt lärande och att det kollegiala är det som gett störst effekt bland lärarna. Det samarbete 

och kollegialitet som följde med är enligt Hargreaves en viktig förbindelselänk mellan 

lärarutveckling och skolutveckling.174 Samarbete och kollegialitet har varit positivt för lärarnas 

professionella utveckling och inte enbart ett samarbete som stärkt svensklärarna emellan, utan 

även lärare från andra skolämnen där samtliga delat med sig av sina kunskaper och lärt sig av 

varandra. Läslyftet har dessutom bidragit till att synliggöra att lässtrategier behövs i samtliga 
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skolämnen. Lärarnas positiva inställning till det kollegiala samarbetet stärks av Hargreaves som 

hävdar att lärarna genom samarbete och kollegialitet ges möjlighet att komma längre i sitt 

arbete, gemenskap och stöd från kollegorna bidrar till att läraren vågar mer och att läraren därför 

blir mer benägen att betrakta kontinuerlig utveckling som en del av läraryrket.175 Det kollegiala 

arbetet menar vi hjälper lärarna att se nya vägar och våga mer, vilket kan motverka det Marjory 

och Yvonne Yoke Yin Chan hävdar, nämligen att det i förändringar förekommer motstånd, det 

vill säga att förändringar kan resultera i rädsla för det okända eller en bekvämlighet i rutiner.176 

Även vi anser att det är viktigt att lärarna kommunicerar med varandra och elever så att man 

inte talar förbi varandra. Vi menar att det bör finnas en sociokulturell skola som en form av ett 

lärlingskap, precis som Robin antyder, att Läslyftet har bidragit till att alla arbetar mer likt på 

skolan.  Trots att lässtrategier tas upp som ett central innehållet i enbart ämnet svenska, så har 

de övriga lärarna i andra ämnen, genom Läslyftet, börjat implementera lässtrategier i sin 

undervisning.  

Även om samarbete och kollegialitet tycks ge positiv effekt förekom det också kritiska röster 

bland lärarna, främst gällande Läslyftet. Lärarna visar tecken på att det kollegiala samarbetet 

kräver tid i samband med Läslyftet men också efter Läslyftet, något som skolan sällan har. Om 

tiden hade funnits hade lärarna kunnat följa upp varandra och ta hjälp av varandra i större 

utsträckning än vad de egentligen gör. Denna kritik hänger ihop med det Hargreaves beskriver, 

då han betonar att kritiken gällande samarbete och kollegialitet framförallt ligger i hur lärarna 

ska kunna få tid att samarbeta.177  

Samtliga lärare betonar att Läslyftet har bekräftat deras sätt att arbeta med läsförståelse i 

undervisningen och att de emellanåt behöver bli påminda om hur viktigt läsförståelse och 

lässtrategier är. Att lärarna beskriver att de har tagit till sig praktiska exempel från Läslyftets 

material, ger lärarna goda förutsättningar till att våga implementera forskning i sin 

undervisning. Westlund menar att många lärare tvekar inför uppdraget att undervisa i 

lässtrategier men också implementera forskning i undervisningen. Hon pekar därför på 

nödvändigheten av att det byggs broar mellan forskning och klassrumspraktik.178 Dock hävdar 

Deniz att läraren också behöver erfarenhet av att undervisa i olika undervisningsmetoder. Tintin 

konstaterar att det är lärarens uppdrag att hålla sig uppdaterad om, men att läraren bör vara 
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kritisk reflekterande till forskningen.  Det viktiga, enligt Tintin, är att läraren omsätter teori till 

praktik, men att man bör göra om det till sitt egna, precis som Goodson konstaterar bör vi förstå 

hur praktiken utforskas genom teorin men också teorin genom praktiken. Detta eftersom teorin 

till sitt innersta väsen inte är skild från praktiken, därmed anser även vi att det ena inte får 

utesluta det andra, båda behövs och kompletterar varandra.179 

Även om man besitter en grundläggande läsförmåga betyder detta inte att alla lärare har en 

läsförmåga som innebär att de kan ta till sig avancerade texter på ett fullgott sätt, vilket både 

Iman och Michelle antyder i intervjuerna. Båda lärarna menar att forskningsrapporter ofta är 

svåra att förstå och många uppgifter är betungande, i synnerhet för de lärare som inte har 

svenska som ämne. Denna problematik överensstämmer med Lendahls Rosendahls tolkning 

där hon hävdar att svårigheter bottnar i det faktum att vetenskapliga texter innefattar ord och 

begrepp som är främmande. Lendahls Rosendahl motiverar att det är här faran ligger, det krävs 

såväl vana som tid för att tränga igenom sådana texter, för om pedagoger skulle ta till sig det 

skolforskare framhäver skulle skolan se annorlunda ut, dessvärre är tidsaspekten enligt 

Lendahls Rosendahl det som påverkar denna problematik mest, något som även samtliga lärare 

har betonat. 180 Även Hargreaves menar att en av de mest grundläggande dragen i lärarnas arbete 

är tiden, där tidspressen gör det svårt för lärarna att engagera sig i utvecklingsarbete.181 

Hargreaves påstående bekräftas av lärarna då bland annat Kim hävdar att Läslyftet tog för lång 

tid och fortbildningen hade kunnat komprimeras eftersom Läslyftet tog all tid från exempelvis 

konferensmöten, vilket resulterade i att lärarna tappade andra viktiga bitar. Detta ställer vi 

bakom Hargreaves som menar att postmodernitetens förändringskrav leder till att lärarrollen 

pressas, det uppstår nya problem, uppgifter och ansvar trots att den gamla rollen inte förändras 

särskilt mycket för att ge utrymme åt det nya,182 precis som Alex hävdar att problematiken 

ligger i att skolledningen lägger fokus på en del och tappar en annan. Sist men inte minst 

förväntas det av skolorna och lärarna att de ska uppfylla postmodernitetens förändringskrav 

inom stränga ekonomiska ramar. 183  

 

7 AVSLUTANDE REFLEKTIONER/SAMMANFATTNING 

																																																													
179 Goodson 2005: 26 
180 Lendahls Rosendahl 2004: 117 
181 Hargreaves 2011: 32 
182 Hargreaves 2011: 18 
183 Hargreaves 2011: 32 



	 61	

I detta examensarbete har vi intervjuat sju verksamma svensklärare på två olika kommunala 

skolor i södra Sverige. Eftersom studien utgått från sju intervjuade lärares upplevelser, är vi väl 

medvetna om att resultatet inte kan representera samtliga skolor i Sverige, men det har heller 

inte varit vår avsikt med studien. Denna studie har syftat till att, ur ett lärarperspektiv, undersöka 

om och hur lärare tillämpar så kallade lässtrategier i sin undervisning. Uppsatsen har även gett 

oss möjlighet att besvara frågan om pedagogerna som varit verksamma i Läslyftet upplever 

någon skillnad i att modellera lässtrategier i undervisningen. Med hjälp av våra intervjuer och 

forskningsläge har det gett oss en möjlighet att besvara studiens syfte och frågeställningar. Detta 

har i sin tur utvecklat våra kunskaper inom ämnet och vi har därmed fått en djupare förståelse, 

en helhetsförståelse. Frågeställningarna har besvarats med hjälp av våra semistrukturerade 

intervjuer och tidigare forskning samt de utvalda teorierna som legat till grund för att få en 

djupare förståelse inom ämnet. Diskussioner har uppstått där vi reflekterat kring hur studiens 

resultat hade sett ut om studiens urval hade utökats, till exempel genom klassrumsobservationer 

och/eller intervjuer med fler aktörer såsom rektorer/lärare, något som är intressant för framtida 

studier.   

Mot bakgrund av den försämrade läsförmågan bland unga krävs drastiska åtgärder och insatser 

för att stärka läsfärdigheten och motivationen.184 Att lärarna bekräftar att Läslyftet är en drastisk 

åtgärd då de uppmärksammat läsförståelseproblematiken på deras skolor, visar att skolan och 

resten av utbildningsystemet är en viktig del av OECD:s verksamhet. Flera olika typer av 

förklaringar har presenterats till varför läsförståelsen har försämrats. Att förklara orsakerna till 

varför läsförståelsen har försämrats hos unga är komplext. En förklaring kan vara den ökade  

användningen av datorer och internet eftersom detta har påverkat läsningen negativt.185 Enligt 

de intervjuade lärarna beror det också på att människor i allmänhet inte läser lika mycket längre. 

En annan förklaring pekar även på att förändringarna i skolan har medfört att den svenska 

grundskolan har blivit sämre på att lära ut i och om läsförståelse och lässtrategier. Sett till våra 

informanter förmodar vi att det inte är tillräckligt att ansvaret i undervisningen om läsförståelse 

och lässtrategier läggs på svensklärare, då undervisningen i svenska bedrivs tre till fyra gånger 

i veckan. Samtliga lärare har således poängterat att undervisningen i läsförståelse och 

lässtrategier bör genomsyras i samtliga skolämnen.  

En annan aspekt är att läsförståelsen påverkar alla ämnen och genom Läslyftet har andra lärare 

förutom svensklärare fått möjlighet att synliggöra vikten av att implementera lässtrategier i 
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deras undervisning. Samtliga lärare är överens om att läsförståelse inte enbart handlar om att 

avkoda, utan för att kunna klara sig och förstå texter på egen hand behövs systematisk och 

strukturerad undervisning i läsförståelsestrategier. Lärarna framhåller vikten av att göra 

eleverna till aktiva läsare genom att lära dem använda sig av olika läsförståelsestrategier för att 

skapa mening i olika texter. Lässtrategierna är betydelsefulla för elevens utveckling av 

läsförståelse, något som även konstateras av, Westlund, Reichenberg och Bråten. Detta är ett 

belägg på att lärarna och eleverna bör vända fokus från att lära sig till att läsa, till att läsa för 

att förstå texten.186 Även Liberg hävdar att lässtrategier stärker elevens medvetenhet och 

aktiverar högre kognitiva förmågor, som exempelvis metakognitionen, som syftar till att läsaren 

kan anpassa sina lässtrategier efter texttyp och dess innehåll och kritiskt reflektera över sin 

lärandeprocess.187 Vi är liksom Westlund medvetna om att det tar tid att bli en god 

lässtrategilärare, däremot ska läraren våga modellera läsförståelsestrategier i undervisningen.188 

I samstämmighet med Liberg, antyder samtliga lärare i relation till lässtrategier, att flera olika 

förmågor och kompetenser är betydelsefulla för att ta till sig innehållet i texten. Därför arbetar 

lärarna aktivt med att skapa en brygga mellan elevernas förkunskaper och tidigare erfarenheter 

för att sätta in texterna i ett större sammanhang.189  

Som betydelsefullt för elevens utveckling av läsförståelse framhålls även samspelet, såväl det 

mellan lärare och elev som det mellan eleverna. Bland de intervjuade lärarna har det i studien 

framkommit att den gemensamma modelleringen med eleverna gör dem tryggare i att använda 

lässtrategier, vilket enligt Vygotskij definieras: ”det som barnet idag kan göra i samarbete 

kommer det ju i morgon att kunna utföra på egen hand”. 190  Det är samtidigt viktigt att 

lässtrategier behövs varieras och anpassas till olika textgenrer men också till olika elever. I detta 

sammanhang är det viktigt att våga utmana eleverna i den närmaste utvecklingszonen annars 

tenderar undervisningen att hamna på en enkel nivå när elever i behov av stöd får för mycket 

hjälp.191 Forskning har visat att elevers förståelse av innehållet i en text utvecklar språket och 

ökar efter samtal med lärare och klasskamrater, något som samtliga lärare betonat i studien, 

därmed har det sociokulturella perspektivet varit en framgångsfaktor i vår studie. 
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Studien har också visat att undervisningsmetoder kan skilja sig åt från en lärare till en annan. 

Dock är alla överens om att flertal olika metoder för undervisning i läsning är nyckeln till en 

god läsförståelse. Vidare har studien visat att det inte är tillräckligt om eleverna endast läser på 

egen hand utan att barn behöver stöd i läsförståelseträningen, något går i linje med Vygotskijs 

undervisningsteori om scaffolding. Studien har dessutom visat att det analytiska 

förhållningssättet till läsprocessen ger en djup förståelse när eleverna tolkar och reflekterar över 

texten och lärare bör i takt med detta synliggöra olika lässtrategier för eleverna som de kan 

använda vid läsning, det vill säga att metakognitionen blir en fördel för såväl lärare som elever. 

Lärarnas arbetssätt med lässtrategier utgår från den explicita undervisningen, där lärarna 

betonar vikten av att läraren synliggör lärandeprocessen genom att agera modell och visa i 

handling, varefter eleverna ska imitera läraren. Detta tillvägagångssätt har visat sig vara 

välfungerande som ger en god effekt för ökad läsförståelse, enligt våra informanter.  

Vi drar utifrån vårt empiriska material slutsatsen att Läslyftet bidragit till pedagogiska 

diskussioner där kollegiala träffarna visat sig vara värdefulla för att utbyta tankar och idéer 

mellan samtliga ämneslärare, för att skapa förståelse för det som Westlund hävdar, att 

läsförståelsen påverkar alla skolämnen. Vår studie har även visat att för att främja elevers 

läsning bör man ge lärarna goda förutsättningar genom fortbildning men också en möjlighet att 

jobba som ett kollegium tillsammans. Detta eftersom att det idag finns ett krav på att lärarna 

ska förändra sig men att det blir problematiskt för en skola att anpassa sig till förändringar då 

den ökade förändringstakten innebär att både lärare och skolledare upplevs vara överbelastade, 

då det åläggs fler och fler förändringar och man hinner inte ikapp med postmodernitetens 

förändringskrav.192 Vi drar också slutsatsen att det behövs ett tydligare samarbete mellan 

rektorer och lärare. Vi menar att lärarnas medverkan i Läslyftet borde ha en form av 

kvalitetsgranskning för att säkerställa att samtliga lärare läser sig in på forskning. Däremot har 

studien inte visat att Läslyftet har lett till en förändring i svensklärarnas undervisning, utan att 

den snarare bekräftat att lärarna arbetat på det sätt som förväntas göra, då majoriteten av lärarna 

hävdar att svensklärare kontinuerligt arbetar språkutvecklande och är bekanta med lässtrategier. 

Men, modulerna ”textbindning och sambandsord”, och ”kritiskt – textarbete” var två konkreta 

moduler som lärarna har anammat i undervisningen, efter Läslyftet. Läslyftet har enligt de 

intervjuade informanterna påverkat andra ämneslärare genom att de har fått en ”aha - 

upplevelse” efter Läslyftet. Övriga ämneslärare har genom Läslyftet därmed fått en inblick i att 
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lässtrategier bör konkretiseras i styrdokumenten i respektive ämne. Det allra viktigaste, enligt 

vår mening, är att läraren har en positiv tro på att alla elever kan och vill lära samt att eleverna 

utmanas och tar emot hjälp då de behöver det.  
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9 BILAGA 
 

Iman 

Läsförståelse och lässtrategier  

 
Kan du kortfattat berätta om dig själv, hur gammal är du? Hur länge har du arbetat som 
svensklärare? Hur många högskolepoäng har du läst i ämnet svenska?   
 

Lärare: Oj, haha, jo, x heter jag och är 47 år gammal, och jag har jobbat som svensklärare sen januari 
1995, så det innebär då om jag kan räkna att i januari nu så är det 22 år då. Har varit mammaledig två 
gånger, men annars har jag jobbat hela tiden, jag är svenska och SO – lärare, så att jag gör ju mycket i 
svenskan där jag kombinerar, alltså jag jobbar väldigt mycket ämnesövergripande. Eh… och i svenska, 
för jag är egentligen i grunden 1–7 lärare, som har fått en behörighet för att jag har jobbat med det så 
länge, men ska vi se här … ja, jag är behörig, men det står inte hur många poäng jag har. Jag kan 
faktiskt inte säga exakt hur många jag har. Jag följer inte den nuvarande mallen för hur den svenska 
utbildningen ser ut, jag kan ta reda på det i efterhand om ni vill.  
 

Intervjuare: Det är lugnt. Men, du undervisar i alla fall i svenska och har gjort det i ... 

Lärare: Jaaa, i 22 år.  

Intervjuare: Ja, just det. Precis. Då går vi vidare till nästa fråga.  

Intervjuare: Hur tolkar du begreppen läsförståelse och lässtrategier? 

Lärare: Ja du… Alltså läsförståelse är ju ett jättestort begrepp, man kan ju förklara det ganska enkelt 
och lite mer djupt, men annars så handlar det ju om att kunna ta till sig innehållet i en text, alltså både 
det man läser och även det man tänker kring själva texten, det är väldigt kortfattat vad jag tycker att 
läsförståelse är. Lässtrategier, det är ju att anpassa sin läsförmåga till vilken typ av text man läser, hur 
mycket text och ... ja.  

Intervjuare: Tycker du att lässtrategier är viktigt att arbeta med. Varför/varför inte?   
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Lärare: Ja, det är ju väldigt viktigt, för att, alltså vad det handlar om är ju egentligen att 
medvetandegöra för eleven, hur man lär sig, och hur … och på vilka olika sätt, att man liksom läser 
med olika syften … eh, och det är väldigt viktigt att börja tidigt med det för att börjar man för sent så 
når man inte fram då tycker dem att ah jag kan ju läsa, så att prata om olika texter, vilka kompetenser 
man behöver ha för att klara av att läsa dem olika texterna. Och ja, hitta modeller för att liksom arbeta 
med olika typ av texter.  

Intervjuare: Hur arbetar du med läsförståelse i din undervisning? Använder du några speciella 
metoder eller lässtrategier?  
 

Lärare: Alltså det är mycket att man läser och tolkar text tillsammans, eh… pratar om text väldigt 
mycket, mycket är ju alltså… Jag har ju gått den här kursen med Gunilla Molloy som är från 
Stockholms universitet då där man säger novelläsning att man då fördjupar den genom att man läser 
den högt, och sen får eleven novellen … och får tänka i till exempel ett perspektiv att nu är du den här 
figuren. Till exempel man kan säga att det finns en text som handlar om … det är en myt från grekiska 
mytologin då, årstiderna uppstod heter den och då är det ju Persefone, Demeter, det är Hades och Zeus 
som är med. Man läser den högt så ger man varje elev i uppdrag att du är Zeus, du är Persefone, du är 
Demeter och du är Hades. Läs texten ur det perspektivet och skriv ner hur du uppfattar, så att man 
läser utifrån olika perspektiv, vad tänker den här personen … sånt använder vi oss mycket av, och sen 
då ”sitting down drama” använder jag en del också, när man har läst detta och förstått då intervjuar jag 
dem. ”Demeter” hur reagerade du när Hades tog din dotter med ned till underjorden, dem får sätta sig i 
andra perspektivet. Men, jag har inte gjort likadant i 22 år, som tur är, jag lär mig under tiden också, 
jag ser vad som funkar, detta tycker jag är jättebra att få med dem i matchen, förr var det ju mycket 
mer att läsa själv och svara på dem här frågorna, men det blir ju ingen utveckling.  

Intervjuare: Arbetar du med flera metoder samtidigt eller en åt gången?  

Lärare: Nej, alltså, jag tror att jag fokuserar på en sak, nu testar jag detta. Självklart blir det ju så att 
hittar man något bra så kopplar man ju in det emellanåt, men mycket är, helst det med Läslyftet och så, 
så blir det ju att dem strategier vi lär oss där det testar man. Sen blir det på något sätt att man bygger 
upp en bank, eh … Jag är väldigt förtjust i novelläsning, att använda det med olika … för det är det jag 
tycker dem har svårast med, faktatexter och sånt är lättare att få med när man läser en sån, men just att 
gå in i det skönlitterära, att sätta sig in i att tolka texten, det är det dem tycker är svårt, att läsa mellan 
raderna. Sen handlar det om mitt lärande, sen handlar dem om elevens lärande och då individualiserar 
man samtidigt måste jag säg att man vissa saker lär man sig i grupp, och det just det att prata kring 
texter, förr hade jag mycket mer läs din egen, jag går mer och mer åt att …. Gemensamma texter, prata 
kring, för det fördjupar språkutvecklingen.  

Intervjuare:  Tycker du att de metoder du använder fungerar tillfredsställande/ mindre 
tillfredsställande till att motivera och stimulera eleverna i läsförståelse?   

Lärare: Alltså, överhuvudtaget så är den stora utmaningen i den svenska skolan det är ju att få eleven 
att läsa mer och tycka att det är roligt att läsa, alltså det är ju mycket av dem dalande resultaten i PISA 
och sånt kan jag härleda till det, alltså … och det är inget du skapar … har du inte knäckt den, alltså 
jag kan inte säga en viss ålder, men är du på högstadienivå och inte har knäckt det så blir det nog 
väldigt svårt, däremot så tycker jag att, efter att man gått dem här kurserna med Gunilla Molloy och 
har hållt på med Läslyftet och så här så tycker jag att det rör på sig. Man tycker själv att det är roligare 
för man får mer idéer, och jag tycker att det går ganska bra, sen måste man inse att barnen har väldigt 
olika förutsättningar, som sagt.  
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Intervjuare: Enligt skolverket har svenska elevers kunskaper i läsförståelse försämrats under det 
senaste decenniet. Vad tror du det beror på? Och hur kan man förbättra den?  

Lärare: Tänk om jag hade kunnat svara på det 100 procentigt, för det första, nummer ett: det här med 
språkutveckling, att läsa för sina barn när dem är små, alla som gör det en stund på kvällen och varje 
dag en stund och få det till en samvaro, där tror jag du lägger grunden, och sen det är ju inte skolan, 
alltså … Det läskiga är att hemmet är så oerhört viktigt i detta, och det får man ju egentligen inte säg 
för vi ska ha en likvärdig skola för alla, det är ju min profession att se till att försöka utjämna dem 
klyftorna, men det blir svårare och svårare att göra, vi får ett a och b lag här i Sverige och det är 
jättehemskt och sen så känner jag att … här behöver, det finns ju BVC, nu får man en liten unge, uhh 
vad gör man, man byter en blöja, lagar lite mat, men när dem är sex – sju år så flyttas dem över till 
skolan då kan man allt som förälder. Så först och främst behövs ett föräldrastöd, eh … hur det nu ska 
gå till. Sen är det ju det här med lusten, alltså det är ju väldigt få, framförallt pojkar som känner 
läslust… Det här är ju så komplext så det handlar ju lite om det här, varför misslyckas pojkar nu, 
varför har vi hamnat att det är pojkarna som slås ut och får dåliga betyg och inte är motiverade, och att 
man ska vara häftig och cool är viktigare än annat, till och börja med det. Sen är det ju också att ha 
grupper … ha högläsning, läs mycket för dem om inte dem kan njuta av det själv.  

Intervjuare: Arbetar du mycket med begreppsförståelse, alltså att du stannar upp och så när det 
förekommer svåra ord? 

Lärare: Jag ger förförståelse innan och stoppar när de inte förstår ett ord… men först skapa lite 
förförståelse och sen att dem också är med på att … det här förstod inte jag, att man har ett samspel 
och stanna och fråga ”är ni med” ”har ni någon fråga i texten” och så va … men det gäller att ha dem 
här och nu, eh … men man försöker själv, det är ju inte att bara trycka igen när du ska läsa, läsa 
hemma, läs hemma, visst ska man locka och lägga upp det så att dem känner att dem mår bra med att 
läsa hemma då kommer dem komma jättelångt, man får hela tiden prata motiverande, motiverande, 
motiverande, det är inte jag som … eh, men det är ju vissa barn man inte når. När du kommer hem 
från skolan så har man hela världen i datorn, när jag var liten så var ju verklighetsflykten att läsa en 
bok, att skapa dem här egna bilderna i huvudet, barn tränar sig ju inte på det här själva bildskapandet, 
dem blir trötta för att dem inte är vana att skapa bilderna själv, dem tittar på bilderna via filmer och så 
här va, så att det är ju … världen ändras ju … eh, men alltså jag känner lite så här att man har kommit 
så långt nu, att här är, i skolan idag så är det en sån individualisering det är ju nummer ett, det är en 
överindividualisering, barn har blivit så, så att dem inte kan anpassa sig till andra, dem har ju blivit 
dem, dem, dem …eh och det präglar ju hela undervisningen i skolan på något sätt så måste vi försöka 
lägga över lite mer på föräldrarna igen att ni har också ett ansvar för att det blir lite … förr i tiden var 
det ju auktoritet då skolan mosade eleverna och så va, sen har det slagit över så himla långt åt andra 
hållet, vad hamnar här, att vi lite måste få folk att förstå att många lägger allt på skolan och det är ditt 
fel att mitt barn inte läser böcker… ah, jag kan ju uppmana men har man inte läst dem första 10 åren 
så blir det svårt, och likadant barn gör som föräldrarna gör, läser man som förälder så läser barnet, sen 
måste jag även om barnet inte har en läsvana se till att försöka locka in dem i läsandets värld … på 
olika sätt, teater och film alltså det textuella begreppet är även när vi tittar på film, ah det är ju också 
en text, försöka locka in dem det hållet, ibland så blir det att man läser bok och ser film och sen 
jämför, vad tyckte du var bra med boken och så, så man försöker ju lura dem … 

Intervjuare: Tycker du att elevers sjunkande läsförståelseförmåga är något som uppmärksammats på 
er skola?  
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Lärare: Ja, det tycker jag. Bara det att alla är med i Läslyftet till exempel, men sen är det ju … vi har 
ju … jag själv bor i x på andra sidan stan där det förväntas mer, bor man där så ska det fungera på det 
här viset, alltså det här med, man kallar dem olika socialgrupper, vi har ju ganska väldigt låg 
utbildningsnivå på våra föräldrar, alltså i snitt då om man tittar på sånt och då förväntas det inte att 
dem ska kunna så himla mycket, men såna är vi inte här, vi vill ju hjälpa varenda elev så långt som 
möjligt och vi har höga förväntningar på dem, eh … som sagt.  

Intervjuare:  På vilket sätt följer du upp elevernas utveckling i läsförståelse? Hur vet du att eleverna 
förstår en text? 

Lärare: Ja, men du har ju vissa verktyg för att, ställer du rätt frågor så är det inte så svårt, eh … och 
då menar inte jag vad är Sveriges huvudstad, att du har mellan raderna frågor och även det här, som till 
exempel ”sitting down drama” när man läser en novell och sen du själv ska göra en reflektion nu är det 
så här … du märker ganska tydligt om man har förstått helheten eller om man är inne och skriver på 
detaljer hela tiden… och sen när du blir intervjuad, om du svarar enkelt eller att du kan sätta det i sitt 
sammanhang så att du kan …  

Intervjuare: Tycker du att det är lätt/svårt att få en bild av hur elever förstått en text? 

Lärare: Lätt är väl lite kaxigt att säga, men man tränar upp sig och då blir det inte jättesvårt… 

Intervjuare: Är det något mer du vill kommentera angående läsförståelse och lässtrategier innan vi 
går in på de frågor som berör Läslyftet? 

Lärare: Nej, ingenting … 

Läslyftet 

 

Intervjuare: Vilken betydelse har Läslyftet haft för dig som lärare? Har det haft en betydelse? 
Varför/varför inte?  

Lärare: Alltså, nu har vi ju valt skrivarmodulen för det har vi ju analyserat i våra egna resultat utifrån 
nationella prov och så, vi ligger bra i läsförståelse, förhållandevis bra muntliga, men där vi har, där vi 
inte når lika höga betyg, alltså måluppfyllelse är på skrivardelen, så det är därför vi har siktat in oss på 
det bland annat, och jag tycker ju detta är… men det handlar ju om att jag är intresserad av svenska 
ämnet, jag tycker detta är jätteintressant, eh ... rätt träliga texter har jag här, dem är ju ganska 
akademiska och så här va, och jag vill ju … många av dem andra ämneslärarna som inte är 
svensklärare har faktiskt svårt att förstå dem, dem tycker dem är ganska komplicerade. Jag tycker att 
detta är jättebra för här behövs göras en satsning och det är bra att det kommer från skolverket, och att 
det inte ska ligga på varje skola eller kommun, utan en nationell satsning på detta är jätteviktigt för det 
är ett stort problem och vi måste anpassa oss till samhällets förändringar, och hur ska vi göra det kan 
inte varje lärare sitta och knäcka på kammaren själv, utan jag tycket det är jättebra, jag tycker det är 
bra övningar vi gör, så att nu den senaste texten handlade om argumenterande texter det var ju inte 
aha, för så undervisar vi som är svensklärare, där var ingen aha, eller jaha, det bekräftar att vi gör rätt, 
sen var det annat som ja, men det ska jag prova och så, så visas delar märker man att man ligger bättre 
delar och andra delar a men liksom här behöver jag fördjupa mig och bli bättre på, det gäller ju att man 
är öppen och vill utvecklas.  

Intervjuare: Är det mycket det här kollegialt lärande som ni har fått från Läslyftet?  
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Lärare: Ja, men alltså det blir det ju lite i diskussionen och att man kanske samarbetar att nu gör vi 
det i den gruppen och sen går vi in i den gruppen. Så ja, ja visst är det så.  

Intervjuare: Läsförståelse ligger alltid i tiden, hur arbetade du med läsförståelse i ditt ämne före 
projektet? 

Lärare: Alltså eftersom jag har gått Molloys kurs så är det ganska likt, alltså … alltså, däremot innan 
jag gick Gunilla Molloys kurs, där ändrades jag mycket, tycker att jag blev bättre och fick fler verktyg, 
hon hjälpte mig att få fler verktyg som jag kunde … och ja, det var ju fem år sen jag gick den … och 
Läslyftet bekräftar egentligen, sen är det ju ytterligare saker som man i för sig kan lära sig, men 
Gunilla Molloy var den som fick mig att aha kan man tänka så.  

Intervjuare: Tror du att Läslyftet hade fått dig att tänka så om du inte hade gått Molloys kurs? 

Lärare: Jag vet inte, jag hoppas det, men grejen är om man tittar lite på hur det ser ut så är det ju så att 
vi gör det på torsdagar sent på eftermiddagen, jobbar längre till klockan fem, man har haft lektioner 
hela dagen, eh … ganska träliga texter, alltså innehållet är bra men dem är skrivna på … det vilar ju på 
forskning här, men det tycker jag är bra, men det måste inte skriva det jättetråkigt, skulle kunna vara 
lite mer attraktivt alltså själva innehållet. Men, jag hoppas att jag hade känt att det här var en nytta för 
mig ändå. Molloy var mer konkret, Läslyftet, här får du mer att sätta dig in i och sen testa men vi får ju 
konkreta exempel på filmer och sånt som stöd då va, men om jag måste välja så väljer jag Gunilla 
Molloy, hon är ju ett unikum i branschen, väldigt duktig och alla svensklärare i hela Sverige borde få 
möjlighet att träffa henne, men det är omöjligt.  

Intervjuare: Kommer du att fortsätta med samma arbetssätt när Läslyftet är över eller kommer du att 
ha en egen variant av detta? Om ja, hur kommer du att göra?  

Lärare: Nej, men alltså, jag kommer ju inte följa Läslyftet till 100 %, utan jag kommer plocka ut det, 
det jag tycker lyfter både eleverna och mig och min undervisning, precis som jag gjorde med Molloy 
jag använde inte allting där heller, men mycket. Mm … det är ju lite så att vara lärare, du tar forskning 
och praktik och sen försöker du då när du kommer till en ny grupp vad passar här, så det är ett pussel 
hela tiden, erfarenhet och praktik och forskning, man kör ju inte samma liksom hela tiden, men en hel 
del kommer jag att använda mig av.  

Intervjuare: Samtidigt känns det som att det alltid har varit svensklärares uppgift att träna upp 
eleverna i läsförståelse fast det är så viktigt i alla andra skolämnen… och det kanske är därför som att, 
det du säger, att dem här lärarna i andra ämnena har fått ut mer av Läslyftet, och att dem känner ”aha”. 

 

Intervjuare: Nej, och det är ju ett dilemma, vi jobbar ju ämnesövergripande här, och när vi sitter och 
jobbar då med uppgifter så gör vi gemensamma uppgifter och så här, så går man in på 
betygskriterierna höll jag på att säga, det heter ju inte så längre, men kunskapsbedömningen och tittar 
hur bedömer du nu detta i NO, och jag bara ah … man har inte det språket, man vet inte, det som står i 
läroplanen vad innebär det, alltså den är skriven på ett för avancerat språk, alltså dem NO – lärarna vi 
har, eh … och dem SO – lärarna som inte har svenska, alltså har inte lärt sig, dem har inte det i sitt 
utbildning, så helt plötsligt ska man bara börja tänka så, bara för att det står, men det behövs ju 
fortbildning i det, eh … och vi har ju skithäftig musiklärare här som, ah nu, vi fick en uppgift, ja men 
jag gjorde en rapp, alltså dem gjorde samskrivning då, vi gjorde en rapp, alltså det blir skitbra, så att 
våga ta ut svängarna även ifall du inte har det, för hen har sagt jag tycker det här är jättesvåra texter, 
jag tycker det är skitsvårt, men ändå, jag testar det här, så att det är ju lite hur öppen man är som 
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människa. Sen måste jag säg, jag måste ge lite beröm till den här skolan, för att många är ganska 
öppna i sinnet, vill, jag har fått erbjudande om att jobba på andra skolor men jag har tackat nej faktiskt, 
och jag ångrar inte mig. För att här är ett kollegium som är rörligt liksom och kan tänka lite utanför 
boxen. 

Intervjuare: På vilket sätt ges du möjlighet i ditt arbete att utveckla dina kunskaper för att 
läsförståelseundervisningen skall bli så framgångsrik som möjligt? (fortbildning, Läslyftet) Du har 
nämnt Läslyftet och Gunilla Molloy, men något utöver det?   

Lärare: Inget utöver det, alltså det blir ju jättejobbigt om varje lärare ska hålla på att leta efter, eller 
söka forskning själv, vi har ju liksom det här med förstelärare och sånt när man diskuterar det då är det 
ju att det ska vila på forskningsgrund och vad menar vi med det får man ju ställa frågan då, eh … vi 
har fullt med undervisning vi ska förbereda och efterarbete, och när ska vi hinna få in det här med 
forskning, och det diskuterar vi då, och då är det kanske att det kommer uppifrån alltså skolledning, de 
säger läs denna texten och sen ska vi diskutera det, vi måste få  hjälp med det, och det är ju … att 
fortsätta i den här andan på något sätt, man kan liksom aldrig bara vila och bara säga att nu kan vi allt, 
men det går ju inte att varje lärare själv ska ta ansvar för det, men det måste bli någon form av samsyn 
kanske i den här kommunen, att vi fortsätter att hålla i dem här sakerna. Nu har vi en bit kvar på 
Läslyftet så att.  

 

Intervjuare: Hur länge har ni varit delaktiga i Läslyftet? 

Lärare: Vi har bara börjat detta läsåret …  

Intervjuare: ok, så det var allt … ett stort tack ska du h	

	

Kim 

Läsförståelse och lässtrategier  

Intervjuare: Kan du kortfattat berätta om dig själv, hur gammal är du? Hur länge har du 
arbetat som svensklärare? Hur många högskolepoäng har du läst i ämnet svenska?   
 
Lärare: Oj, kommer jag ens ihåg det. Jag tog min examen 2004, och har med några få 
föräldraledigheter jobbat här på den här skolan, sedan augusti 2004. Jag har undervisat i 
svenska, och nu undervisar jag även i sva också, och lite engelska från början. Jag är 39 år, 
och jag funderar hur många högskolepoäng jag har, nu är det ju inte samma system som... om 
jag kan ha 120. Jag har läst rätt så mycket svenska sen har jag också läst till och gått läs… eh 
läsinlärning, kurser efter det då. Jag är utbildad också i årskurs 4 - 9, men undervisar 
huvudsakligen i 6 - 9.  
 

Intervjuare: Hur tolkar du begreppen läsförståelse och lässtrategier? 

Lärare: När jag tänker på läsförståelse så är det ju precis som det du säger förstå det man 
läser, och att kunna tänka kring det man läser, reflektera, dra slutsatser, eh... och det är ju i 
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dem åldrarna jag undervisar, så kan ju faktiskt dem flesta läsa, kanske inte med flyt, tyvärr, 
men läsa. Det här med att förstå och reflektera, att vara en aktiv läsare, och för att kunna vara 
det så måste man ha strategier med sig, man måste veta hur man ska tänka, eh… Allt från att 
kunna läsa, börja med förförståelsen, man läser bara kanske en titel eller tittar på en bild, att 
man kan, med det man redan vet tänka till vad handlar detta om, man kanske kan se att detta 
verkar vara en spännande bok, eller titeln säger detta, det kan vara rätt så öppna titlar, men att 
man ändå bildar sig en uppfattning. Att man som sagt är aktiv i sitt läsande.  

Intervjuare: Tycker du att lässtrategier är viktigt att arbeta med. Varför/varför inte?   

Lärare: Ja, det är väldigt viktigt, därför att ... på något sätt så, kan jag … jag kan tycka att det 
här med att läsa och läsa och läsa, det är bra, även på fritiden, men man måste ändå jobba med 
läsningen för att man ska utvecklas som läsare, och dels ställa frågor till texten, stanna upp, 
vad händer, vad kommer hända sedan, varför, ja, men  kunna lägga upp olika pusselbitar, att 
läsa mellan raderna för att du ska förstå texten, därför att det ställs större och större krav med 
åldern vilka texter du ska ta dig igenom, och för att kunna klara av även andra ämnen på 
högstadiet, gymnasium och även högskola, så måste man ha olika strategier att ta sig an i en 
uppgift. Tänka vad är det för typ av uppgift, vad behöver jag ta reda på, vad vill texten 
informera, ska den förklara något någonting, eh... är det en argumenterande text, alltså man 
måste ha massa strategier för att läsa av vilken typ av text det är. Sen kommer man ju till 
nästa del och då är det ju skriva, och då måste man ju på något sätt ha avkodat, så det tycker 
jag är viktigt. Jag märker väl att många elever är... när dem kommer upp till oss i sexan inte 
riktigt har dem strategierna med sig, vissa har det de är vana läsare, men det kommer inte av 
sig själv, utan man måste jobba mer med det. 

 

 

Intervjuare: Vad tror du det beror på, att de inte har med sig strategier? 

Lärare: Ja, jag tror att det är relativt nytt i den svenska skolan, att man pratar om lässtrategier 
på det sättet, innan har man nog trott att i mångt och mycket att men det är okej att man bara 
läser och jag tror att den här kvantitativa läsningen också är viktigt och det går inte att ta bort 
det andra, man måste vara en aktiv läsare, det tror jag att man kanske mer har jobbat med, att 
läsa en bok, skriva en bokrecension, och det är ju också på något sätt ett bra sätt att 
sammanfatta, det är ju inte oviktigt, men, kanske vara aktiv i själva processen, inte bara läsa 
en klart en bok och sedan diskutera, att man under man läser stannar upp, sen tror jag också 
att man läser färre böcker idag. Det finns så mycket annat att konkurrera med läsning, det är 
ju inte bara böcker, för du kan ju läsa på ipaden och allting, det finns ju många olika 
instruktioner och annat som är viktigt att läsa, men det här liksom läsandet som en upplevelse 
tror jag inte man gör lika mycket längre, och då kommer man också ifrån att tänka kring 
böcker.  

Intervjuare: Hur arbetar du med läsförståelse i din undervisning? Använder du några 
speciella metoder eller lässtrategier?  



	 74	

Lärare: Det finns väl lite olika, jag använder ju Westlunds strategier, det här med att 
förutspå, vi jobbar mycket med att sammanfatta, tolka, och så. Jag är väldigt noga med att 
innan man börjar läsa att man tittar på boken eller texten, allt från rubrik till vad är det för typ 
av text, vad har man för förväntningar, så att det startar någon form av process innan man 
börjar läsa. Sen tycker jag att det är viktigt med det här att man läser mellan raderna, det som 
inte står rakt ut i texten. Det kan vara en text som innehåller otroligt enkla vardagliga ord, 
men det kan ändå vara så att man inte riktigt uppfattar vad det är författaren vill säga, för att 
man inte kan dra dem här slutsatserna, så det är mycket att läsa mellan raderna, och jag 
använder mycket skönlitteratur, alltid något bokprojekt på gång, och då är det mycket att.… 
man…Ibland jobbar jag med text – tanke, det är i princip att man har ett A4 papper bredvid 
sig där det står text i ena spalten och tanke i andra och så läser så att du... eh, egentligen vad 
du än stöter på i texten så kan du, det du får en tanke om helt enkelt, så skriver du av den 
texten och sen skriver du tankarna om texten, alltså det kan vara som att någonting säger 
något till någon, så kanske du får en tanke om det, vad tror du kommer att hända eller varför, 
det kan också vara språket, åh det är så många målande beskrivande ord, så får du en tanke 
om det. Det är en väldigt fri uppgift och det är att man än aktiv under tiden man läser. Sen 
ibland kan man ju jobba med att kategorisera och bestämma tid, kanske, eleverna läser, alltså 
man ska tidsbestämda då kanske man letar efter ord, jag har läst nu en bok om andra 
världskriget det är att jag vill visa eleverna att boken inte är skriven 2016 så det finns olika 
strategier att använda … och sen ibland så är det, det här att man ska ha det här med 
boksamtal så är det ju ofta att man har läst skönlitterära böcker,  så gör vi det här med glad 
gubbe och ledsen gubbe, frågetecken och pusselbitar det är också rätt så bra att använda. Vad 
är det som gör dig glad i boken när du läser och likadant vad som gör dig ledsen. Frågetecken 
är något man inte riktigt förstår hänger ihop eller varför sa han så eller varför man inte fick 
den förklaringen. Då har de faktiskt stödanteckningar, det är ju svårt att komma ihåg och 
pusselbiten är då hur det hänger det ihop, finns det något tema eller finns det något som 
kommer tillbaka och så då. 

Intervjuare: Arbetar du med flera metoder samtidigt eller en åt gången?  

Lärare: Jag tror att jag försöker mixa, jag tycker att det är lätt att det blir enformigt om man 
bara kör samma. Däremot börjar man med att förutspå, men att man inte gör det hela tiden, 
men att man faktiskt mixar så mycket som möjligt. Sen kan jag tycka att det är spännande om 
eleverna själva får skriva frågor till texten och då kanske de får en uppgift att skriva ”en på 
raderna frågorna”, alltså sånt som står rakt ut, eller mellan raderna eller bortom raderna. Så 
skriver dom kanske på post -  it - lappar och vi sätter dem på olika platser i klassrummet, om 
det är på raderna, mellan raderna och bortom raderna, så att dem funderar på frågor till texten.  

Intervjuare: Tycker du att de metoder du använder fungerar tillfredsställande/ mindre 
tillfredsställande till att motivera och stimulera eleverna i läsförståelse?  

Lärare: Ja, jag tror att man får jobba rätt så ihärdigt med dem för att de ska komma in i det, 
men när jag började med text –tanke så tyckte ju vissa elever att, åh, det är ju så svårt, för då 
är det så öppet, kan vi inte få frågor till texten istället så att man verkligen kan hitta  kunnat  
och att man vet, det ställs ju större krav när det handlar om att man själv ska uttrycka 
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någonting, eh... så att det tycker jag absolut att det gör, och jag tycker att man ska ställa krav 
på, på att man ska vara aktiv som läsare. Sen är det ju alltid så att ibland så måste du ju tänka 
till, backa bandet lite, jag tror också att det är väldigt viktigt att man modellerar mycket, att 
kör du text – tanke så tycker jag att du ska inleda med att du själv läser ett kapitel högt 
tillsammans, skriva text- tanke på tavla så att alla är med på vad text –tanke är, eller att du ska 
spå vad som ska hända, eller att du ska tidsbestämma, eller skriva frågor så att man liksom 
verkligen modellerar tillsammans, eh … så jag kan tycka att, ja, de strategierna, absolut, dem 
ger resultat. Sen måste man ju jobba ihärdigt med det, och vissa elever tycker ju att det är 
roligare och lättare än andra, men jag upplever att om man gör saker mer gemensamt först så 
är det lättare att få med alla. Man får ju hjälpa dem och stötta dem, sen tror jag ju att de 
flesta… de flesta elever, är det en bok som dem fastnar för, som de tycker är bra, så tror jag 
att dem uppskattar läsningen… men då gäller det ju att komma in i det och faktiskt se vinsten 
med att läsa.  

Intervjuare: Väljer du böcker åt eleverna, eller väljer dem själv? Eller det kanske varierar? 

Lärare: Ibland, eller rätt så ofta väljer jag böcker, faktiskt, jag gillar det här med att ha 
klassuppsättningar så man kan diskutera med och jobba med tillsammans, diskutera i små 
grupper, boksamtal och allt det här då, så att ofta har jag läst tillsammans. Men nu har vi haft 
ett projekt där dem har, faktiskt …  där vi har haft ett tema om andra världskriget, och då har 
vi lånat in fem olika titlar, och så har vår bibliotekarie bok pratat om dem här fem olika 
boktitlarna sen har de fått önska vilken bok de vill läsa, så är liksom temat klart, men du får 
ändå plocka lite där du har olika titlar du får välja mellan.  

Intervjuare: Enligt skolverket har svenska elevers kunskaper i läsförståelse försämrats under 
de senaste decennierna. Vad tror du det beror på? Och hur kan man förbättra den?  

Lärare: Jag tror att det beror på att man läser mindre, och att det idag finns helt annan teknik 
som konkurrerar med läsning. Det är så otroligt mycket lättare och snabbare resultat att 
använda sin mobil, det krävs rätt mycket motivation för att faktiskt lägga sig ifrån den för att 
börja läsa. Det vet man själv när man sätter sig och surfar eller vad man nu gör, så det tror jag 
är en sak. Sen känns det som att, att man läser mindre för sina barn även idag än vad man 
gjorde förr, det berättas inte lika mycket så som det gjordes förr, och sen tror jag på något sätt 
att det svänger lite i svenska skolan, nu har dem här siffrorna gjort igen att vi har fått ett 
uppsving, vi måste läsa olika typer av litteratur, skönlitteratur, så det tror jag kan vara några 
förklaringar. Sen får man alltid fundera på i en sån här mångkulturell skola så kan man ju 
också tänka sig att det för många är en utmaning att sätta sig och läsa en bok på svenska och 
då kan man ju också välja att ta in modersmålet mer, att man läser på modersmålet, eller läser 
på engelska eller vad det nu kan vara. Vad var följdfrågan där? 

Intervjuare: Hur man kan förbättra läsförståelsen? 

Lärare: Hur man kan förbättra den, då tror jag man måste arbeta gemensamt, så alla 
pedagoger inte bara svensklärarna, utan att man faktiskt jobbar med texter, att läsa i andra 
ämnen också, att man på något sätt pratar om … är det hemkunskap så kan man ta ett recept 
och prata om att det här är en text som vill instruera, vad betyder det, hur ser du det, jo det är 



	 76	

punktform, det är uppmaningar. NO – texter är ju också skrivna på ett visst sätt, men att man 
på något sätt jobbar mer med texter och att det både läses och skrivs i andra ämnen också, inte 
bara i svenskan.  

Intervjuare: Tycker du att elevers sjunkande läsförståelseförmåga är något som 
uppmärksammats på er skola?  

Lärare: Ja, det tycker jag. Jag tycker att vi pratar om det, och det har varit läslyftet, och det 
här med vikten av att faktiskt arbeta med olika strategier på olika sätt. Vi har ju en av våra 
rektorer är ju faktiskt svensklärare, sva - lärare i grunden, så det tycker jag är viktigt, ett av 
våra mål på skolan är just språkutveckling, så det uppmärksammas, absolut.  

Intervjuare: På vilket sätt följer du upp elevernas utveckling i läsförståelse? Hur vet du att 
eleverna förstår en text? 
 

Lärare: Dels kan det vara genom att man, ehh—att man har samtal, man kan ha boksamtal 
där man faktiskt frågar om budskap och faktiska händelser, beskriver personer och så vidare, 
eh ... sen tar ju jag upp delar av det dem skriver i text och tanke och annat, eh—mycket att 
man diskuterar att man kanske läser högt tillsammans, sen att man diskuterar vad som har 
hänt, vad tror man ska hända, eh ... varför, att dem får sitta i grupper och diskutera, men det är 
alltid svårt att just gå på och se hur mycket förstår en elev, men därför tycker jag att det är bra 
med att skriva under tiden man läser så att man kan samla in anteckningar och loggböcker och 
annat för då ser man ju lite. Sen tror jag mycket på det här med att samtala kring böckerna, 
ställa frågor, motivera varför man tycker som man gör och man lyssnar på varandra.  

Intervjuare: Tycker du att det är lätt eller svårt att få en bild av hur elever har förstått en 
text? Det sa du ju lite där innan …. 

Lärare: Det tycker jag varierar väldigt mycket, därför vissa tycker att det är så otroligt lätt att 
förstå, dem är så aktiva i sitt sätt att diskutera och fråga, men, jag kan tycka att beroende från 
hela skalan, där finns elever där det är jättesvårt att veta om de verkligen har förstått och hur 
dem har tagit sig an det. Man känner i för sig sina elever och vet vilka som man också 
behöver följa upp varje lektion, fråga hur långt har du kommit, vad tänkte du kring det, det är 
jätteviktigt att man själv har läst litteraturen så att man har en aning om vad som faktiskt 
händer, men att man på något sätt följer upp och andra kan man lämna mer åt eget arbete för 
att man vet att dem själva tar initiativ om dem inte förstår och så där, man kan fråga om ords 
betydelse eller annat och så för att se om dem har tagit sig an det. Det är många elever som 
själva säger att dem har svårt att förstå, svårt att koncentrera sig, och då kan vi ibland göra så 
att man lyssnar samtidigt som man läser, och att man lär dem att stoppa, alltså en halv sida, 
stoppa, vad har hänt och vidare så att man inte bara låter det mala på och lyssnat i 20 minuter 
och inte lyssnat alls egentligen.  

Intervjuare: Jobbar ni mycket med det här med begreppsförmåga, att ni plockar ut svåra ord 
och begrepp? 
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Lärare: Ja, och sen läser jag rätt så mycket högt för dem yngre barnen, det ska man 
egentligen göra hela vägen upp men det känns som att man läser mer för sexorna och sjuorna, 
och då har vi det om det så fort det är något ord som man inte är 100 % på så säger man stopp, 
och ofta om det kommer ett ord som jag känner att inte någon vet, men ingen säger stopp så 
stannar jag upp och tittar lite och då säger någon stopp och så pratar man om det ordet.  

Läslyftet 

Intervjuare: Vilken betydelse har Läslyftet haft för dig som lärare? Har det haft en 
betydelse? Varför/varför inte?  

Lärare: Ja, jag tycker att det har absolut haft betydelse för mig, för ibland behöver man bli 
påmind om vissa saker och trycka på att tänk på det här. Och sen har det varit intressant att 
jobba med de andra ämnen. Sen kan jag säga rent konkret så har det inte gett mig en sån här 
”aha” upplevelse, och aha det är så här det fungerar. Jag har ju undervisat i svenska så det här 
har varit något som jag alltid haft koll på innan det är något jag har fått i min utbildning och 
så. Men eeh jag tycker absolut att det har varit givande för man behöver bli påmind så man 
kan tycka att det har varit lite för lång tid, att man hade kunnat tryckt ihop det lite mer att man 
hade varit lite mer effektiv i det, det känns som att många uppgifter upprepades nästan så att 
det var samma syfte med flera uppgifter. Sen var det väldigt lätt för mig att få in det i min 
undervisning, för det är så jag jobbar ändå, så jag tycker absolut att det var givande men att 
man kunde komprimera de lite. Jag tror att det behövs göras i lagom dos… Alla lärare måste 
känna att det här går att applicera på mitt ämne med konkreta exempel. Att så här och så här 
kan du jobba i låt oss säga NO, så att man vet, så jag tycket att vi har gett varandra mycket att 
vi har pratat mycket om sambandsord hur viktigt det är. Att ge eleverna mallar och 
sambandsord för att kunna börja skriva. Innehållsmässigt, har det legat på en rätt så hög nivå 
ibland, man har ställt, jag tror att man har ställt lite för höga krav på ett sätt vilket har gjort att 
lärare som inte har jobbat så innan har känt att det är så långt ifrån deras ämne, att man kanske 
skulle mött det i varje, vara lite i varje ämne och var finns behoven i varje ämne. Man kan 
skrämmas av någonting också, och nu ska vi traggla detta och hur ska vi hinna med vårt 
ämnesinnehåll.   

Intervjuare: Läsförståelse ligger alltid i tiden, hur arbetade du med läsförståelse i ditt ämne 
före projektet?  

Lärare: A, men dem sista året har man fått upp ögonen för hur viktigt det är med 
läsförståelse och lässtrategier så jag tror ändå att jag inte har ändrat så mycket efter Läslyftet. 

Intervjuare: Men fick du upp ögonen mer när läslyftet trädde i kraft? 

Lärare: Ja, men kanske för vissa saker... eh... fick jag nog det. Men överlag så tycker jag ändå 
att det är något som, jag tycker att jag har ändrat mitt sätt från att jag börja undervisa i 
svenska tills idag så tycker jag att jag har ändrat mitt sätt otroligt mycket att jobba aktiv med 
läsning och läsförståelse kring det, och prata om det, innan tror jag att det var mer. När jag 
började jobba som lärare så tror jag att det var mer att man lämnade eleven ensam med texten, 
idag läser man mycket mer gemensamt, man diskuterar tillsammans. Sen kan det vara då vissa 
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saker som jag har fått tips igenom Läslyftet. Men inte så att det har ändrat hela min 
undervisning på något sätt. Det kan jag inte känna.  

Intervjuare: Kommer du att fortsätta med samma arbetssätt när Läslyftet är över eller 
kommer du att ha en egen variant av detta? Om ja, hur kommer du att göra?  

Lärare: Jag tycker att jag har en egen variant av, eh... hur man ska jobba med det, och jag 
kommer fortsätta mycket med att diskutera texter, att jobba med boksamtal, att på något sätt 
använda strategierna att eleverna själva ska känna att dem, för målet är ju ändå, visst vi läser 
gemensamt, men målet är ju att eleverna faktiskt en dag ska sitta med en text och känna att 
dem kan skapa förförståelse, att dem ska börja med att förutspå sammanfatta själv utan att 
någon egentligen står och säger det, att dem står ensamma och blir självständiga läsare och då 
krävs den här mixen av olika, och jag kan väl säga att läslyftet ja, det gav mig tips men, jag 
har inte ändrat hela min undervisning. Det kollegiala arbetet var det som gav mest, och jag 
tror att det är det som ger mest även i vårt dagliga arbete, det kan vara lärare till lärare men 
det är också väldigt mycket elev till elev, att man faktiskt lär tillsammans, och det är inte bara 
läraren som är resursen i att förklara utan ju mer man använder eleverna att de förklara för 
varandra då bygger dem på att, just det, och så vidare.  

Intervjuare: På vilket sätt ges du möjlighet i ditt arbete att utveckla dina kunskaper för att 
läsförståelseundervisningen skall bli så framgångsrik som möjligt? (fortbildning, Läslyftet)   

Lärare: Läslyftet är ju en del av fortbildningen, och sen har vi gått… nu är vi ju med i ett 
nätverk för svenska som andraspråk och svenska för att just lära av varandra, vi har 
föreläsningar på högskolan som våra rektorer då har inbjudit till, sen tror jag det handlar 
mycket om ens egna intresse i ämnet också, det finns otroligt mycket litteratur att läsa kring 
detta och att testa, så man ska bara ha tiden till det. Sen tror jag att det är viktigt att man 
modellerar tillsammans, typ i ämneslaget , man kan ju börja med, när vi svenskalärare har 
ämnesträff att man tar med sig en text och jobbar med dem här olika strategierna för att bli 
säker, för då kan man ju testa på varandra och man hjälper varandra och sen kan man gå ut i 
klassen, så det tror jag att det är viktigt, att man jobbar med det i ämneslagen också, och då 
tycker jag att man ska ha texter som är på den nivån så att vi själva får fundera lite, men 
elevtexter en årskurs 6a, ja absolut, det ska man ju också, men det känns som att vi behöver 
göra det för vår egen skull också, för att lära oss att tänka och se hur eleverna och tar sig an 
uppgiften. Det är ju verkligen något som man kan fortsätta att vidareutveckla sen vet jag inte 
hur man ska göra det, men jag tror på något sätt att det ska komma uppifrån att man har 
ledning som främjar läsutveckling och lägger tid på det, det finns otroligt mycket fortbildning 
att gå. För många år sen så hade vi en fortbildning med Gunilla Molloy, då var hon och det 
var så fantastiskt bra för det var så otroligt konkret, det här och det här, det var liksom som en 
explosion va idéer som man gick tillbaka och testade, och vissa saker passar en och vissa 
saker passar inte en, och sen ska det ju passa gruppen. Men, man skulle ju vilja ha så otroligt 
mycket mer tid till det. Nu känner ju jag att det är ett av mina mål just nu att faktiskt utveckla 
min undervisning just när det gäller strategier att jobba med läsning, och det är så viktigt i alla 
ämnen. Har du svårigheter i svenska eller i språket, det går ju igenom i alla ämnen, det är just 
därför så otroligt viktigt att man samarbetar kring det också.  
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Intervjuare: Upplever du att eleverna har svårt att använda läroböckerna i undervisningen?  

Lärare: Ja, det kan det vara nog. Jag tänker att många tänker att många upplever att NO 
texter är rätt så svåra, det är långa meningar där man på något sätt behöver ha väldigt mycket 
begreppsförståelse för att man ska förstå meningar och det upplever jag också, sen har vi 
många duktiga lärare som målar, ritar bilder för att förtydliga det hela. Men jag tror att just 
faktatexter är det som många har svårt att ta till sig, därför att det ställs helt andra krav på 
förförståelse.  

 

Tintin 

Intervjuare: Kan du kortfattat berätta om dig själv, hur gammal är du? Hur länge har du arbetat 
som svensklärare? Hur många högskolepoäng har du läst i ämnet svenska?   
 
Lärare: Okej, jag har alltså jobbat som lärare i 36 år och jag är 58 så jag är var väl 21..22 när 
jag gick ut och då var jag hemkunskapslärare ett ämenslärare, sen har jag läst in 
svenska..gjorde jag i 40 års krisen haha..nu måste jag göra något, så då läste jag in svenska. 
Och då har jag alltså 70 gamla poäng så det är väl runt 100, sen har jag 45 svenska som andra 
språk och det har jag läst sen aaa jag började jobba här 2005 så det är efter det jag läst in 
svenska som andra språk, så jag har ju…och just nu så undervisar jag i svenska i två årskurser 
i sjuan och nian och sen har jag svenska som andra språk som lite språkstöd i lite olika 
grupper och sen har jag hemkunskap från femman till nian. Så min tjänst är rätt full. 

Intervjuare: Ja..rolig blandning också.  

Lärare: Jag gillar denna blandning mellan hemkunskap som är då mer praktisk där man ser 
processen så snabbt, men de behöver också kunna och läsa och förstå och omsätta det snabbt i 
något praktiskt i handling. Jag gillar det och sen så gillar jag svenskämnet med, vem är jag 
och de frågorna lite djupa så.  

Intervjuare Hur tolkar du begreppen läsförståelse och lässtrategier? 

Lärare: Mmm..läsförståelse för mig det är ju att man, dels kan ta sig igenom texten rent 
mekaniskt, att man faktiskt kan läsa, man kan kanske läsa den högt men inte nödvändigtvis 
men sen att man verkligen förstår, man förstår det som står på, mellan och bakom raderna och 
att man använda texten för att koppla ihop det med sin egen erfarenhet på något sätt, eller sina 
egna tankar. Det behöver inte vara någonting som man varit med om såklart, men att man 
ändå kan koppla till mer än bara det som står. Ehh..att bara kunna läsa en text rätt upp och ner, 
det räcker ju inte utan om också det här att skapa sin egen kunskap av det man läser, att sätta 
ord..sina egna ord. Jag brukar säga det är inte förrän du kan säga det med egna ord som du har 
förstått. Och strategier, ja det är ju någonting som vi måste undervisa om ännu mer än vad vi 
göra. Alltså hur gör man när man tar sig an en text, och hur ser jag på en text vad det är för 
sort, är det en berättande är det en mer beskrivande, eller en argumenterande liksom. Vad 
finns det för markörer i texten. Hur vet jag när jag som människa ser en text, jag brukar ta det 
här exemplet om som min lärare i Malmö när jag läste svenska som andra språk tog, som hon 
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var med om rent själv när hon undervisade om på SFI och det kommer in en pappa, en 
välutbildad man ifrån ett arabiskt talande land och väldigt engagerande i sina barn, han 
kommer in helt upprörd över att inte hans barn, han skulle inte ha råd att låta hans barn äta 
skolmat längre, och hon nej men vadå liksom, då hade han läst en insändare och han såg ju 
inte skillnaden och insändare tyckte att barnen var bortskämda och nu ska dem inte ta betalt 
för maten och han hade då liksom : oh nu ska de ta betalt för skolmaten och det kommer inte 
jag ha råd för och då drog han det hela vägen och det tycker jag är typiskt. Vi måste jobba 
jätte mycket med det, med lässtrategier att förstå och jag brukar säga det, du måste koppla på 
hjärna det räcker inte att ögonen är där, hjärnan måste på. Vad står det? Vad betyder det? Och 
vad är det för kunskap man är ute efter?  

Intervjuare: Tycker du att lässtrategier är viktigt att arbeta med, varför/varför inte?   

Ja, det är superviktigt vi måste ge ungdomarna och barnen från tidig ålder explicit 
undervisning, vi kan inte, vi kan inte utgå från att dem kan, bara för att de läser. De måste 
förstå och jag tycker vi pratar mycket med det här skiftet, mellan trean och fyran. Det är väl 
Westlund som säger att upp till trean, då lär man sig och läsa men sen så ska man läsa för och 
lära och det skiftet, hur gör vi det liksom? Hur hjälper vi dem där?  

Intervjuare: Och Monika Reichenberg då också. 

Lärare: Ja, det är ganska många forskare som säger så, men det stämmer ju. Den klassen som 
jag har nu i nian, de har jag haft sen de gick i fyran. Jag hade de i svenska och SO och mentor 
redan då hela vägen, så att det är ju verkligen, hur viktigt det är att vi är så medvetna om det. 
Det är så lätt att det faller någon emellan.  

Intervjuare: Hur arbetar du med läsförståelse i din undervisning? Använder du några 
speciella metoder eller lässtrategier?  
Eventuell följdfråga: Vilka och varför?  

Lärare: Alltså vi har ju jobbat på den här skolan med kompetensutveckling som jag och den 
andra försteläraren höll i och vi jobbade just med lässtrategier och vi jobbade bland annat med 
den där THIEVFS. Har ni sett den? 

Intervjuare: Ja, vi har prövat den själva när vi har varit ute på VFU med eleverna. 

Lärare: Då behöver vi inte gå in på den, den har vi använt och sen den här VÖL också en sån 
där känd, alltså vet – önskar veta – har lärt mig. Den är jätte bra att man utgår från det man 
redan kan, Westlund sitter ju i hjärnan någonstans. Ja det är väl dem, sen tänker jag..ja det här 
med jag tänker mycket på Molloy också, vi har gått någon utbildning med henne med och det 
är ju där här, att när man läser en skönlitterär text då kan man inte göra samma lässtrategi på 
den skönlitterära som på en beskrivande eller förklarande text utan det handlar ju mycket att 
gå in i texten där och det här med innan läsningen, och det är väl westlund det också va..före, 
under, och efter läsningen och jag tror inte på att man skall släppa elever att bara läsa utan 
man ska faktiskt få möjlighet och bearbeta det man läser..läsa bitvis högt, låta dem reflektera 
på vägen..vi läser just nu i nian ondskan och den är ju ganska tjock och den är ju många elever 
som tycker är jätte jobbig. Men då läser, får de lite lästid i skolan sen ska de läsa hemma och 
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så, nu ska ni, imorgon ska ni vara på en vis sida och då bearbetar vi en bit och då tänker jag, 
att de duktiga läsarna dem har säkert redan läst förbi den sidan, för de kan inte sluta läsa men 
då får de liksom stoppa upp och de här så då inte har kommit fram till den där sidan, vi har ju 
ett helt gäng ”men jag är ju inte där”, spelar ingen roll den här övningen kan du göra så långt 
du är men de får ändå en hjälp, för gör man det tillsammans att prata om vad man har läst så 
får dem ju lite förförståelse på det som kommer, om de ska plocka ut en situation. Hur skulle 
du ha handlat i just den situationen? Och då har de inte, den eleven inte läst det så får den ju, 
aha det kommer något sånt, då blir den kanske lite nyfiken. För att läsa tillsammans på olika 
sätt. Sen är jag egentligen emot av att läsa de här tjocka böckerna, för det är ju jobbigt. 
Noveller är ju tycker jag väldigt bra och jobba med. Svårt och hitta bra bara. Vi har ju några 
böcker som vi fortfarande läser gemensamt, vi läser ”hjärtans fröjd” i åttan och det gör vi på 
samma sätt, jobbar mycket tillsammans, läser bitvis, jobbar tillsammans, jobbar mycket 
med..den är ju så full av metaforer, att man plockar fram dem och så kan de få skriva några 
metaforer själv, att man jobbar parallellt med läsande och skrivande, tror jag är viktigt för att 
förstå. 

Intervjuare: Arbetar du med flera metoder samtidigt eller en åt gången?  

Lärare: Nej, men jag kör nog en åt gången.  

Avbrott* 

Då var det den igen.. Arbetar du med flera metoder samtidigt eller en åt gången? 

Lärare: Nej, en åt gången..men under alltså medvetet plocka fram dem vid olika tillfällen. 
Olika texter är ju bra för olika…alltså olika metoder är ju bra för olika texter men att man just 
för den stunden ändå håller den till samma. 

Intervjuare : Tycker du att de metoder du använder fungerar tillfredsställande/ mindre 
tillfredsställande till att motivera och stimulera eleverna i läsförståelse?  
Eventuell följdfråga: På vilket sätt? 

Respondent: Jag tycker, alltså just det här när man läser skönlitteratur, att verkligen prata och 
diskutera och lyfta frågeställningar och koppla det till sig själv, då blir det ju. Då tycker jag att 
jag fångar de flesta elever, och vi jobbar..jag jobbar ofta med den här : att man tänker först, 
och sen så tänker man med en kompis, och sen tänker man alla. 

Intervjuare: EPA? 

Lärare: Typ ja, jag gjort det långt innan det begreppet användes i matte, jag har använt det 
jätte mycket för att, det är bara att gå till sig själv..Jag behöver tanketid, jag behöver tänka en 
stund sen så kanske köra ut det i hela gruppen och då kan man ta det med någon. 

Intervjuare: Enligt skolverket har svenska elevers kunskaper i läsförståelse försämrats under 
de senaste decennierna. Vad tror du det beror på? Och hur kan man förbättra den?  

Den fria läsningen, så kallade bänk böcker tror jag har försämrat det. Ja men, vi läser ju varje 
morgon, en kvart, sen sitter man som elev och bläddrar och så tittar man i boken, man vet ju 
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hur man ska se ut hur man läser men ingen har frågat vad du läser, sen tror jag också att 
överdrivet recensions skrivande tar bort läslusten, hörde någon som sa, jag kommer inte ihåg 
vad det var i vilket sammanhang men det var någon lärare som hade pratat med elever i alla 
fall som sa att, jag orkar inte läsa för att jag måste skriva recension på varje bok. Och det är ju 
också, vad ger det då i förståelse? Inte något. Så jag, man ska ju ge de böcker och de ska få gå 
till biblioteket men de ska inte vara det som är den enda läsningen. Utan man måste jobba 
med dem, släpp inga böcker i händerna på dem utan och jobba med dem, brukar jag tänka.  

Intervjuare: Tycker du att elevers sjunkande läsförståelseförmåga är något som 
uppmärksammats på er skola?  

Lärare: Ja, vi jobbar ju väldigt medvetet med kvalitén kvalité säkringen och vi har ju sätt 
genom åren att det har sjunkit, nationella prov och resultat överlag så vi har ju, jobbade ju inte 
förra läsåret med en språkutvecklande arbetssätt som jag och den andra försteläraren som sagt 
jobbade fram och höll i den utbildningen, så den så då var ju alla med, alla lärare från ettan till 
nian. Och då jobbade vi då, hade små övningar och så också i det, just med läsningen.  

Intervjuare: Sen så kom ni in på läslytet nu då? 

Lärare: Ja, och där har vi ju skriva i alla ämnen, vi har sätt att eleverna dippar i..så där har vi 
modulen skriva. Ett tre läser läs- och skriva, 4-6 och 7-9 läser skriva i alla ämnen. Så det utgår 
hela tiden från skolans behov, så det gör vi verkligen. 

Intervjuare : På vilket sätt följer du upp elevernas utveckling i läsförståelse? Hur vet du att 
eleverna förstår en text? 
Eventuell följdfråga: Tycker du att det är lätt/svårt att få en bild av hur elever förstått en text? 

Lärare: Men ju mer komplexa texter desto svårare är det ju och se om de förstår. Ehh..om vi 
går tillbaka till den ondskan då, jag gör små grejer i texten, till exempel en sån här ”citat och 
tanke”, det tycker jag visar att de får välja fritt att de skriver en tanke och då ser man om 
tankarna är enkla, utvecklade eller välutvecklade och det, jag tror mer på att man gör det på en 
sån stor och tjock bok, istället att man gör det på flera små delar, och inte hela boken och sen 
så gör vi dem på hela boken också, men inte det som enda, enda sätt att visa utan att de får 
visa på flera små tillfällen. Sen tycker jag, det finns ju, man kan göra på många sätt kolla om 
de har lärt sig eller om de har förstått, det är ju dramatisera, byta perspektiv, skriva samma 
berättelse fast i ett annat perspektiv, välja någon person och vara någon annan, gå från en 
allvetande berättande till en jag, gå in i berättelsen och skrivare eller berättare, eller prata 
in..alltså det finns många sätt och lyssna av..visst är det svårt, det är ju ingenting som är 
självklart. Man får jobba på det.  

Intervjuare: Vi ska alldeles strax gå vidare här till frågorna som gäller läslyftet, jag tänker 
bara om du vill lägga till någon vad det gäller lässtrategier och läsförståelse? Rent spontant? 

Lärare: Ja, det är viktigt som det sägs nu. Att det inte är viktigt inom svenskämnet bara utan 
att alla lärare måste vara språklärare i sitt ämnesspråk och att undervisa om det. Att man vågar 
prata om texter i sitt ämne, vad är det som kännetecknar en text i historia eller bild eller 
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biologi eller matte, eller vad det nu än är..eller hemkunskap. Nej, men jag har nog fått fram 
det jag velat. 

Läslyftet  

Intervjuare: Vilken betydelse har läslyftet haft för dig som lärare? Har det haft en betydelse? 
Varför/varför inte?  

Ja, alltså det är ju jätte svårt och svara på det när vi är mitt i det. Jag känner att många av 
texterna som vi läser som vi diskuterar, de är väldigt självklara som svensklärare, det är inte 
mycket nytt, utan det är mera AHA, ja visst ja, oj det där borde jag ta tag i känner jag, sen är 
jag handledare så jag har en liten annan roll, man ska leda samtalet och man ska, man går ju 
inte riktigt all in som deltagare då. 

Intervjuare: Tror du att den är givande eller lärorik för andra lärare, i andra ämnen? 

Lärare: Ja, det tror jag. Vi har ju valt här att alla går, vi har ju, det har ju vart olika på olika 
skolor. Men vi har ju valt att det finns några som inte går, har och göra med några går i 
pension till jul lite såhär specialare men annars så går ju alla som undervisar från ettan till 
nian i tre grupper då. Och det tror jag är en styrka för det ger oss ett gemensamt språk. Och 
det känner jag, både med den vi hade förra året den egna på skolan kompetensutveckling och 
den här så hör man i lärarrummet ehh runt bordet när vi pratar elevhälsa när vi pratar 
undervisning, så kommer det fram ord och begrepp kring läsning och läsförståelse och 
skrivande då från kollegor som inte har funnits där innan, så det, jag kan ju inte säga att det 
kommer märkas men det känns i samtalen som att det faktiskt ger något. 

Intervjuare: Läsförståelse ligger alltid i tiden, hur arbetade du med läsförståelse i ditt ämne 
före projektet?  

Nej, ingen större skillnad för mig. Jag känner att det har jag hållit på med sen länge, hela tiden 
som jag har ganska ny utbildning i svenska för jag gick den mellan 2000 och 2004.. för den är 
ju, den är ganska ny så.  

Intervjuare: Kommer du att fortsätta med samma arbetssätt när Läslyftet är över eller 
kommer du att ha en egen variant av detta? Om ja, hur kommer du att göra?  

Lärare: Alltså jag ser läslyftet som en möjlighet att få ett bredare, större verktygslåda..att i 
samtalet med arbetskollegor att man, ja just det du gör ju så det var ju en bra ide den skulle ja 
också kunna låna och använda. Det jag gör, gör jag som jag ska, eller gör jag bara som jag 
gör. Den tycker jag är viktigt att man reflekterar. 

Intervjuare: Bygger mycket på ett kollegialt lärande? 

Lärare: Ja, det gör det, mycket.  

Intervjuare: På vilket sätt ges du möjlighet i ditt arbete att utveckla dina kunskaper för att 
läsförståelseundervisningen skall bli så framgångsrik som möjligt? (fortbildning, läslyftet)   
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Lärare: Nej, inte något nu…jag tycker vi är så inne i detta nu, vi läser mycket det ligger i i 
förstelärare uppdrag att hålla sig i aktion med forskning så det gör vi.  

Intervjuare: Forskningen pekar, att den oftast inte når ut i klassrummet? 

Lärare: Det är viktigt att ta sig igenom det, visst är det de, sen känner jag att måste vara lite 
kritisk, man kan inte bara gapa och sväva utan man måste ju göra om det till sitt eget, det är ju 
jätte viktigt. För vi är ju olika som människor, och vad som passar i min personlighet och göra 
det är ju inte säkert att det passar det alla andra gör. Men det är ju viktigt och vila på det 
vetenskapliga och forskningen och hänga med och lyssna och så. 

Intervjuare: Absolut, men då var det alles. Jättebra. 

Lärare: Ja, hoppas att ni kan använda det.  

Intervjuare: Ja, det var till stor hjälp.	
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