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Abstract   

The purpose of this essay is to present research-based literature and in that find basic practices 

that benefit the process of reading comprehension in the further reading. To get a broader 

perspective and a practical school related, we also held a small empirical study in the form of 

interviews with six active teachers. We discussed among other things, what reading means, 

the use of textbooks, how the reading process is conducted and so on. The results were 

correlated against the reported literature and the curriculum. It revealed a gap between theory 

and practice. In the final chapter, we discuss possible causes and possible alternatives, all in 

order to promote reading comprehension work. 

 

Syftet med denna uppsats är att föra fram forskningsbaserad litteratur och i den hitta 

grundläggande arbetsmetoder som gynnar arbetet med läsförståelse i den fortsatta läsningen. 

För att få ett bredare perspektiv och en skolpraktisk anknytning genomförde vi också en 

mindre empirisk studie i form av intervjuer med sex stycken verksamma pedagoger. Vi 

diskuterade bland annat vad läsförståelse innebär, användandet av läromedel, hur 

läsförståelsearbetet bedrivs etcetera. Resultaten korrelerades gentemot redogjord litteratur 

samt läroplanen. Det framkom ett glapp mellan teori och praktik. I det avslutande kapitlet 

diskuterar vi eventuella orsaker och möjliga alternativ, allt i syfte att främja 

läsförståelsearbetet.  
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1. Inledning 

Bloggar, twitter, facebook, sms, löpsedlar, debatter, biografier, nyhetsflöde, instruktioner, mer 

internationell litteratur, fler och mer avancerade utbildningar och så vidare. Så ser dagens 

samhälle ut med ett enormt textflöde som därmed ställer otroliga krav på läsarens förmåga att 

snabbt ta till sig information och kunna hantera många olika lässtrategier samtidigt. Det 

enorma utbudet lämnar i sin tur över ansvaret till oss som läsare att kritiskt kunna granska den 

information som ges. Kreatörerna av Lgr11 (Skolverket, 2011b) har tagit fasta på detta då 

fraser som dagens komplexa samhälle, enorma informationsflöde, och mångkulturalitet 

vittnar om att de insett utmaningen och därmed höjer kraven på både lärare och elever i en 

större utsträckning än vad som någonsin gjorts. Med andra ord kan vi konstatera att läskraven 

förändras över tid. Idag handlar det snarare om en utvecklad läskompetens, det vill säga, varje 

elev måste kunna tolka, läsa av och förhålla sig till texter av vitt skilda slag. Alla bör nå en 

avancerad eller åtminstone expanderad nivå i sin läskunnighet för att kunna vara en del i det 

moderna samhället. Skolverket (2010) skriver att en verkningsfull läs- och skrivundervisning 

arbetar för att minska skillnader i prestation mellan elever på grund av tidigare erfarenheter 

och socio-ekonomisk bakgrund.  Frost (2009) skriver: 

“Det är ett problem att skolan ännu inte fullt ut förmår att ta konsekvensen av den  

forskning som under många år dokumenterat förebyggandets möjligheter,  

och inte förmått göra en kvalificerad pedagogisk insats för att bekämpa problemet.” (s.11) 

 

Den här uppsatsen ska i alla fall rädda två blivande lärare.  

Så hur ser det ut i skolan? 
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1.1Bakgrund 

 

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) är en undersökning som mäter 

läsförståelsen hos tioåringar i 35 länder. Den genomförs vart femte år. I undersökningen från 

2001 låg de svenska eleverna i topp. Fem år senare har resultatet sjunkit. I olika mätningar av 

samma typ ända från 1991 till idag konstateras att elever i de flesta andra länder har 

förbättrade resultat medan trenden bland våra barn istället går åt motsatt håll. Undersökningen 

uppbyggs på fyra forskningsbaserade nivåer av läsförståelse nämligen:  

o Elementär läsfärdighet - att uppmärksamma och återge klart uttryckt 

information 

o Utvecklad läsfärdighet - att dra enkla slutsatser för att ta fram information ut 

texten. 

o Expanderad läsfärdighet - att tolka och integrera idéer och information. 

o Avancerad läsfärdighet - att granska och värdera språk och textelement. 

 

Det konstateras att i stort sett alla fortfarande uppnår en grundläggande läsförmåga, däremot 

är det andelen starka och mycket starka läsare som minskar dramatiskt, främst bland pojkar. 

Med andra ord påvisas att den svenska skolan stödjer elevernas grundläggande läsutveckling, 

men dessvärre inte den vidare utvecklingen. Detta faktum om svenska elevers läsutveckling 

skapade oro, många frågor och en idé till examensarbete.  
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1.2 Syfte 

 

Vi kan konstatera att morgondagens samhälle kräver en utvecklad läsförmåga. 

Undersökningar visar att eleverna presterar sämre. Forskning visar på hur en god 

undervisning bör bedrivas. Syftet till vårt examensarbete blir följaktligen att se hur forskning 

menar att en framgångsrik undervisning bör utformas och samtidigt genom intervjuer få en 

bild av hur det kan se ut i skolvardagen. Hur stort är glappet mellan teori och praktik? 

 

 

1.3 Frågeställning 

 Vad säger forskningen om hur ett framgångsrikt förståelsearbete bör bedrivas?  

 Vad utmärker några lärares arbete med läsförståelse i relation till svaret på 

ovanstående fråga?  

 

 

1.4 Förförståelse samt upplägg 

 

Vi förväntar oss att de verksamma lärarna inte har en forskningsbaserad grund för sitt 

arbetssätt, utan att de snarare baserar sina val på erfarenhet och läromedel som de själva 

uppfattar som bra, alternativt tips från kollegor eller ålägganden från skolledning/kommun.  

 

Vi kommer nedan förklara vår teoretiska utgångspunkt följt av ett metodavsnitt där vi även 

förklarar vår vetenskapliga utgångspunkt. Vidare kommer ett teoriavsnitt som redogör för vår 

frågeställning om hur forskningsbaserad undervisning bör se ut. Under avsnitt 5 kommer vi 

att redogöra för empirin från våra kvalitativa intervjuer med verksamma lärare, vilken 

slutligen följs av en analys samt en slutdiskussion där vi tillåter oss att resonera fritt kring 

 erfarenheter från denna studie. 
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2.Teoretisk utgångspunkt 

 

Vår studie tar sitt avstamp i det sociokulturella perspektivet som en övergripande teori för 

lärande och kommunikation. Teoribildningen bygger på den ryske beteendevetaren Lev 

Vygotskijs teorier om lärande, tänkande och språk. Säljö (2000) beskriver teorin som en 

naturlig del i vår tillvaro och menar att människor alltid har lärt sig i samvaro med andra. Han 

menar också att detta samspel borde vara uppenbart för utveckling och undervisning. Förutom 

tanken om samspel ingår även i den sociokulturella teorin en tanke om den närmaste 

utvecklingszonen (Zone of Proximal Development, ZPD). I denna zon finns de kunskaper och 

färdigheter som eleverna ännu inte behärskar, men som kan utvecklas i samspel med andra 

mer kunniga elever eller genom lärarens utmaningar (Westlund, 2009). Westlund skriver 

vidare att varje elev för med sig sina egna tankar och sociokulturella bakgrund in i den sociala 

gemenskapen och det är i denna mångfald av röster som lärande skapas. Det samhälle vi idag 

lever i och ska förbereda våra elever att leva i kräver en medvetenhet om både vår egna och 

vår gemensamma delaktighet i lärandet (Skolverket, 2011b). I avsnittet skolans värdegrund 

och uppdrag i läroplanen påtalas att skolan ska ses som en social och kulturell mötesplats 

vilket innebär att undervisningen också måste grundas på dessa teorier.  

 

Arbetet kommer till viss del även beröra konstruktivismen, vilken Frost (2009) menar i likhet 

med det sociokulturella perspektivet bygger på en aktiv mottagare som utifrån egna 

erfarenheter skapar och bearbetar ny information. Däremot finns en stor skillnad i att det  

konstruktivistiska lärandet betonar ett individuellt skapande. 
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3. Metod 

 

3.1 Vetenskaplig utgångspunkt 

 
Vår vetenskapliga utgångspunkt grundar sig i en humanvetenskap. Birkler (2008) placerar den 

som ett mellanting mellan den naturvetenskapliga/positivistiska och den 

samhällsvetenskapliga/interpretivistiska ståndpunkten. Positivisterna har nyckelord såsom 

mätbarhet, orsakssammanhang och objektivitet. Den utgår ifrån en stor mängd empiri som 

kan förklara verkligheten i en lagbundenhet (Birkler, 2008). Den samhällsvetenskapliga 

utgångspunkten innebär istället raka motsatsen, det vill säga att allt är subjektivt och att en 

objektiv mätning av den sociala världen inte är möjlig (Denscombe, 2004). Emellertid ska en 

medvetenhet klargöras i att vi idag, enligt Kvale (1997), frångått en absolut teoretisk 

bundenhet och oftare utgår ifrån forskningsobjektet när den vetenskapliga metoden bestäms. 

Humanvetenskapen, vilken vi står i, innebär en ideografisk synvinkel där enskilda händelser 

ska beskrivas snarare än att finna en lagbundenhet som i det nomotetiska (Birkler, 2008). Vi 

intar alltså en kulturvetenskaplig/ideografisk position eftersom vårt syfte är att skaffa 

förståelse för enskilda pedagogers verklighetsbeskrivning.  

 

 

3.2 Val av metod 

 

Vi valde att göra en kvalitativ undersökning med intervjuer med verksamma pedagoger.  

Utgångspunkten i vår kvalitativa undersökning befinner sig inom den kulturvetenskapliga 

sfären, i fenomenologin eftersom vi i intervjun vill nå en konkret beskrivning av deras 

verklighet så som Kvale (1997) beskriver perspektivet. Vi ville höra lärarnas egna synvinklar 

på deras vardag och nå deras upplevelse av problematiken kring läsförståelsearbetet.  Ett krav 

i den fenomenologiska utgångspunkten skriver Kvale (1997) är accepterandet av 

subjektiviteten. Detta innebär att inte värdera deras kvalitet utifrån någon forskning utan 

snarare vilja åt deras upplevelse av vardagen. 

 

Birkler (2008) samt Kvale (1997) skriver dessutom om den hermeneutiska uppfattningen 

vilken vi även står med en fot i eftersom vårt tillvägagångssätt blir cirkulärt. Detta sker genom 

att vi genomför en intervju och skapar från den en text. Vidare kommer vi att analysera texten 

och tolka enskilda delar för att återkoppla detta till den ursprungliga intervjun. Kvale (1997) 
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kallar detta för en fruktbar cirkel och i vår analys skiftar vi mellan helheten (intervjun) och 

delen (texten) vilket skapar förutsättningar för en djupare förståelse. Likt fenomenologin står 

hermeneutiken i den kulturvetenskapliga teorin eftersom båda söker förståelse och bygger 

mycket av deras tillvägagångssätt på tolkning och samband. Ytterligare en likhet hos de båda 

är att tyngdpunkten läggs på medvetande och texter (läs: samtal). Kvale (1997) skriver att en 

traditionell hermeneutiker bara hade tillåtit en tolkning av den exakt skrivna texten, men vi 

anser att vi vinner på en mer tillåtande tolkning eftersom vi då kan använda oss av tydningar 

inte bara från ord, utan även genom gester och implicita intryck.  

 

Vi vill med vår metod sammanväva och förstå kopplingen mellan vetenskapsteorier kring 

läsförståelse med lärarens praktik. Av denna anledning valde vi en kvalitativ 

undersökningsmetod eftersom vi, som Eliasson (2006) skriver, snarare ville nå djupet än 

mängden. Inom intervjugenren valde vi med utgångspunkt ur Lantz (2007) förklaring att 

hermeneutiska premisser som ju eftersträvar en förståelse, kräver en så kallad öppen struktur 

där frågorna inte är helt givna. Lantz skriver vidare att om intervjusvaren ska kunna gå att 

jämföra någorlunda i den kommande analysfasen krävs en mer semi-strukturerad design. Vi 

arbetade då fram fyra teman med underliggande öppna/divergenta frågeställningar vi ville 

beröra samt få lärarna att reflektera kring. Genom att frågorna inte var helt klara utan istället 

justerbara och framförallt utvecklingsbara under intervjusituationerna gav detta oss 

möjligheter att följa den intervjuades tankegångar och resonemang på ett djupare och bredare 

plan. Eliasson (2006) poängterar att denna flexibla kommunikation är ett villkor för förståelse. 

 

 

3.3 Avgränsning  

 

Vid planeringen av ett mindre forskningsarbete som denna uppsats innebär är skribenterna 

alltid begränsade av vissa resurser. Denscombe (2004) tar upp tidsaspekten som en av de 

viktiga faktorerna vilken vi känner betydligt har påverkat vårt val av metod. För att uppnå 

bästa resultat med den tid vi haft har det redan från början krävts ett välstrukturerat arbete 

med tydligt syfte. Vi valde av den anledningen att tidigt avgränsa oss till att endast beröra 

läsförståelse och inte en mer generell utgångspunkt såsom läsutveckling. Planeringstiden har 

kunnat minskas tack vare att vi gjorde kvalitativa intervjuer med pedagoger vi redan kände 
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till, ett enligt Denscombe (2004) så kallat bekvämlighetsurval. Det medförde att vi inte 

behövde kontakta föräldrar, vi behövde inte söka tillstånd för filmning eller skapa en relation  

till rektorn etcetera. 

 

3.4 Kritisk granskning av metoden  

 

3.4.1 Överblick kontra djup 

Ewald (2007) skriver i sin avhandling att varje forskning kräver någon form av kompromiss. I 

vårt fall där vi har valt en kvalitativ metod till förmån för den kvantitativa blir frågan om 

representativitet central. Denscombe (2004) skriver att mottagaren inte får den överblick över 

en situation som den hade kunnat få i en kvantitativ metod. Denna kritik menar Kvale (1997) 

gör att en kvalitativ forskningsmetod ibland ifrågasatts som vetenskapskapligt 

tillvägagångssätt. Då vår uppsats är en typ av småskalig forskning som Descombe (2004) 

hade uttryckt det blir dock kravet inte lika stort. Effekten av att vi har färre kvalitativa 

intervjuer blir således att vi inte kan dra lika säkra slutsatser, vi kan inte göra anspråk på att ha 

fått fram allmänna ståndpunkter. Vi vill ändå poängtera att vi efter genomförda intervjuer har 

en uppfattning av att de pedagoger som intervjuades representerar en större grupp av lärare 

tack vare att deras arbetssätt skiljde sig så pass gentemot varandra. Det har gett en spännande 

spridning bland arbetssätt vi kunnat korrelera mot litteraturen. Empirin ger följaktligen en 

svag men ändock talande inblick i hur vardagen kan se ut för ett större antal lärare. Å andra 

sidan är det primära med denna uppsats att bilda kunskap kring hur forskningsbaserad 

undervisning verkligen ser ut och inte att försöka generalisera skolpraktiker.  

 

3.4.2 Relation kontra objektivitet:  

Den uppenbara styrkan hos en kvalitativ undersökning anser Descombe (2004) är att det är en 

kraftfull metod för att få erfarenheter ur den intervjuades vardagsvärld. Det blir ett samspel 

och en empatisk dialog som möjliggör en mer autentisk återgivning. Denna styrka blir 

automatiskt dess svaghet då relationen till den intervjuade riskerar att missgynna 

objektiviteten (Denscombe, 2004). Både Grönmo (2006) och Birkler (2008) skriver att detta 

kräver att intervjuaren aktivt arbetar med ett flexibelt förhållningssätt för att inte omedvetet 

styra eller leta svar i undersökningen. Birkler (2008) menar att vi måste vara öppna och 

ödmjuka inför risken att inte få vår förförståelse bekräftad. Det innebär att vi måste tillåta oss 

att få vår förförståelse både provocerad och reviderad, vilket vi också haft i åtanke. 
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3.4.3 Validitet 

När vi genomför en intervju av detta slag innebär det att vi har en tro på lärarnas förmåga att 

sätta ord på sina egna känslor och upplevelser. Detta kräver i förlängningen att vår tolkning av 

deras svar motsvarar deras avsikt, vilket vi enligt Ahrne och Svensson (2011) naturligtvis inte 

kan veta. Vi måste alltså erkänna att våra tolkningar av lärarnas svar inte per automatik 

innebär att vi har förstått deras egentliga uppfattning. Likaså skriver Ahrne och Svensson 

(2011) när de refererar till Fangen att vi inte kan ta för givet att lärarna faktiskt gör som de 

säger eftersom människan gärna ser förmedlandet som identitetsskapande och därmed vill 

visa sig i god dager. Denna svaghet har vi försökt reducera genom att inledningsvis i vår 

intervju poängtera att vi inte vill få fram något “rätt svar” och att vi inte är där för att värdera 

deras profession, utan snarare vill åt autenciteten. Denscombe (2004) skriver om validiteten i 

ett forskningsarbete och hur viktigt det är att den underbyggs. För att öka validiteten i vårt 

arbete valde vi att utöver kontinuerliga anteckningar i själva intervjusituationen även spela in 

alla samtal. Detta gör att all data som framförs i uppsatsen kan ifrågasättas och styrkas. Först 

efter uppsatsens godkännande kommer inspelningarna raderas för att de intervjuade inte ska 

uppleva obehag i att deras ord är ”skrivna i sten”, eftersom deras ståndpunkt i frågorna 

sannolikt utvecklas med tiden. Dock ska det krävas väl underbyggd skepsis för att få tillgång 

till våra bandade versioner, helt enkelt av etiska ställningstaganden gentemot våra intervjuade 

då detta kan röja deras identitet och upplevas som obehagligt. 

 

 

3.5 Intervjuupplägg: 

 

För enkelhetens skull kommer vi benämna den intervjuade personen som ip. När vi planerade 

vår intervju utgick vi ifrån Roos (1984) och Lantz (2007). De menar att för att få ip att känna 

sig trygg i samtalet och därmed mer benägen att svara uppriktigt på frågorna ska en 

bakgrundsinformation ges. Vi gav både formella upplysningar såsom hur lång tid intervjun 

beräknades ta, hur resultaten kommer att redovisas och att de senare kommer få ta del av 

slutresultatet. Vi förtäljde även variabler som påverkar tryggheten hos ip, såsom 

konfidentialitet och bearbetningen av data, alltså våra etiska ställningstaganden. Störst vikt 

lade vi dock för vår empiris kvalitets skull och med tanke på vår utgångspunkt i 

hermeneutiken samt vårt syfte till uppsatsen vid att vi inte var där för att verifiera vad som var 

rätt eller fel. Vi framförde om möjligt ännu mer explicit att vi inte heller lägger några 
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värderingar i svaren utan bara precis vill få fram ip:s åsikter och verklighetsuppfattning. Vi lät 

sedan ip respondera som kvitto på att denne var införstådd med vårt syfte. Lantz (2007) 

skriver att en sådan bekräftelse ökar tillförlitligheten till de svaren vi får då båda är 

införstådda med ändamålet. Slutligen framförde vi att intervjun baseras på frivilligt 

deltagande och att ip därmed har självklar rätt att när som helst avbryta eller avstå från någon 

fråga. Lantz menar även här att detta skapar en trygghet för deltagarna och 

samtalsmiljöntenderar att bli mer avslappnad. 

 

Därefter ansåg vi att de gemensamma ramarna var byggda och vi kunde inleda med våra 

deskriptiva frågor (se bilaga 1). Nästa fas handlade om läsutveckling generellt. Vi frågade 

bland annat vilka typer av texter eleverna möter. Med det avser vi tolkningen av Lgr11:s 

kommentarmaterial till kursplanen i svenska (Skolverket, 2011a) nämligen olika genrer, till 

exempel skönlitterära texter, sakprosatexter och multimodala texter. Roos (1984) menar att 

det är gynnande för intervjun att börja med öppna frågor på detta sätt då ip lättare kommer in i 

samtalet och det öppnar upp för en friare diskussion. Vi som intervjuare kan då få information 

om ämnesområden vi tänkt fråga om senare, men att låta ip svara på dessa redan nu ger denne 

en känsla av att det är den som styr. Vi använde oss av det Roos (1984) kallar tratt-tekniken, 

det vill säga att frågorna smalnas av från allmänna till mer specifika. Poängen är att ip:s 

åsikter och associationer inte blir styrda och informationsintaget blir bredare. Lantz (2007) 

menar att ordningsföljden ska kännas naturlig för den intervjuade. Därmed övergick vi till 

essensen, nämligen hur arbetet inom läsförståelse såg ut. Avslutningsvis hade vi 

problematiserande frågor då ip redan gett mycket information att bygga vidare på. Syftet var 

att få fram ifall våra intervjuade hade önskemål att arbeta på ett annorlunda sett och huruvida 

de i så fall såg några hinder till detta. Sammantaget för att få fram stoff till vår analys för att 

reflektera kring deras arbetsförhållande/praktik i relation till forskningen. 

 

Kontinuerligt under intervjun ställde vi bekräftandefrågor/motfrågor till ip i form av: ”Har jag 

förstått dig rätt om jag…” eller ”Menade du att…” och detta gav och ger enligt Roos (1984) 

styrka i våra tolkningar av situationen och därmed ger en ökad validitet i våra data. Detta gör 

att vi i än högre grad kan känna oss säkra på vårt material vilket ger oss en starkare och 

säkrare grund för vidare analys. 
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3.6 Originalitet  

Originaliteten i vår uppsats utgörs av att vi kontrasterar lärarnas autentiska upplevelser 

gentemot forskningen istället för att endast, som tidigare forskningsbaserad litteratur, 

presentera läsförståelsearbetet som utopi. Vi erkänner därmed lärarnas praktik och granskar 

därigenom kritiskt teoriernas tillämpbarhet utifrån den. 

 

4. Litteraturgenomgång med tidigare forskning 

4.1 Läroplanen 

Vi kommer i vårt inledande stycke varva texter från kursplanen i svenska (Skolverket, 2011b) 

med kommentarmaterialet till denna (Skolverket, 2011a) för att redogöra för det mest vitala. 

Vidare följer utdrag ur det centrala innehållet och det hela kompletteras till sist med 

betygskriterierna för år 6. 

Kursplanen i svenska understryker att undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att 

läsa och skriva och ge dem möjligheten att utveckla sin förmåga till att bearbeta texter som 

tänkande individer. Detta genom att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter, samt att 

söka information från olika källor och kritiskt kunna granska dessa. Skolverket (2011b) menar 

att det är viktigt att ge eleverna de rätta redskapen för att tänka och kommunicera. De klargör 

vidare att språket är det främsta av redskapen vilket är intimt kopplat till en individs identitet. 

I kommentarmaterialet till kursplanen i svenska (2011a) skriver de att läsningen av olika typer 

av texter ska stödja eleverna i denna identitetsutveckling. Språket ger en möjlighet till 

medvetenheten eleverna behöver för att förstå både omvärlden och andra människors kulturer, 

tankar och känslor samt att utveckla en respekt för dessa. Likaså påpekas att det är genom 

läsandet och arbetet med olika texter eleverna ska ges möjlighet att se och förstå världen 

(Skolverket, 2011b). I kommentarmaterialet (Skolverket, 2011a) förtydligas att litteraturen 

ska användas till att tillföra nya insikter och utveckla elevernas intresse och kunskaper kring 

upplevelser, erfarenheter, livsfrågor etcetera.  

  

Kort sagt kan vi se att läroplanen poängterar en identitetsutveckling och en medvetenhet kring 

omvärlden. I det centrala innehållet för årskurs 4-6 ser vi hur detta bör gå till och kan 

konstatera att det läggs stor vikt på arbetet med bearbetning av texter: 
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 lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt att urskilja 

texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna. 

 berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med 

parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt 

dialoger. 

 beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel 

faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. texternas innehåll, 

uppbyggnad och typiska språkliga drag. 

 texter som kombinerar ord, bild och ljud... 

 hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt 

förhållningsätt. 

(Skolverket 2011b, s.224) 

 

4.1.1 Betygskriterier och kunskapskrav 

Från och med Höstterminen 2012 kommer betyg att sättas redan från årskurs 6. Vad gäller 

läsförståelse gäller för betyget E, vilket motsvaras av det forna Godkänt: 

 

E: Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt 

genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att göra 

enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera 

centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande 

läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla 

och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika 

verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen. (Skolverket, 2011b, 

s.228) 

 

För betyget C kräver läsningen gott flyt, användningen av lässtrategier ska vara 

ändamålsenlig och så vidare. Nyckelorden byts ut mot utvecklade, relativt god koppling, 

relativt väl underbyggda. Sammantaget ska eleven ha god läsförståelse. 

 

 

För högsta betyget nämligen A krävs istället att läsning sker med mycket gott flyt, 

användningen av lässtrategier ska vara ändamålsenlig och effektiv, sammanfattningar ska vara 

välutvecklade och i övrigt beskrivs förmågor som mycket god läsförståelse, kunna föra 
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välutvecklade och väl underbyggda resonemang samt välutvecklat kunna beskriva upplevelser 

av läsningen. 

 

 

4.2 Läsförståelse 

 

Sammantaget ser vi att läsförståelse inte bara innebär att förstå det man läser, utan att det är 

ett mycket mer vidgat begrepp. Fast (2008) skriver om begreppet literacy som förr handlade 

om enbart läsande och skrivande men som idag innefattar även talet och multimodala texter 

där både text och bild samverkar. Fast menar att det är dagens populärkultur som styr ett visst 

kulturellt kapital och det krävs andra litterära kunskaper idag än det gjort tidigare. Idag talas 

det om begreppet visuell literacy vilket är läskunnighet där läsaren har förmågan att avläsa 

och kunna tolka olika koder samtidigt exemplifierat hos många datorspel. Det visuella 

påverkar alla elever i större utsträckning tack vare internet, dataspel och dylikt. Vidare menar 

Fast att förr sågs läsförståelse som en ren färdighet och begreppet förlades enbart till den 

enskilde eleven, men nu ses det i den sociala verkligheten och begreppet innebär snarare ett 

komplex arbete som pågår i hela läsutvecklingen och påverkas av både sociala, kulturella, 

ekonomiska och 

religiösa sammanhang.  

 

Liberg utvecklar i PIRLS (2006) de fyra stegen av läsförståelse:   

1. Elementär - Eleverna kan återfinna explicit uttryckta detaljer som är lättåtkomliga, 

exempelvis i början av en text eller en utvald del av texten. De ska kunna dra enkla 

slutsatser som tydligt framgår i texten. 

2. Utvecklad - Eleverna kan återfinna centrala händelser och relevanta detaljer från 

texten, de kan dra enkla slutsatser om huvudpersonens egenskaper och känslor. I detta 

steg ska de även kunna göra relevanta kopplingar mellan olika textdelar samt använda 

sig av de underrubriker, faktarutor och illustrationer som möjligen finns för att hitta i 

texten. 

3. Expanderad - Eleverna kan hitta centrala episoder och skilja ut viktiga detaljer som 

döljer sig i texten, föra samman information eller dra slutsatser för att förklara 

samband mellan avsikter, handlingar och händelser och finna stöd i texten för det. de 

ska ha förmågan att  jämföra och värdera delar i en text, börja känna igen och förstå 
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både bildspråk och abstrakta eller dolda budskap. Eleven ska visa en första förståelse 

till användning av metaforer och författarens perspektiv. 

4. Avancerad - Vid denna nivå ska eleverna givetvis kunna det föregående men också 

förmå att föra samman idéer och komplex information från olika delar av texten för att 

göra tolkningar av personers särdrag, avsikter och känslor samt finna stöd i texten för 

detta. De ska kunna tolka bildspråk, föra samman information från olika delar av 

texten för att sortera händelser i tidsföljd samt börja granska och värdera textstruktur. 

Dessa ovan nämnda steg är vetenskapligt baserade på internationell forskning och utgör som 

en sorts “standard”. De första två förståelseprocesserna innebär att svaret oftast finns direkt i 

texten, medan de andra två kräver en utökad förmåga att kunna läsa mellan raderna och kunna 

distansera sig från texten.  

 

Jämför vi dessa fyra steg kan vi se att en elementär läsförmåga motsvaras av betygsteg E där 

det efterfrågas enklare sammanfattningar och att kunna plocka ut centrala delar etcetera. Nästa 

nivå, en utvecklad läsförståelse motsvaras logiskt nog i det närmaste av betygsteg C. 

Svårigheterna kommer när vi tittar på kriterierna för betyget A. För att nå en läsförståelse av 

tredje graden, närmare bestämt en expanderad sådan krävs nämligen att kunna jämföra och 

värdera delar i en text och ingenstans återfinns sådana krav i något av betygskriterierna för 

läsförståelse i årskurs 6. Inte ens för betyget A. Rent krasst skulle de kunna betyda att elever 

får högsta betyg av läraren, men når i en internationell jämförelse fortfarande bara en 

läsförståelse på andra nivån. För den avancerade nivån krävs utöver granskning och värdering 

av innehåll även en enklare förmåga att göra detsamma kring själva strukturen av en text. Inte 

heller detta återfinns bland något av betygskriterierna. 

 

Textrörlighet: 

Ett annat begrepp för att förklara elevers förhållande till en text är textrörlighet. Begreppet 

kom enligt Liberg, Geijerstam och Folkeryd (2010) inte bara till för att förklara elevers 

förståelse av en text utan även deras relation till den och att förståelsebegreppet därav skulle 

kunna tillämpas både på förhållandet till lästa texter samt elevernas egenskrivna texter. För att 

mäta graden av textrörlighet skriver Liberg m.fl. (2010) att de talar om en ren textbaserad 

rörlighet. Horisontellt handlar det om att återge information, sammanfatta och identifiera 

huvudpunkter (vilket kan jämföras med en elementär eller utvecklad läsförmåga) medan en 

vertikal textbaserad rörlighet innefattar dolda budskap, reflekterande över känslor, motiv och 
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relationer i texten samt att kritiskt granska texten. Även om en elevs förståelse av en text 

ligger på en avancerad nivå (jämför PIRLS, 2006) kan den alltså fortfarande klassas som en 

ren textbaserad rörlighet eftersom läsaren inte lämnar texten i sin analys. Däremot finns som 

Liberg m.fl. (2010) skriver, två intertextuella typer där den första kallas för en utåtriktad 

rörlighet. Av namnet förstår vi att det här handlar om att associera texten till andra kunskaper 

och erfarenheter. Den sista, den interaktiva textrörligheten, kräver medvetna reflektioner, till 

exempel uttryck om textens funktion och genre; en mottagarmedvetenhet, alltså vem som kan 

tänkas läsa texten eller vad den kan användas till i ett större sammanhang. Bråten och Strømsø 

(2008) menar att undervisningen måste innehålla bearbetning av flera källor samtidigt och 

ställa dessa gentemot varandra för att få korrekt intertextuell förmåga. Just detta nämner 

Skolverket (2011a) där de påpekar att eleverna ska öka sin medvetenhet om olika typer av 

texter genom att jämföra skillnader och likheter. Skolverket (2011a) menar att detta lägger en 

grund till att eleverna anpassar sin läsning utifrån ändamålet samt underlättar deras eget 

skapande av olika texttyper. Kort sagt, ger en medvetenhet inför texter och, som Liberg m.fl. 

(2010) önskar, att eleverna ska bli ”självständiga” inför den. 

 

Det Liberg (2010) förklarar med “riktig förståelse” – hur viktigt det är att kunna förstå och 

tolka bildspråk, kunna distansera sig från en text och koppla samman det med egna 

erfarenheter – handlar alltså om en kombination mellan textbaserade och intertextuella 

rörelser. Westlund (2009) beskriver läsförståelsen som en förmåga att se vad som döljer sig 

under ytan i texten och inte bara se vad som finns explicit i den text man läser. Likt Liberg 

(2010) och Liber m.fl. (2010) menar Westlund att läsförståelse innebär att man har god 

textrörlighet och kan samtala om en text på flera olika sätt. Textrörlighet skapar enligt 

Reichenberg (2008) även förutsättningar för att distansera sig till texterna vilket i sin tur 

bidrar till en förmåga att lära sig skillnaden mellan djupläsning och sökläsning och att bli 

medveten om när man förstår och när man inte förstår. Samt bland det viktigaste, att veta vad 

man ska göra när man inte förstår (Reichenberg, 2008).  

 

 

4.2.1 Underlättande faktorer 

Bråten och Strømsø (2008) skriver att grunderna till en god läsförståelse läggs långt tidigare 

än utvecklandet av färdigheten och att det hela måste ses ur ett utvecklingsperspektiv. Vi har 

hittat ett flertal såpass avgörande faktorer att vi anser dem värda att beröra trots att de i sig 

inte explicit utvecklar läsförståelse. Eftersom de kan vara avgörande för om en elev ens kan 
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nå läsförståelse av sina texter följer här ett avsnitt om automatiserad läsning, ordförråd samt 

läsintresse. 

 

Automatiserad läsning: 

En grundläggande del i att kunna jobba med läsförståelse är att all energi kan läggas på just 

förståelsen. Forskning som Frost (2009) redovisar visar att eleven behöver kunna 80-90 

procent av orden i en text för att läsningen ska kunna vara automatiserad. Når eleven inte upp 

till denna andel kommer kraften läggas på avkodningen vilket gör att läsförståelsen blir 

lidande. National Reading Panel (2000) anser att läsflyt är en av de kritiska faktorerna för att 

läsförståelse ens ska kunna uppnås. Nya Språket lyfter (Skolverket, 2008) menar att ju fler 

tillfällen eleven ges till ett meningsfullt läsande, desto snabbare sker automatiserandet. Det är 

alltså av stor vikt att eleverna når en snabb avkodning vilket Nya Lusboken (Allard, Rundqvist 

och Sundblad, 2001) tagit fasta på. Där framhålls läshastighet, mängd och lust för läsning. Att 

“lusa av” barnen har blivit ett pedagogiskt begrepp och som idag praktiseras i många svenska 

klassrum, inte sällan på kommunledningens begäran. Ewald (2007) kritiserar dock detta 

arbetssätt då det enbart handlar om ytlig färdighetsträning eftersom automatiseringen är målet 

och inte medlet. Samtidigt behandlar sådan läsning nästan uteslutande skönlitteratur. Hon 

menar att om eleverna som i LUS-projektet ska läsa för att uppleva och inte primärt för att 

lära bidrar till att många lärare missar det elementära att få eleverna att reflektera över vad 

läsningen har gett dem. PIRLS (2006) visar att det inte räcker med att eleverna “förstår vad de 

läser”. Behållningen ligger då fortfarande bara på en elementär nivå av 

förståelseutvecklingen. För att kunna nå högre krävs enligt PIRLS (2006) ett mer laborativt 

arbetssätt där texter bearbetas både enskilt och i varierade gruppstorlekar. Samtidigt blir 

frågan om läsning väldigt individuell inom ett automatiseringsfokuserat arbete. Enligt Frost 

(2009) behöver varje elev böcker på två nivåer. Den ena där de automatiskt kan avkoda 90 % 

av orden som de använder vid enskild eller tyst läsning. Den andra där omkring 80% av orden 

är bekanta, böcker som då anses ligga precis i gränslandet för vad eleven klarar av och sådana 

böcker bör därför användas i helklass alternativt gruppvis för att utnyttja zonen för maximal  

utvecklingsnivå (ZPD).  

 

Ordförståelse: ordförråd 

Naturligtvis står inte dessa komponenter separat utan för snarare varandra framåt till en god 

grund till läsförståelsearbetet. Anmarkrud (2008) framför att det finns tydligt samband mellan 

en elevs ordförråd och dess läsförståelse. Herkner (2011) skriver dessutom att elever som 
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läser mycket omedvetet utökar sitt ordförråd. Och med utgångspunkt i att automatiseringen är 

ett måste för att tillgodogöra sig läsförståelse spelar ordförrådet (eller snarare byggandet av 

ordförrådet) en avgörande roll i progressionen. Man kan säga att ordkunskapen är 

tegelstenarna som bygger automatiseringens bro/väg över till förståelsen. Herkner (2011) 

refererar till Stanovich som har kunnat visa att det är en avsevärt stor skillnad mellan det 

ordförråd som ingår i det talade språket och det ordförråd som återfinns i texter. Hennes 

slutsats blir att det är otroligt viktigt att samtala kring det man läst för att befästa orden och 

göra dem till “sina egna”. Herkner (2011) menar likt Westlund (2009) att man genom att läsa 

har större möjlighet att komma i kontakt med fler språkproducenter och därmed ett bredare 

utbud av ordval, än vad man i regel har som lyssnare. Detta ger möjlighet till ett rikt och 

nyanserat ordförråd men kräver samtidigt att läraren systematiskt och aktivt arbetar med både 

läsförståelse och elevernas ordförråd (Westlund, 2009). Reichenberg (2008) ger förslag på 

enkla grepp som till exempel att läraren vid tyst läsning skrivit upp svåra ord som eleverna 

kommer att stöta på med en kort förklaring på tavlan. Det gör att läsarna direkt kan koppla 

ihop betydelsen från tavlan med kontexten i boken utan för stora avbrott. Samtidigt bör inte 

alla svåra ord förklaras utan ordförståelsearbetet bör likt läsförståelsearbetet innehålla rena 

strategiövningar i hur man gör för att kunna lista ut en betydelse av ett ord exempelvis genom 

att utnyttja sammanhanget, sina allmänna kunskaper om ords uppbyggnad eller att använda 

ordbok (Reichenberg, 2008). 

 

Att fånga läsarens intresse: 

Reichenberg (2008) menar att betydelsen av att “fånga läsaren” och att välja goda texter inte 

ska underskattas och listar många underlättande faktorer till detta. Hon nämner bland annat 

hur inspirerande framsidan är. Om texten innehåller en berättande röst (vilket hon menar är en 

betingning till att läsaren är mer benägen att fastna i berättelsen) om bild och text samspelar i 

boken och om eleverna kan känna igen sig i texten. Hon nämner även betydelsen av 

“murbruk” det vill säga ord som skapar en kausalitet, exempelvis alltså, därför att, även om, 

eftersom och så vidare. Dessa skapar ett sammanhang i texten och om en text innehåller för få 

av dessa behöver läsaren själv konstruera sammanhanget vilket kan vara svårt för svaga 

läsare. Även svårighetsgraden på orden skriver Reichenberg (2008) bör granskas. Hon nämner 

även nominalfraser till fördel för sammansatta substantiv och hur många exemplifieringar 

texten innehåller. Allt går ut på att underlätta läsningen så att läsaren slutar läsa på grund av  

tappat intresse.  
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4.2.2 Förståelsearbete  

Nya Språket lyfter (Skolverket, 2008) anger en rad olika strategier som framgångsrikt underlättar 

förståelsearbetet och används som metoder för att bearbeta texter. För att exemplifiera 

återfinner vi att identifiera huvudbudskapet, knyta an till egna erfarenheter, se orsakssamband, 

förutse vad som kan komma att hända, generalisera och dra slutsatser. Nya Språket lyfter 

(Skolverket, 2008) föreslår att dessa bearbetas genom ett varierat arbetssätt såsom genom 

samtal, dramatiseringar, skrivning eller bildframställning. Alla dessa ovan nämnda strategier 

återfinns i kommande litteratur men är placerade i ett mer övergripande arbetssätt som nedan 

förklaras. 

 

Boksamtal 

Halvarsson och Sjögren (2011) samt Chambers (1993) skriver om hur viktigt samtalet kring 

en text är och dess betydelse för elevers läsförståelse. De menar att dessa boksamtal är ett 

mycket effektivt indirekt sätt att arbeta med läsförståelse då det ger eleverna möjlighet att 

sätta ord på sina tankar och att ta del av andras reflektioner. Kopplar vi ihop detta med 

ordförståelsen har man med ett boksamtal större chans att befästa orden eftersom man 

produktivt använder dem. Skolverket (2008) skriver också att det är genom samtalet man 

lättast får information om hur mycket en elev har tillgodogjort sig en text. Chambers (1993) 

talar om “Jag-undrar” - inriktningen och beskriver tre “ingredienser” i samtalet; att utbyta 

entusiasm vilket innebär att dela med sig av sin läsupplevelse och få diskutera det lästa med 

andra. Här samtalar man om sina tankar kring texten om den var bra eller dålig och i så fall 

varför man tycker det. Här får eleverna en medvetenhet om att man kan tycka olika och att det 

är acceptabelt. Vidare skriver han om att utbyta frågetecken som han beskriver som den del 

där läsarna gemensamt skapar förståelse delvis för svåra ord men framförallt för innehållet 

genom att tillsammans diskutera svårigheter och komma fram till lösningar kring vad texten 

egentligen handlar om. Slutligen talar han om att utbyta kopplingar, det vill säga att 

gemensamt upptäcka mönster i texten. Dessa mönster kan vara litterära såsom hur en 

berättelse är uppbyggd eller utom-litterära vilket är när kopplingar kan göras till andra 

sammanhang i läsarens verklighet. Denna “Jag-undrar” - metod grundas på att man vill höra 

läsarens upplevelse och Chambers (1993) menar att “ett boksamtal är ett sätt att ge form åt de 

tankar och känslor som väckts av boken” (s.23). Exempel på hans jag-undrar-frågor är: ...var 

det något du gillade i boken, ...om det var några ställen som var tråkiga, …om det är något i 

boken som hänt dig någon gång, …om du kunde se berättelsen framför dig i fantasin när du 

läste eller …vilken av personerna i boken tyckte du mest om? När eleverna ska läsa en text är 
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det enligt Halvarsson och Sjögren (2011) allra viktigast att eleverna först får en förförståelse 

av dess innehåll och på så sätt utvecklar ett intresse för texten då nyfikenheten ger större 

möjlighet att förstå det man läser. Halvarsson och Sjögren (2011) likt Chambers (1993) menar 

att det är både roligt och intressant att prata om det man läst och Chambers menar även likt 

Skolverket (2011a) att samtalet väcker “nya” tankar hos läsaren och att det därmed också är 

kunskaps- och identitetsutvecklande.  

 

Reciprocal Teaching  

Westlund (2009) och Reichenberg (2008) beskriver den reciproka läsundervisningen 

(Reciprocal Teaching, RT) vilket är en strategi för att skapa läsförståelse. Den bygger på fyra 

delar. Den första delen innebär att ställa hypotes (före) vilken tränar eleverna i att hitta 

“ledtrådar” såsom framsida, rubriker, bilder etc. Den andra och tredje delen handlar om att 

ställa egna frågor till texten och klargöra otydligheter (under). Det hjälper eleven att fokusera 

på det viktiga samt att värdera om något i texten är speciellt svårt att förstå och även att 

koppla egna erfarenheter till texten som eventuellt kan reda ut oklarheterna. Märk väl hur 

dessa stämmer överrens med PIRLS (2006) fyra nivåer om vad en elev bör klara av. 

Andreassen (2008) menar att det är till stor fördel att eleverna i sin bearbetning av en text 

konstruerar egna mentala bilder eftersom det ökar den kognitiva aktiviteten. Westlund (2009) 

förklarar att det som fjärde del görs en sammanfattning (efter) som tränar eleven i att sätta ord 

på sin förståelse och hitta den röda tråden/poängen i det just lästa. Det blir även en typ av 

minnesträning vilket gör att elever med kort arbetsminne kan ha speciellt svårt för detta 

moment (Reichenberg, 2008). Denna tänka-högt-metod är enligt Westlund (2009) något som 

med fördel görs gemensamt med andra och den kräver elevernas aktiva deltagande. Samtidigt, 

menar Reichenberg (2008) att det är ett sätt att kontrollera så att eleven har tillgodogjort sig 

innehållet. För att öka elevaktiviteten ytterligare ingår att eleverna i sina mindre 

samtalsgrupper turas om att vara samtalsledare där de likaså övas i att följa upp kamraternas 

svar. Viktigt här, är att tänka på att bara korta avsnitt ska läsas och behandlas åt gången så att 

arbetssättet inte ska fallera på de framförallt svaga elevernas arbetsminne inte räcker till vilket 

därmed bidrar till att det är just dessa elever som har störst behållning av metoden 

(Reichenberg, 2008). 

 

Ett annat sätt att arbeta med före- under- efterarbete är att som Anmarkrud (2008) lovordar 

med hjälp av läsloggar. Tanken är att de på förhand skriver vad de kan om ämnet, vad de tror 

att boken handlar om utifrån titel, rubriker, illustrationer etcetera för att aktivera 
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förförståelsen. Bråten och Strømsø (2008) skriver att för att en elev verkligen ska lära sig 

något krävs att den kopplar ihop läsningen med tidigare kunskap och förförståelsen blir då 

avgörande för resultatet. Vidare skriver han att förförståelsen hela tiden bearbetar läsningen 

och ökar chanserna till att få en helhet i sin läsning. Under läsningens gång, skriver 

Anmarkrud (2008), antecknar eleverna ord eller meningar de tycker är svåra att förstå och vad 

för strategier de använder för att lösa svårigheterna. När de är färdiga med en text skriver de 

sammanfattningar med egna ord. Liknande läsloggar används med fördel vid gruppläsning. 

Anmarkrud påpekar även att detta är ett oerhört fruktbart arbetssätt då det kräver aktiva läsare 

men att det är ett arbetssätt som kräver tid och enträgenhet för att nå sitt resultat. Frost (2009) 

konstaterar att en sådan här medveten reflektion är något som kan uppövas hos alla över tid 

men det gäller därmed att läraren har långsiktiga mål. Anmarkrud (2008) menar därför att 

läsförståelsearbetet bör ske integrerat med ordinarie ämnesundervisningen och vara en del av 

det vardagliga arbetet. Att endast arbeta periodvis med läsförståelse är inte att föredra 

eftersom det ger en indikation till eleverna att det används separat och eleverna får sedan svårt 

att tillämpa det i vardagen. 

 

Centripetal-, centrifugal-, metaperspektiverandeläsning 

Liberg (2010) skriver om dessa tre olika metoder för läsförståelsearbete och beskriver 

centripetalläsning som en undervisning inriktad mot att eleverna ska fokusera och arbeta med 

en texts kärninnehåll, vilket innebär att eleverna ska identifierar huvudbudskapet i det som de 

läst och/eller ställa frågor till texten, finna enskilda detaljer i texten och sammanfattar 

innehållet. De ska också dra slutsatser utifrån sådant som tydligt framgår i textinnehållet. I 

jämförelse med PIRLS (2006) landar ett sådant arbetssätt i en elementär och utvecklad 

läsförmåga. Centrifugalläsning innebär att läsaren utgår från texten och rör sig vidare ut i 

ämnesområdet som texten behandlar, vilket innebär att eleverna generaliserar kring och drar 

slutsatser av det som de läst. De kan få förklara och motivera sin förståelse av det som de läst. 

Vidare kan de få jämföra det som de läst med andra saker de upplevt eller läst om i andra 

sammanhang, de tolkar bildspråk och abstrakta budskap och gör förutsägelser om vad som 

kommer härnäst i en text de håller på att läsa. Detta motsvaras ungefär av en utåtriktad 

rörlighet alternativt en expanderad läsförmåga. Metaperspektivierande innebär till sist ett 

läsförståelsearbete som exempelvis får eleverna att utforska olika sätt att läsa texter eller 

prova olika sätt att läsa och diskutera dess för- och nackdelar. Alltså att kritisera och värdera 

texten. Eleverna får diskutera och beskriva varför en text är bra eller dålig, lätt eller svår att 

läsa utifrån någon av aspekterna form, funktion och innehåll eller utifrån alla tre. Om eleverna 
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kan utföra detta på ett medvetet och textdistanserat sätt har de också nått upp till en interaktiv 

textrörlighet samt en avancerad läsförmåga. Liberg (2010) menar att innehållet i ett 

metaperspektivierande arbetssätt är begrepp som måste sättas i fokus för ett fungerande 

förståelsearbete. 

 

Sammantaget ser vi att ett framgångsrikt förståelsearbete innefattar: 

 Ett laborativt användande av texter 

 Stort fokus på samtal kring texter och förståelse av dem 

 Undervisning som kräver elevernas aktiva deltagande 

 

4.2.3 Skickliga pedagoger 

 

Frost (2009), Herkner (2011), Halvarsson och Sjögren (2011), Liberg (2010), Westlund 

(2009) och Skolverket (2009), alla konstaterar samma sak; lärarkompetensen är den enskilt 

viktigaste faktorn för att förbättra elevernas resultat. Kvaliteten på undervisningen avgörs av 

kvaliteten på läraren. Vi har tidigare konstaterat att den som förmår använda ledtrådar och 

koppla dessa till tidigare kunskaper lättare drar slutsatser i sin läsning. Att få eleverna till 

detta hänger till största del på vilken metod pedagogen själv väljer att tillämpa. Samtlig läst 

litteratur berör olika didaktiska grepp, men en förutsättning för att dessa ens ska kunna 

praktiseras är vad Skolverket (2009) kallar en regelledingskompetens. Den kan sammanfattas 

som tydliga ramar vilket innebär att etablera regler för uppförande och arbete, att lektioner 

startas i tid och har struktur i genomförandet. Anmarkrud (2008) har identifierat denna 

“kompetens” som en av de viktigaste att utmärka en skicklig lärare. Han påpekar essensen av 

att lärandet ska stå i centrum, något som kan tyckas självklart men, som Anmarkrud skriver, 

tyvärr alltför sällan förekommer. Hur många gånger, för att ta ett exempel, lägger inte 

eleverna större kraft och energi (samt lust) på ritandet av en kompletterande bild istället för 

formulerandet av själva texten i en skrivprocess? Vi säger inte att ritandet i sig är fel, tvärt 

om. Men det handlar om vad som är i fokus för just den uppgiften. Anmarkrud (2008) har i 

klassrum där skickliga lärare verkat identifierat att arbetet präglats av nittioprocentsregeln:   

90 % av eleverna håller på med vad de ska under 90 % av tiden. Samtidigt lade dessa 

pedagoger ner mycket tid på att planera undervisningen, lärarna visste vad som skulle ske och 

vad som skulle läras vilket gör att de lättare har god hand om klassen. 
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Frost (2009) talar om att vi gör en utveckling från läroboksorienterad undervisning till en allt 

mer lärarstyrd undervisning inom läsningen. Jämför vi med för 50 år sedan hade barnen mer 

likartade förutsättningar och skulle sedermera anpassa sig till skolan där lärandet skulle ske. 

Idag ser vi dem istället mer som ständigt upptäcktsresande individer där varje barn kommer 

med sin egna lilla ryggsäck av erfarenheter. Frost (2009) konstaterar att en ökad spridning 

ifråga om förkunskaper visar sig vara ett tilltagande problem. Detta ställer då naturligt mer 

och högre krav på pedagogen och det blir inte bara ett visande för en grupp utan ett mer 

medvetet skapande efter enskilda elevers förutsättningar (Frost, 2009). Skolverket (2007) 

problematiserar detta utifrån den nya individualiserade undervisningen. De menar att den har 

bidragit till att ansvaret har delegerats ut till olika parter. Till exempel ligger innehållet i 

undervisningen helt och hållet på läraren, valet av skönlitteratur på bibliotekarien och ansvaret 

för elevens lärande vilar på eleven själv i form av forskningsuppgifter, arbetsschema och tyst 

läsning. I Lgr 11 står det uttryckligen att läraren ska “ta hänsyn till varje enskild individs 

behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” (Skolverket 2011, s.14). Följden blir 

således att sociokulturella faktorer såsom föräldrars utbildning, deras kulturella kapital och 

sociala kontext det vill säga Family Literacy (Fast, 2010) får stort genomslag. Lgr11 är 

därmed en fälla för större kunskapsklyftor såvida inte läraren innehar en hög grad av 

profession till att möta detta på ett medvetet och vetenskapligt sätt. 

 

Anmarkrud (2008) sammanfattar en forskning kring vad som gör att vissa lärare är skickligare 

än andra. Han menar likt tidigare nämnda författare att goda förkunskaper är ett av de enskilt 

viktigaste elementen att påverka förståelsen av en text och att skickliga lärare därför är 

duktiga på bland annat detta. Bråten och Strømsø (2008) tar upp genrekunskap som en 

underlättande faktor för förståelsen av en text. Han menar att det hjälper eleverna till 

förförståelse av vad de har att vänta av texten samtidigt som genrekunskap underlättar valet 

av strategier som är lämpliga för just den texten. Anmarkrud (2008) anser av den anledningen 

att undervisning i lässtrategier för olika typer av texter ska bedrivas explicit för bästa effekt. 

Genom en sådan typ av undervisning får eleverna inblick i hur en “god läsare” interagerar 

med en text och kan helt enkelt ta efter. Denna undervisningsform som innebär att läraren 

förevisar hur man gör när man läser mellan raderna och hur eleverna kan göra en bra 

sammanfattning kallar Andreassen (2008) för modellering vilket han tyvärr menar sällan 

förekommer. Anmarkrud menar att en modelleringsundervisning har störst betydelse för 

svaga läsare och att pedagogen kan minska graden av explicit undervisning då eleverna med 

tiden tillämpar dem självmant. En annan egenskap hos en lärare med framgångsrik 
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undervisning skriver Frost (2009) är dennes höga förväntningar och tydliga mål på klassen, 

den enskilde eleven, föräldrarna och klassen/elevens utveckling. Speciellt om vi utgår ifrån 

Anmarkruds (2008) definition av en lyckad undervisning som den som förmår höja elevernas 

läskompetens mer än vad förväntas vara möjlig utifrån deras läsförutsättningar. Detta gör att 

läraren bör ha högt ställda mål även om eleverna kommer från en socioekonomiskt lägre 

bakgrund vilket ytterligare kräver professionalitet och fingertoppskänsla i metodval. 

 

Liberg (2010) menar att en del av en lärares kompetens är att reflektera över sin egen 

undervisning och lärarroll. Herkner (2011) tar det så långt att han anser att det absolut 

viktigaste är att lärarna inför eleverna, föräldrarna, skolledare och kolleger har förmåga att 

motivera sin egen metod vilket kräver ett sådant självkritiskt förhållningssätt. Detta kan ses 

som en trygghet i sin lärarroll att man vågar ta hjälp av andra pedagoger för att kunna 

utvärdera och reflektera över sin undervisning. 

 

Ewald (2007) lägger ytterligare en dimension i uttrycket professionell lärare vad gäller 

svenskundervisningen. Hon menar att om en lärare väljer att utveckla elevers 

kunskaper/förmågor genom att använda skönlitterära böcker till att beröra stora samhälls- och 

värderingskonflikter, eller stora livs- och ansvarsfrågor (vilket vi ska, enligt Lgr11) riskerar 

denne att beröra djupt personliga erfarenheter. Risken är att läraren lätt kan hamna i 

känslomässiga och etiska dilemman vilket likt ovan kräver en enorm trygghet i sin roll samt 

en stor professionalitet i bland annat förmågan att tolka, förstå och hantera sociala processer 

och kunna vända detta till en utvecklande erfarenhet för samtliga elever. 

 

Halvarsson och Sjögren (2011) och Westlund (2009) menar att vägledningen är en aspekt av 

vad som kännetecknar en bra lärare. För att ha möjlighet till vägledning krävs då att 

pedagogen har förmåga att identifiera var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling samt 

att ha god kännedom om denna kunskapsnivåns svårighetsgrad för att kunna stödja eleven 

vidare till nästa utvecklingssteg. Halvarsson och Sjögren (2011) framhåller hur viktigt det är 

att läraren har förmåga att se individen, det vill säga att veta vilka läsvanor eleven har, för att 

kunna ge de rätta utmaningarna, ställa rimliga frågor och lära eleven olika lässtrategier. Frost 

(2009) skriver likt Halvarsson och Sjögren om denna kompetens som numera går under 

namnet scaffolding. Frost (2009) förklarar detta som ett graderat stöd, det vill säga att 

hjälparen bara ger det stöd som är nödvändigt för att eleven sedan ska klara resten av 

uppgiften själv.     
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Att skapa aktiva läsare 

Lärarens uppgift är att skapa läsare med ett självständigt förhållande till texter (Liberg m.fl., 

2010). Detta förutsätter att läsaren under lång tid och mycket övning tränat upp sin förmåga 

att skapa en distans till texten vilket i sin tur förutsätter att eleven genomgående arbetar aktivt 

i sin textbearbetning. Bråten och Strømsø (2008) skriver att en aktiv läsare kontinuerligt 

använder strategier under sin läsning. Likaså att läsning av intressanta texter ofta skapar 

aktiva läsare. En gynnande metod är därmed en metod som kräver aktiva läsare. Frost (2009) 

exemplifierar elevers egen konstruktion av kunskap i en sådan metod och skriver samtidigt att 

detta är en högre grad av kunskap. Detta kan hävda ett arbetssätt som Nya Språket lyfter 

(Skolverket, 2008) ger förslag på, nämligen att öva eleverna på att ställa frågor till texten. 

Observera att det inte handlar om att ge svar på frågor från texten, utan att ställa frågor till 

texten. En laborativ språkmiljö ökar därmed textrörligheten och skapar ett mer kreativt 

språkande (Liberg, 2010). Reichenberg (2008) anser att ett mått på framgångsrik undervisning 

är i vilken grad eleverna är just “aktiva” och hon problematiserar huruvida verksamma lärare 

verkligen skapar denna typ av läsare. Här är lärarens professionella förhållningssätt särskilt 

viktigt. Att bara vänta–och–se när elevens framsteg låter vänta på sig är sällan en bra strategi 

(Reichenberg, 2008). Även för skapande av aktiva läsare har betydelsen av förväntningar och 

krav stor inverkan. 

 

Sammantaget har vi identifierat särskilda egenskaper hos skickliga pedagoger nämligen: 

 De har förmågan att agera konsekvent och har stor regelledningskompetens. 

 De har tydliga undervisningsmål och höga förväntningar på eleverna. 

 De berömmer engagemang, inte resultat. 

 De ser förståelsearbetet som en integrerad del av läs- och skrivinlärningen. 

 De skapar aktiva läsare. 

 De utvecklar elevernas självständighet. 

Framförallt genomför de en undervisning som är såpass anpassningsbar i sin form att de inte 

behöver nivågruppera eleverna. Anmarkrud (2008) formulerar detta i diskussion kring 

skickliga lärare att: De formade inte undervisningen genom i svårighetsgrad individuellt 

anpassade uppgifter. Däremot personliggjorde de den utifrån elevernas egna intressen, 

styrkor, svagheter och behov men praktiserade den genom samarbete. (s.214) 
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5. Empiri 

5.1 Resultatredovisning 

Inledningsvis vill vi klargöra att alla våra namn som förekommer i texten är fingerade av etiska 

skäl. Lärarna har olika typer av utbildningar men alla är behöriga inom svenska och uppger att de 

i sin utbildning haft stort fokus på just svenskämnet. Arbetslivserfarenheten varierar från 6 till 37 

år. Dock ser vi inte erfarenhetslängden som en avgörande variabel för hur de arbetar. Efter analys 

har vi jämfört deras undervisning med forskningsbaserad litteratur. För att underlätta läsningen av 

vår framställning har vi namngett de mer likartade pedagogerna med samma begynnelsebokstav. 

 Vi har Ann, Alice och Agneta, Sara och Sven samt den sjätte pedagogen Karin för sig själv 

eftersom vi upplever hennes undervisningsmetoder ligga någonstans mittemellan de andra.  

Gemensamt för alla pedagogerna är att deras elever möter ett varierat utbud av texter. Fokus ligger hos 

alla på skönlitterära texter samt faktatexter, men samtliga kompletterar med exempelvis webbtexter, 

rapporter, artiklar, recept och matematikuppgifter. Även exempel på ordlistor, uppslagsverk, 

telefonkataloger, dikter och brev återfinns bland de intervjuade. 

Vi valde att ställa frågan kring läsutveckling mer generellt för att ge dem ett bredare svarsområde. Vi 

kan tydligt se att Agneta, Ann och Alice arbetar mycket mer med gemensamma övningar såsom 

boksamtal, gruppläsning och textbearbetning i par/smågrupper/helklass. Ann till exempel har bland 

annat ett arbetssätt som bygger på bearbetning av en text både före, under och efter läsningen, då i 

helklass. Detta kompletterar hon med litteraturcirklar i smågrupper där de varje vecka får olika 

uppgifter inför texten. Det kan vara att plocka ut adjektiven, att göra miljöbeskrivningar eller att 

hitta på en fortsättning. Sara och Sven arbetar till allra största del med enskilda övningar. Dock bör 

poängteras att övningarna i sig därmed inte per automatik är av sämre kvalitet. Även här placerar sig 

Karin mer i ett mellanläge. Undervisningen varieras men hon uttrycker senare i intervjun en önskan 

om att arbeta med gemensamma diskussioner i större utsträckning. Vi kan likaså tillämpa samma 

uppdelning i fråga om hur stor del av svenskundervisningen som koncentreras på förståelsearbete. 

Agneta som har allra tydligast fokus på just detta, har fasta rutiner för både gruppläsning, parläsning 

och tidningsläxa på sammanlagt 1,5-2 timmar per vecka. Sara har i och för sig ett kollegiebeslut om 1 

timma per vecka avsatt för just läsförståelse, men vid närmare diskussion framkommer att all denna tid 

baseras på ett och samma läromedel. I Svens klassrum förekommer endast helklassdiskussion kring en 

högläsningsbok samt implicit förståelseträning när de läser texter i olika ämnen. Enskild läsning eller 

explicit undervisning förekommer periodvis sällan eller aldrig. 
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Jämför vi läromedelshanteringen mellan de olika pedagogerna kan vi konstatera att Sara och Sven 

arbetar relativt fast med ett eller ett par läromedel medan de andra har tillgång till ett flertal olika 

läromedel och komponerar sin undervisning delvis utifrån dessa och delvis med eget material. Agneta 

sticker ut mest då hennes undervisning nästan enbart vilar på texter plockade från vardagsnära källor 

såsom tidningar och skönlitteratur som de läser. Hon har en timmas avsatt tid per vecka där hon 

genom gruppläsning bearbetar texter de för tillfället använder sig av under övriga lektioner.  

Vad gäller forskning är Agneta den enda som anger en tydlig koppling mellan sitt agerande och läst 

forskningslitteratur. Det framkom att detta arbetssätt grundades på en iakttagelse från Nationella 

proven där eleverna inte visade ett godtagbart resultat i läsförståelse. Ett kollegialt beslut togs då om 

att gemensamt läsa boken “Att undervisa i läsförståelse” av Barbro Westlund. Agneta ger under 

intervjun uttryck för en insatthet i forskningsbaserat förståelsearbete och förhåller sig nyanserat och 

reflekterande gentemot boken. Ann redogör för en fortbildning i form av en studiecirkel som gett 

många nya tankesätt och verktyg till hennes undervisning. Ann kan inte namnge boken men det 

framkom i efterhand att studiecirkeln baserats på samma bok som Agneta läst i sitt kollegium. Övriga 

kan inte säga sig ha någon koppling till forskning men samtliga nämner att de känner till studier såsom 

PIRLS och PISA och uttrycker en medvetenhet i att läsförståelsen sjunker bland svenska elever. 

Korta iakttagelser har gjorts nämligen att samtliga talar om läsförståelse som att kunna förhålla sig till 

texten på olika nivåer samt eventuellt dra viss parallell till egen erfarenhet. Agneta är däremot den 

enda läraren som nämner personlig utveckling som en del i vad läsförståelse innebär. 

Ann, Agneta, Alice och till viss del även Karin framför mer eller mindre explicit att svenskan “finns 

överallt”. De ger en antydan till att det är alla lärares ansvar att utveckla elevernas läsförståelse. 

Däremot uttrycks från Sara ett missnöje mot att ”svensktimmar försvinner” från schematiden. Detta 

går att tolka som att Sara har en mer isolerad syn på svenskämnet. 

Slutligen behandlade intervjun frågan om önskat arbetssätt samt hinder för detta. Efter skapad matris 

där alla intervjusvar sattes upp i ett rutschema upptäckte vi att Sara och Sven återigen svarar likartat då 

båda har en önskan om att kunna individanpassa mer och indirekt nivågruppera undervisningen. Även 

Agneta hade önskat att arbeta i mindre grupper (läs: klasser) men av helt andra anledningar, nämligen 

att kunna följa upp deras kunskapsutveckling i större utsträckning. Ann och Alice anser sig generellt 

nöjda med sitt arbetssätt men en viss förhoppning om ett större kollegialt samarbete framkommer. 

Karin lägger som tidigare nämnt fram en vilja om ett mer gemensamt arbete i klassen. Ett hinder som 

nämndes av samtliga var tiden. En benämnde all dokumentation som “vansinnig” och menade att 

den stal timmar som annars lagts på planering. Andra faktorer som kom upp var försämrad 

kommunal ekonomi, att svenska är ett såpass stort ämne att det är svårt att hinna med allting, ett 

stort kunskapsspann inom klassen samt en socialt utmanande miljö.  
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Förhållningssättet till Lgr11 skilde sig inte mellan de intervjuade. Samtliga uttryckte en positiv 

inställning även om den gemensamma uppfattningen var som Sven uttryckte det, “en skräckblandad 

förtjusning”.  

 

5.2 Analys  

I det här avsnittet är den primära avsikten att bearbeta den andra forskningsfrågan som berör hur 

de intervjuade lärarnas svar svarar mot litteraturavsnittet samt att dra paralleller däremellan. 

Samlärande: 

Med tanke på att vi har en utgångspunkt inom den sociokulturella sfären kontrasterade vi först 

lärarnas svar gentemot denna teoretiska grund. Vi ser att ett samlärande som en naturlig del av 

undervisningen och som Säljö (2000) menar borde vara självklart och uppenbart i en 

lärandesituation återfinns hos tre av de sex intervjuade lärarna. Agneta, Ann och Alice uttrycker 

att de arbetar kontinuerligt med det Chambers (1993) benämner som boksamtal. Gemensamma 

diskussioner skapar ett samlärande, där eleverna tar del av varandras tankar och reflektioner. Ett 

sådant tillämpande ger enligt Halvarsson och Sjögren (2011) ett mer effektivt lärande då åsikter 

lyfts fram i gruppen och därigenom ökar elevernas personliga förståelse. Jämför vi med 

undervisningen som bedrivs i Svens och Saras klassrum tycks den generellt vara 

individkonstruktivistisk eftersom eleverna arbetar enskilt med uppgifter och därmed inte får 

samma tillgång till sina kamraters åsikter och tankar som i till exempel Anns klassrum. Westlund 

(2009) menar att det krävs en stor bredd av ”input” för att optimalt utnyttja sin proximala 

utvecklingszon vilket därmed stödjer ett arbetssätt där elevernas gemensamma styrkor tas tillvara i 

ett varierat samlärande. Chambers (1993) poängterar likaså vikten av samlärandet för att utveckla 

inte bara kunskaperna utan även identiteten. I Lgr11 (Skolverket, 2011b) läste vi att språket är 

främsta redskapet för just detta. Likaså att tillägna sig medvetenhet och respekt för omvärlden och 

därigenom trygga sin identitet, vilket Chambers även påpekar. Han menar alltså att vi måste 

utnyttja samlärandet för att lära oss acceptera andras åsikter och respektera vårt oliktänkande. 

Detta går inte uppnå med enskilt arbete. Agneta som den enda läraren att nämna just personlig 

utveckling är på så vis också den enda läraren som använder läsförståelsearbetet i enlighet med 

dessa mål. Vid ett annat tillfälle uttrycker hon en iakttagelse av en förändrad elevgrupp. Hon 

menar att eleverna är ”smartare nu” än för 20 år sedan då de är bättre på att reflektera och tänka 

högt. Att Agneta gör ett sådant uttalande kan tyda på att hon tar tillvara på elevernas tankar och 

personliga uppfattningar i undervisningen. 
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Vi tog i litteraturavsnittet upp, förutom boksamtal, Reciprocal Teaching som ett föredömligt 

arbetsupplägg då det bearbetar en text aktivt under hela arbetsprocessen. De två pedagoger 

som känner till och tillämpar detta arbetssätt är Ann och Agneta som båda utvecklat sin 

undervisning tack vare att de läst forskningsbaserad litteratur på arbetstid. Halvarsson och 

Sjögren (2011) skriver att eleverna i denna före-under-eftermetod får använda sin kreativitet 

till att förutspå textens innehåll och ges på så vis ett reflekterande lärande och en nyfikenhet. 

Detta ger en större förståelse för läsningen och skapar goda grunder för aktiva läsare. Dock 

bör det poängteras att detta är ett grundläggande arbetssätt och måste kompletteras med olika 

typer av texter. Alla de intervjuade pedagogerna är duktiga på att variera textutbudet och visar 

på en mer modern syn på textbegreppet. Agneta sticker ut mest då hennes undervisning nästan 

enbart vilar på texter plockade från vardagsnära källor så som tidningar och skönlitteratur och som 

berörs mer ämnesövergripande i enlighet med Lgr11 (Skolverket, 2011b) som skriver att 

undervisningen i olika ämnesområden ska samordnas för att ge eleverna en kunskapshelhet. 

Metaperspektiverande: 

En grundstomme i vårt arbete är de fyra nivåerna av läsförståelse som PIRLS (2006) framför. I 

PIRLS (2006) kunde vi också läsa att uppfattningen är att lärarna uppfyller kraven för 

grundläggande färdigheter (elementär och utvecklad nivå). När vi jämför lärarnas svar med dessa 

nivåer säger vår undersökning samma sak. Däremot är det ingen som talar om avancerad 

läsförståelse eftersom inte en enda nämner förmågan att kritisk granska en text som en del av 

förståelsen av den. Vi kan därför ana att deras tolkning av läsförståelse är begränsad vilket PIRLS 

menar är vanligt förekommande. I den expanderade läsförståelsen ingår till exempel att föra 

samman information och se samband mellan dessa. Likaså att kunna tolka bildspråk och dolda 

budskap. Här skiljer det sig emellan de intervjuade. För att nå denna expanderade nivå krävs 

enligt PIRLS (2006) en laborativt språkande miljö vilket vi i vår analys finner hos Agneta, Ann, 

Alice och Karin. Eftersom vi kunnat se att lärarna arbetar främst med den elementära och 

utvecklade läsförståelsen arbetar de därmed mest kring centripetalläsande eftersom dessa 

någorlunda motsvarar varandra. Liberg m.fl. (2010) menar att det inte räcker. Ett 

metaperspektiverande arbetssätt innefattar vad Liberg m.fl. förklarar med att medvetet läsa texter 

på olika sätt, alltså att kunna hantera både djup- och sökläsning (Reichenberg, 2008). Det 

diskuteras i ett sådant arbetssätt såväl form och funktion som innehåll. Bråten och Strømsø (2008) 

anser att för att skapa en distans till texten och dess syfte bör det som en del i arbetet mot ett 

kritiskt förhållningssätt alltid ingå en uppgift att ta fram information om författaren. Även om 

flera av lärarna ger uttryck för ett mer laborativt textanvändande är det ingen av dem som nämner 

motsvarande metasamtal, alltså att titta på strukturen av en text.  
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Att titta på strukturen av en text innebär att ha en distans, en rörlighet i texten. Den mest 

avancerade rörligheten Liberg m.fl. (2010) betonar likt det metaperspektiverande en medvetenhet 

inför den. När vi korrelerar de inspelade intervjuerna gentemot ett arbetssätt för textrörlighet ser 

vi att lärarna praktiserar både en vertikal och horisontell textbaserad sådan. Likaså en utåtriktad 

rörlighet men inte i den mån de hade behövt för att nå det Liberg kallar interaktiv textrörlighet, 

alltså den mest avancerade nivån. Så som vi ser det går det naturligtvis inte att arbeta på detta sätt 

om man inte har eleverna med sig. Eftersom det är på en såpass hög nivå, kräver det följaktligen 

att alla de lärarna eleverna tidigare mött medvetet arbetat språkligt laborativt, reflekterande och 

identitetsutvecklande. Bråten och Strømsø (2008) hävdar att den största faktorn som påverkar hur 

elevernas läsförståelse ser ut i början av årskurs 4 är hur de tidigare lärarna arbetat. En av våra 

intervjuade har med sina många år i yrkeslivet och den medvetenhet hon har idag insett hur viktigt 

ett tidigt förståelsearbete är och vilken skillnad det gör. “Hade jag vetat för 20 år sedan det jag vet 

idag, hade jag arbetat mycket mer med läsförståelse i min tid som lågstadielärare” (Agneta, 

personlig kommunikation, 2011-10-31).  

Karin som uttryckte en önskan om ett mer gemensamt arbetssätt visar på en strävan mot ett 

sociokulturellt lärande. Det Lgr11 (Skolverket, 2011b) benämner som en medvetenhet om både 

vår egen och vår gemensamma delaktighet i lärande (läs: sociokulturell kunskapssyn) kan vi dock 

återfinna hos samtliga svarande. Problemet ligger i att endast hälften tillämpar medvetenheten i 

praktiken. Detta problem ser vi i ett flertal aspekter. Samtliga lärare har insikt i att 

läsförståelseförmågan bland elever i mellanåldern sjunker, men endast två av dem tillämpar en 

mer utvecklad syn i läsförståelsearbetet, eftersom de uttrycker en medvetenhet i val av strategi. 

Ytterligare en parallell till detta kan dras då vi sett att Agneta och Ann haft samma litterära 

utgångspunkt i sitt arbete, men att Ann ändå inte riktigt når upp till samma vetenskapliga nivå 

som Agneta håller i sin undervisning. Det skulle kunna bero på att Agneta har större förmåga att 

knyta sin läsning till ett sammanhang, eventuellt att tänka i ett bredare perspektiv eller att ha ett 

kritiskt och reflekterande förhållningssätt till läsningen. Kanske framförallt förmågan att omsätta 

läsningen till praktik vilket vi ovan utrett, och vilket är precis det Lgr11 (Skolverket, 2011b) vill 

att våra elever ska kunna. Att ge eleverna möjligheter att uppnå de avancerade nivåerna vad det 

gäller såväl textrörlighet som förståelse riskerar alltså, som vi eventuellt sett här, att påverka dem 

livet.ut.  

 

Varför tillämpas då inte detta? Utifrån våra intervjuer har vi analyserat fram flera anledningar. 

Den främsta som nämns är föga oväntat en tidsbrist. Vi får uppfattningen om att lärarna befinner 

sig under ständig press där praktiken innehåller så mycket krav och utmaningar att det helt enkelt 
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är svårt att stanna, ta ett steg tillbaka och reflektera över vardagen. Det intressanta kommer ju hos 

de som trots detta lyckas, vari ligger skillnaden? Anmarkrud (2008) skriver följande om det han 

ser utmärker skickliga pedagoger: De formade inte undervisningen runt i svårighetsgrad 

individuellt anpassade uppgifter. Däremot personliggjorde de den utifrån elevernas egna 

intressen, styrkor, svagheter och behov men praktiserade den genom samarbete. (s.214). 

Agneta och Ann är de enda som inte nämner kunskapsspannet som ett hinder. Agneta uttrycker 

däremot vid ett tillfälle spontant, precis raka motsatsen då hennes erfarenhet var följande: ”Jag 

märker inte så stor skillnad på svenskfödda elever och elever med utländsk bakgrund. De behöver 

alla hjälp med ordförråd, meningsbyggnad, läsförståelse och så vidare.” Vi tog tidigare upp Lgr11 

som en möjlig fälla för större kunskapsklyftor då den ofta fokuserar på ett individanpassat lärande 

där hänsyn ska tas till enskilda elevers alla behov. Vi ser att de pedagoger som tycks ha fastnat där 

arbetar mycket mer individuellt. Det är också samma pedagoger som senare i intervjun nämner 

kunskapsspannet som ett hinder i deras undervisning. Agneta och Ann däremot är de som 

utmärker sig genom att arbeta mycket mer med storleksvarierande grupper och drar därmed nytta 

av klassens samlade kunskaper genom kommunikation och interaktion för att skapa samlärande 

enligt Vygotskijs visioner.  

Pedagogen: 

Vi talar beträffande pedagogens roll om utvecklingen från läroboksstyrd till en lärarstyrd 

undervisning. Frost (2009) visar även på en utmaning med större förkunskapsskillnader. De två 

som i intervjun ger uttryck för en övervägande läroboksstyrd undervisning ser en svårighet i att 

anpassa undervisningen utifrån elevernas kunskapsnivå. Vi kan i och med detta se en problematik 

i att försöka kombinera en mer traditionell läroboksstyrd undervisning med nutidens elever. En 

del i problemet kan eventuellt hänföras till det Lgr11 (Skolverket, 2011b) så tydligt anger 

nämligen att ”en likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt 

överallt […]. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. […] Därför kan 

undervisningen aldrig utformas lika för alla”(s.8) vilket tydligt underbygger ett nivåanpassat 

lärande. I kontrast står det i läroplanens inledande stycke om grundläggande värden att ”Skolans 

uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart” (s.7). En utväg torde vara att inte se 

elevernas förkunskaper som ett hinder utan som ett medel för ett utvecklande lärande. Låt oss 

återigen referera till Anmarkrud (2008) som såg att skickliga lärare personliggjorde 

undervisningen utifrån elevernas egna intressen, styrkor, svagheter och behov och 

praktiserade den genom samarbete. För att återknyta till läsförståelsearbetet utgår vi ifrån det 

Reichenberg (2008) skriver är ett mått på hur framgångsrik undervisningen är och Bråten 

(2008) som skriver att förförståelsen är avgörande för lärandet eftersom eleven måste kunna 
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koppla ihop denna med ny kunskap för att den ska befästas ger dessa referenser ytterligare 

styrka till ett arbetssätt som utgår ifrån eleverna förkunskaper och låter de bli grunden till ett 

gemensamt lärande. 

 

6. Avslutande diskussion 

Vårt syfte med uppsatsen var bland annat att utröna hur stort glappet var mellan teori och 

praktik. Verkligheten är som vanligt mer komplicerad och det finns många olika perspektiv 

att ta hänsyn till i denna diskussion. Vi kommer inleda med en kort resumé för att sedan 

beröra gynnande metodik, individanpassad och medveten undervisning och förmågan till ett 

metaperspektiverande. Vi kommer att problematisera ett par infallsvinklar till Lgr11 och 

eventuella faror med den, vad det är som styr lärares undervisning samt en diskussion kring 

lärares profession. Viktigt att poängtera är att med vår hermeneutiska utgångspunkt, som vi 

förklarar i metodavsnittet, är vi inte ute efter att hitta något rätt eller fel. Däremot tillåter vi 

oss att reflektera fritt och yttra egna synpunkter och frågetecken, endast i avsikt att väcka 

tankar och öppna upp för viktiga diskussioner. 

Sammanfattningsvis såg vi att det skilde sig mycket mellan hur lärarna praktiserade arbetet 

med läsförståelse. Däremot bör vi framföra att vår förförståelse kring vilka av lärarna vi anade 

skulle arbeta mer framgångsrikt med förståelsearbetet inte alls visade sig stämma. Vi märkte 

att när vi intervjuade kring specifikt läsförståelse framgick det tydliga skillnader mellan olika 

lärares metodiska val, något som oftast inte framgår genom att bara titta på lärarnas 

engagemang eller arbetssätt i stort. Detta speglar bland annat hur mångdimensionellt 

läraryrket är där den personliga friheten är väldigt stor. Resultatet visade likaså att de som 

arbetade mer forskningsbaserat ändrat sin undervisning efter kollegial reflektion alternativt 

kollegial studiecirkel kring en forskningsbaserad bok.  

Vi konstaterade i vårt resultatavsnitt att för att en lärare har ett mer individkonstruktivistiskt 

utförande, betyder inte det att innehållet i undervisningen per automatik är sämre. Vi ser 

därmed att vi behöver skilja på innehåll och utförande. Vi kan kort framföra att vår 

uppfattning är att lärarnas innehåll är varierat, det berör många olika typer av texter. Men 

eftersom vårt arbete har metodfokus kommer vi istället diskutera hur innehållet praktiseras. 

Enligt PIRLS (2006) uppnår majoriteten elever en utvecklad läsförståelse endast genom att 
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möta ett varierat textutbud och få viss stöttning. Eleverna till våra intervjuade pedagoger tycks 

inte vara något undantag. Ska de däremot uppnå en högre nivå, är vår slutsats att även 

metoderna måste vara främjande. Genom litteraturen har vi sett att gynnande arbetsmetoder 

består bland annat i att variera gruppformaten. Även att stort fokus ligger på samtal kring 

texter och förståelse av dem. Därmed sagt att användningen av texterna ska vara laborerande 

och utvecklande exempelvis genom boksamtal eller Reciprocal Teaching. Summa sumarum 

handlar det om att skapa hög elevaktivitet. Vi har i intervjuerna förstått att läraryrket är ett 

oerhört fritt yrke där genomförandet är nästintill helt upp till varje enskild lärare. Alla de 

gynnande faktorer vi kursiverat ovan är således beroende av att läraren för det första känner 

till dem och sedan väljer att utöva dem. Sven till exempel har högläsning för att det ger en 

gemensam upplevelse att diskutera. När vi kritiskt granskar detta ställer vi oss frågande till 

hur många som egentligen är aktiva i en sådan diskussion. Vilka är det som pratar? Utvecklar 

alla sin läsförståelse med detta arbetssätt? Risken är att det rör sig om en handfull elever som 

svarar på frågor riktade till hela klassen. Betyder det då att de andra inte reflekterar över det 

som sägs? Är tal ett kvitto på att man tänker? Bråten och Strømsø (2008) skriver att ett 

utvecklande arbetssätt kräver att läraren har en förmåga att analysera utfallet av sin egen 

undervisning vilket vi tolkar som att se skillnad på göra respektive lära för eleverna. Här 

spelar lärarens profession stor roll. Vi drar slutsatsen att har man inte metaperspektiverande 

har man heller inte förmåga att se hur långt eleverna kunnat nå med hjälp av en annan 

undervisningsmetod. Tyvärr vittnar lärarna i undersökningen att tid till reflektion kring 

didaktiska frågor av denna typ är en bristvara. Detta kan eventuellt vara en bidragande faktor 

till att ingen av lärarna önskade förändra sitt arbetssätt. De har helt enkelt inte tid för analys 

och reflektion. Eftersom flera av lärarna vittnar om socialt krävande klasser förstår vi att stor 

del av ”ledig tid” läggs på denna typ av problematik och att förändring av arbetssätt inte 

prioriteras. Av samma anledning är det heller inte möjligt att analysera varje boks 

meningsuppbyggnad, svåra ord, grad av kausalitet etcetera vilket Reichenberg (2008) menar 

bör göras. 

   

Vår förförståelse var att läroplanen kändes nytänkande, att den var vetenskaplig. Vi tänkte 

någonstans att hade lärarna bara utgått ifrån den, så hade deras undervisning indirekt blivit 

forskningsbaserad och framgångsrik. Vår förståelse kring läroplanen nu är mer nyanserad och 

bitvis reviderad. Vi ser stora fördelar med den, bland annat poängteringen av 

ämnesövergripande undervisning, fokus på förmågor och att den faktiskt känns så uppdaterad 
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som den är eftersom den i mångt och mycket berör det moderna samhället och bland annat tar 

upp ökad mångkulturalitet. Däremot ser vi efter att ha gått in på djupet och kritiskt granskat 

samt satt oss in i forskningslitteratur att pedagoger mycket väl kan genomföra en utifrån 

litteraturen mindre gynnsam undervisning och samtidigt utgå från Lgr11. Ta exemplet kring 

individanpassad undervisning. Det står i Skolverket (2011b, s.14) att läraren ska “ta hänsyn 

till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande”. Tyvärr har detta 

citat i praktiken ofta misstolkats som stöd för en nivågrupperad undervisning, vilket vi inte 

hittat stöd för i någon litteratur. Vi står därför med viss skepsis till hur det sociokulturella 

samlärandet kommer in i ett sådant arbetssätt. Efter vår utbildning förstår vi att det inte bara 

handlar om att bygga enstaka lektionsplaneringar sociokulturellt, utan ett övergripande 

arbetssätt vilket naturligtvis är en svårare utmaning. Vår kunskapssyn och bakomliggande 

värderingar bör genomsyra allt för att skapa en framgångsrik undervisning. Ett exempel för 

vår studies syfte är att vad läsförståelse är, måste undervisningen bygga på. Utifrån PIRLS 

(2006) går det inte att läsa sig till en expanderad och avancerad läsförståelse, den måste 

diskuteras fram. Vi kan utifrån våra intervjuer påstå att lärarna inte är insatta i vad en, utifrån 

PIRLS (2006), avancerad läsförståelse innebär. Om så skulle vara fallet, medför det naturligt 

att de inte vet vad de ska sträva mot. Samtidigt ser vi en oförmåga bland lärarna till ett 

metaperspektiverande; att ifrågasätta och kritisera sin egen undervisning vilket blir ytterligare 

ett hinder för utveckling. Varför var det till exempel inte någon som önskade att arbeta mer 

forskningsbaserat? Ingen uttryckte önskan om att göra förändringar i sitt arbetssätt/sin 

metodik. Lärarna ger intryck av att vara nöjda med sitt utförande. Vi inser att vår utbildning 

har gett oss förmågan att kritisera vårt arbetssätt och framförallt att våga ifrågasätta utfallet. 

Vi tror att om fler lärare fått tillfällen att öva upp sin reflektionsförmåga är det flera som både 

velat och vågat utveckla sig själva och skapat en mer medveten undervisning. Det bör dock 

påpekas att Agneta inte ”är hemma” med sin undervisning bara för att hon arbetar 

forskningsbaserat med läsförståelse. Vi anser att om man inser att alla behöver utvecklas, hela 

tiden, är det också lättare att se förändring som en del i arbetet och inte som att man gör fel 

och behöver ändra sig. Poängen är att förändring i ens arbetssätt inte ska vara värderande, 

utan ingå som en naturlig del. Vi anser att det hade varit intressant med en forskningsstudie 

som undersöker lärares förmåga att ifrågasätta och kritisera sitt eget arbetssätt och vad detta 

kan ha för betydelse. Något som vi tyvärr inte haft möjlighet (tid) till att följa upp. Dock ska 

sägas att vi är medvetna om lärarnas praktik. Många brottas dagligen med socialt krävande 

klasser. Vi inser att vår kapacitet är begränsad och det är inte möjligt att begära perfektion vid 

alla tillfällen. Alltså behöver vi fokusera på underlättande faktorer. Sammantaget utifrån 
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litteratur, intervjuer och egna diskussioner har vi förstått att metaperspektiverande är en sådan 

faktor. Likaså en profession i sitt yrkesutförande, en vetenskaplig grund att stå på och ett 

kollegialt samarbete. 

Vi ser även en fara i nya läroplanen. Lärarna vittnar om mycket stoff som ska in i 

undervisningen vilket egentligen gör att det inte går att arbeta isolerat med 

kunskaper/färdigheter. Dock är risken stor att en stress (som vad vi uppfattar redan är påtaglig 

ute i verksamheterna) ökas och skapar låsningar i tänket vilket kan skapa en checklista av 

centrala innehåll som ska beröras. Då krävs det ovan nämnda metaperspektiverandet för att 

kunna se kunskaperna och förmågorna som en helhet och praktisera dem integrerat med 

varandra. Läsförståelse är ett sådant exempel som vi efter studien förstått bör ingå i den 

dagliga undervisningen, oavsett ämne. I våra intervjuer ser vi att lärarna börjar bli medvetna 

om ämnesövergripande undervisning. Däremot finns brister i att utgå från eleverna. Vi har 

tagit oss en funderare på vad detta kan bero på. Den mest betydelsefulla orsaken tror vi är de 

vanor och den tradition som finns i skolorna om hur undervisningen ska bedrivas. Generellt 

ifrågasättes helt enkelt inte invanda rutiner. Vi tror även att det har att göra med en hierarki 

inom skolväsendet. Lagar, förordningar, direktiv etcetera kommer alltid ovanifrån. Att bryta 

denna rotade ordning och utgå från något underifrån (eleverna) i sin undervisning kommer 

eventuellt inte på tanken. Det blir en fråga kring vad det är som styr undervisningen. Vår 

förförståelse var att lärarna utgår från egna erfarenheter, läromedel och/eller tips från 

kollegor. Våra intervjuer antyder att detta stämmer men utifrån litteraturen hade vi önskat en 

större självständighet inför sitt utövande. Vi finner en parallell med det Liberg m.fl. (2010) 

vill att eleverna ska nå, nämligen en självständighet inför en text. Det innebär att eleverna i 

viss mån inte är beroende av omständigheter för att förstå en text, utan skickligheten att förstå, 

dra paralleller och reflektera ligger automatiskt hos läsaren själv. Vi undrar om inte detta kan 

tillämpas på lärarnas profession. Alltså inte att vi utgår ifrån målen, tänker på förmågorna och 

får med sig eleverna på vägen, utan att vi utgår ifrån eleverna och använder vår profession för 

att utveckla förmågorna och nå målen på vägen. Ett mer konkret exempel blir naturligtvis en 

självständig profession i läsningen/tolkningen av Lgr11. Något vi av erfarenhet märkt är att de 

gamla uppnåendemålen styr undervisningen till väldigt stor del. Motsvarande för Lgr11 blir 

sålunda kunskapskraven. Faran är att som vi visade förut så motsvaras kunskapskraven för 

samtliga betyg endast en grundläggande och en utvecklad läsförmåga.  Det betyder att om vi 

lärare inte är insatta i vad forskning säger kring läsförståelse kommer vi ställa för låga krav 
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och ”nöja oss med för lite”. Förlorarna på detta är våra elever som får sämre förutsättningar 

för att klara av vårt moderna samhälle. 

I vår analys konstaterade vi utifrån det lärarna berättade att de arbetar de med grundläggande 

läsförståelse men att majoriteten av dem inte tycks utveckla eleverna till en högre nivå. Vi ser 

inte bara ett glapp mellan teori och praktik utan vi ser också ett glapp mellan generationer och 

efterfrågade förmågor. Det sociokulturella lärandet tar till vara på varje individs enskilda 

förutsättningar och skapar ett gemensamt lärande och förståelse för varandra som inte är 

möjlig ur ett individkonstruktivistiskt perspektiv. De förmågor som efterfrågas idag och 

troligen kommer att efterfrågas även i framtiden är reflektion, argumentation, kritiskt 

granskande och sammantaget en förmåga att se saker ur flera perspektiv. Dessa förmågor 

efterfrågades inte då många av dagens verksamma lärare själva gick i skolan. Det är därmed 

inte konstigt att lärare kan ha svårigheter med att öva upp eleverna i något de själva inte varit 

vana vid. Bråten och Strømsø (2008) konstaterar dock att en reflekterande förmåga är 

uppövningsbar. Alltså behövs det satsas på att lärarna kan få utveckla dessa förmågor. I våra 

intervjuer såg vi att de två som arbetar någorlunda forskningsbaserat har efter iakttagelser av 

elevernas resultat på Nationella prov reflekterat över sitt arbetssätt, läst in sig på 

forskningsbaserad litteratur och gjort en förändring. Vi ser här att fortbildning gör skillnad.  

Slutligen vill vi framföra hur givande detta arbete varit. Vi har fått tid till att sätta oss in i ett 

ämne på djupet, ett ämne som kommer beröras varje dag i vår kommande yrkespraktik. Det är 

något få verksamma lärare har möjlighet till. Av den anledningen är det extra viktigt att vi tar 

med nya tankar och idéer för att kunna inspirera till fler fördelaktiga arbetssätt. Läsförståelse 

är något som behöver ingå dagligen. Vi behöver prata läsförståelse och formellt undervisa i 

läsförståelse. Ett ord som förklarar innebörden av det vi lärt oss är det latinska ordet 

communicare som betyder att göra gemensam. Vi har förstått att läsförståelse inte bara går att 

läsa sig till utan det måste göras gemensamt. 
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8. Bilagor 

 

Bilaga 1 - Intervjufrågor utifrån trattmodellen med temaindelning: 

 

TEMAN: 

Deskriptiva frågor 

Läsutveckling – känna att de kan prata (eftersom ämnet är ganska vitt) 

Fokus läsförståelse – essensen 

Problematiseringar 

___________________________________________________________________________ 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Hur ser din utbildning ut? År, inriktning, ämnen, fortbildning etc. 

Hur länge har du undervisat i svenska? 

Hur arbetar du med läsutveckling? 

Vad för typ av texter möter eleverna på skoltid? 

t.ex. skönlitterär, artikel, insändare och faktatext (elevers egen påverkan på materialet) 

Vad har du för läromedel? 

Vad är dina upplevelser av materialet? 

Av vilken anledning väljer du att arbeta som du gör? (varför) 

ex. tips, egna erfarenheter, kommunbeslut etc. 

Vad innebär läsförståelse för dig? 

Känner du till någon forskning kring läsförståelse? 

Hur hade du önskat att arbeta? 

Vad ser du för ev. hinder i ditt arbete? 

Har ni några direktiv från rektor/kommunledning? 

Hur känner du inför övergången från Lpo94 till Lgr11? 

 


