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Sammanfattning 

Då svårigheter med att förstå innehåll i text är ett vanligare problem än avkodningssvårigheter efter 

den första läsinlärningen, är det intressant att undersöka hur läsförståelseundervisningen är utformad 

för att stärka och stödja elevers läsförståelseutveckling. Syftet med studien är att undersöka hur lärare i 

årskurs 4 – 6 väljer ut texter och undervisar i läsförståelse för att stärka de elever som kämpar med sin 

läsförståelse. Studien har inspirerats av en fenomenografisk metodansats. Datainsamlingen skedde 

genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fem lärare som undervisar i årskurs 4 – 6. Vidare 

har studien ett sociokulturellt perspektiv som teoretisk utgångspunkt. Resultatet visar att 

läsförståelseundervisningen till stor del är integrerad i andra ämnen utöver ämnet svenska. I 

svenskämnet kretsar undervisningen i läsförståelse i huvudsak kring reciproka lässtrategier som sedan 

överförs till övrig ämnesundervisning. De vanligaste texterna i läsförståelseundervisningen är 

skönlitterära texter i svenskämnet och läromedelstexter i SO- och NO- ämnena. Centralt oavsett ämne 

är att lära genom samtal tillsammans med andra. Samtalet beskrivs också som ett av de viktigaste 

redskapen för att stärka elevers läsförståelse. Vidare visar resultatet att läsförståelseundervisningen 

riktas mot en mer ytlig förståelse. Slutsatsen är att det saknas kunskap om hur en undervisning och ett 

stöd som syftar till en djupare läsförståelse kan se ut, vilket visar på ett behov av en 

kompetensutveckling inom området.  
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Inledning 

Intresset för denna undersökning kommer ur mina egna tidigare erfarenheter av explicit 

läsförståelseundervisning som traditionell klasslärare. Jag läste två kurser i svenska om totalt 30 hp i 

det så kallade Lärarlyftet, en nationell satsning för att höja Sveriges lärarkårs ämneskompetens, vilken 

fortfarande pågår, se Skolverkets hemsida www.skolverket.se.  För mig ledde studierna till att min 

undervisning gällande läsförståelse tog en ny riktning. Den blev explicit, tydlig och förankrad i 

forskning. Det var självklart inte något som var lätt eller som alltid gick som en dans, utan ledde till 

många funderingar kring både innehåll och upplägg. Det i sig ledde vidare till att jag skrev en uppsats 

på grundnivå där jag och en medstudent undersökte hur lärare och speciallärare arbetar med 

läsförståelse (Stork & Åleheim, 2012). Sedan några år arbetar jag som speciallärare för elever i 

grundskolans årskurs 4 – 6 där jag möter många elever som har svårigheter i att förstå, tolka och ta till 

sig innehållet i texter. I mitt uppdrag möter jag också lärare som tillsammans med mig funderar över 

hur en läsförståelseundervisning kan byggas upp och då särskilt för de elever som kämpar med att 

utveckla sin läsförståelse.  Något som är intressant att fördjupa sig i då lässvårigheter efter de första 

åren i skolan i första hand inte beror på avkodningssvårigheter, utan just på svårigheter att förstå 

innehållet i de texter som läses (Roe, 2014). Ur detta perspektiv är det motiverat att undersöka hur 

undervisningen kan byggas upp för att stärka och stödja dessa elever. En nog så viktig fråga då 

förståelse av läst text är en nyckel till såväl kommande utbildning som yrkesliv.  

Vårt samhälle idag ställer höga krav på samhällsmedborgaren som läsare (Bråten, 2008a). 

Samhällsmedborgaren förväntas kunna läsa olika texter för olika syften. Detta samtidigt som det i 

debatten allt oftare syns inslag om hur svenska elevers läsförmåga sjunker. Att läsa är mer än att kunna 

avkoda orden i en text, att läsa handlar även om att förstå (Gough & Tunmer, 1986). En aktiv 

läsförståelseundervisning är fortfarande i sin vagga i Sverige där kunskapen om att arbeta explicit med 

läsförståelse ökar alltmer och intresset är stort. Läsundervisning handlar således inte enbart om 

avkodningsträning och läsflyt, utan även att lära ut hur eleverna kan ta sig an olika texter med hjälp av 

strategier som så kallade expertläsare använder sig av (Westlund, 2009). Skolverket (2014a) satsar 

stort för att öka lärares kunskap inom området genom ett kommande så kallat Läslyft. Det är uppbyggt 

utifrån aktuell läsforskning i olika valbara moduler som innehåller olika teman, där lärare deltar i ett 

kollegialt lärande under handledning. Läslyftet presenteras närmare på Skolverkets hemsida; 

www.skolverket.se.  

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
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Syfte  

Syftet är att undersöka hur lärare i årskurs 4 – 6 använder texter och undervisar för att stärka elevers 

läsförståelse och då i synnerhet de elever som kämpar med sin läsförståelse.  

Frågeställningar  

Hur undervisar lärare i årskurs 4 – 6 kring läsförståelse?  

Hur väljer lärare ut texter för att träna elevers läsförståelse?  

Vad ser lärare som stöd för elever som kämpar med sin läsförståelse?  

Bakgrund 

I bakgrunden presenteras vad de styrdokument som är aktuella för föreliggande studie; skollagen och 

läroplanen, implicerar angående undervisning i läsförståelse samt det faktum att skolan är ålagd att 

stödja elever i behov av stöd. Därefter följer ett urval av tidigare forskning inom områdena 

läsförståelse och text som elever möter i undervisningen. Urvalet är gjort utifrån vad som är relevant 

för denna studie för att ge en mer översiktlig bild, då forskningsfältet är omfattande inom området.   

Styrdokument  

Grundskolans uppdrag styrs av olika dokument, lagar och förordningar där de två tyngsta får anses 

vara skollagen och läroplanen med tillhörande kursplaner för respektive ämne. Vad innebär det ur ett 

läsförståelseperspektiv och för elever som är i behov av stöd vad gäller sin läsförståelse?  

Skollag 2010:800 i relation till stöd för att främja elevers 

läsförståelseutveckling 

Enligt skollagen (SFS 2010:800, 3 kap §3; SFS 2010:800, 3 kap §10) ska eleven ges det stöd han/ hon 

behöver för att lägst nå kunskapskraven. Stödet kan ges på olika sätt; genom ledning och stimulans, 

vilken all undervisning syftar till att ge, eller i form av riktat stöd för en specifik elev/grupp elever 

(Skolverket, 2014b). Båda dessa varianter ges inom ramen för den ordinarie undervisningen av 

exempelvis ämnes- eller speciallärare (ibid.). Stödet kan även ges i särskild undervisningsgrupp där 

stödet riktas än mer (ibid.). Skollagen visar tydligt att skolan har i uppdrag att stödja eleverna på ett 
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sådant sätt de behöver för att lägst nå kunskapskraven i de olika ännena. Det är således intressant att 

undersöka hur skolan kan bygga en undervisning som både generellt främjar elevers 

läsförståelseutveckling, men även främjar densamma för de elever som är i behov av stöd. Hur eleven 

förstår innehållet i läst text är något som i princip påverkar elevens hela skolgång, eftersom eleven 

möter texter i skolans alla ämnen. Skolan uppmanas att skapa en sådan undervisning som både främjar 

och stödjer läsförståelseutvecklingen för att ge eleverna det stöd de behöver för att lägst nå 

kunskapskraven.  

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11, pekar på alla elevers rätt 

att lära och utvecklas till aktiva samhällsmedborgare där språket ges en särskild betydelse för denna 

utveckling (Skolverket, 2011). Undervisningen i svenska ska stimulera elevernas intresse för att läsa 

(ibid.).  

Kursplanerna i de olika ämnena delas upp i tre innehållsdelar: syfte, centralt innehåll och 

kunskapskrav. I syftet i kursplanen för svenska står att läsa att eleverna genom de texter de möter ska 

få kunskaper om skönlitteratur från olika delar av världen och tidsepoker. De ska också få kunskap om 

olika typer av sakprosa. På så vis ska dessa texter bidra till att utveckla både identitet och kunskap om 

omvärlden (ibid.). Vidare står att läsa att eleverna också ska lära sig att söka och hitta information, att 

kritiskt granska information och att lära sig uttrycka tankar och åsikter i olika texttyper (ibid.). 

Eleverna ska även utveckla kunskap för att läsa för olika syften och att kunna se olika språkliga 

strukturer (ibid.). I det centrala innehållet för läsa och skriva för årskurs 4 – 6 står gällande läsning: 

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters 

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

  (Skolverket, 2011, s.224) 

Undervisning av lässtrategier betonas här. Eleverna ska med hjälp av dessa kunna förstå och tolka 

texter från olika medier. Kursplanen antyder således att strategierna skiljer sig åt beroende på typ av 

textens medium. Däremot står inget om vilka lässtrategier eller vilka medier för text som bör ingå i 

undervisningen. Lärare strukturerar och planerar med andra ord själv för vilka strategier och typer av 

medier som kommer att ingå i läsundervisningen. 

I kunskapskraven för delmomentet läsa i svenskämnet för årskurs 4 – 6 anges vad eleven ska kunna i 

slutet av årskurs 6 för att uppnå de olika betygen A - E, där lägsta godkända nivå motsvaras av betyg 

E. För betyg E vad gäller läsning anges:  

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att 

använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade 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, 2011, s.233) 

I kriteriet för betyg E ovan framgår således att eleven ska kunna sammanfatta olika texter och göra 

egna kopplingar till sammanhanget i texten. För betygsstegen C och A ska eleven klara av detta med 

stigande kvalitet (Skolverket, 2011). Vidare ska eleven i årskurs 6 kunna förstå texters innehåll såväl 
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gällande det som uttalat står i texten som det som ”står mellan raderna” genom att använda sig av olika 

lässtrategier (ibid.). Vilka typer av strategier som eleverna ska använda sig av framgår dock inte heller 

här. Vilka lässtrategier väljer lärarna ut och varför just dessa? Det är intressant att titta på i vilka 

sammanhang texter och strategier lärs ut och även hur eftersom Lgr 11 anger att eleverna ska kunna 

anpassa läsningen till texterna de läser, såväl skönlitterära texter som sakprosatexter (ibid.). Det 

betyder att eleverna behöver viss kunskap om textens genre, vara säker på syftet med läsningen och 

därefter kunna välja lämpliga lässtrategier att använda sig av under läsningen. Dessutom ska eleven 

kunna resonera kring innehåll och dess budskap samt beskriva sin upplevelse av läsningen. Hur ser då 

undervisningen ut som syftar till att möta dessa kunskapskrav? Texterna blir centrala i 

läsundervisningen eftersom både strategier och följande resonemang utgår från texterna.  

Internationella undersökningar  

Sverige deltar vart femte år i läsundersökningen PIRLS (Progress in International Literacy Study) 

som undersöker läsförmågan hos elever i årskurs 4. Den senaste undersökningen gjordes 2011. 

Sverige deltar också vart tredje år i OECD-undersökningen PISA (Programme for International 

Student Assessment) som testar 15-åringars kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse 

där de olika delområdena i undersökningen turas om att stå i fokus. I PISA 2012 uppmärksammades 

matematik särskilt. Detta är två stora internationella undersökningar där svenska elevers 

kunskapsutveckling jämförs med andra nationers elever över tid.   

PIRLS 2011 

Frågorna eleverna möter i PIRLS 2011 är jämnt fördelade mellan skönlitteratur och sakprosa och är 

konstruerade så att eleverna behöver använda sig av följande förståelseprocesser: uppmärksamma och 

återge explicit uttryckt information, dra slutsatser, tolka och integrera idéer och information samt 

granska och värdera innehåll, språk och textelement (Skolverket, 2013b). I Skolverkets (2013b) analys 

av svenska elevers svar i PIRLS 2011 beskrivs exempel på innehåll som således uppmärksammas som 

läsförståelse och som ger poäng i testet: 

- att skriva utförliga svar och använda rätt nyckelord från texten  

- att tolka frågan på det sätt som förväntas  

- att hämta svaret från rätt del av texten  

- att förstå hur generellt eller specifikt ett svar förväntas vara  

- att hämta svaret från texten och inte från den egna erfarenheten 

(Skolverket, 2013b, s.7) 

Precis som påpekas i analysen ovan av Skolverket (2013b) fästs stor vikt vid textbaserade svar i 

PIRLS. Sådan läsförståelse som handlar om att göra inferenser, att tolka innehållet mer fritt eller att 

koppla innehållet till egna erfarenheter testas inte i PIRLS i lika hög utsträckning (Skolverket, 2010). 

Undersökningen är med andra ord utformad för att premiera en läsförståelse starkt knuten till texten 

med mindre utrymme för egna tolkningar eller svar exempelvis hämtade utanför textens innehåll.  

Vad gäller PIRLS 2011 visar resultatet att svenska elevers läsförmåga sjunker enligt Skolverkets 

rapport (2012). Undersökningen visar ett sämre resultat vid läsning av sakprosa än vid läsning av 
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skönlitteratur, där det tidigare inte funnits någon skillnad (Skolverket, 2013b). För att höja resultatet i 

denna undersökning framgår i Skolverkets (2013b) analys att eleverna skulle behöva möta en 

undervisning byggd utifrån texter på olika svårighetsnivåer, längd och innehåll samt att eleverna får 

möta sakprosa och lära sig hur sådana texter är uppbyggda. Det skulle leda till att eleverna närmar sig 

sakprosans språk och struktur, vilket i sin tur leder till större förutsättningar för att ge mer textbaserade 

svar (ibid.). I Skolverkets (2010) fördjupade analys av resultaten av PIRLS 2006 och 

läsundervisningen i Sverige framkommer det tydligt redan då, att en undervisning som innehåller olika 

typer av textkopplingar, kollaborativt arbete, autentiska texter, strukturerad undervisning i 

läsförståelse, undervisning i metakognitiva strategier med ett tydligt fokus mot elevens nästa steg i 

utvecklingen samt integrerade prov och test i den ordinarie undervisningen är framgångsfaktorer. Där 

eleverna inte presterar högre än uppsatta mål, eller inte når målen, har undervisningen ett sådant 

upplägg att färdigheterna endast övas enskilt och inte i autentiska sammanhang eller integrerat 

(Skolverket, 2010).  

PISA 2012 

PISA är konstruerat för att mäta sådana kunskaper och färdigheter som eleverna behöver i vardagslivet 

och i det kommande vuxenlivet, där tolka och reflektera över information, lösa problem samt att sätta 

in kunskap i ett sammanhang står i fokus (Skolverket, 2013a). Undersökningen är även utformad för 

att ge förståelse för orsaker till och konsekvenser av skillnader i kunskaper hos elever, något som har 

kommit att påverka en del av de deltagande nationerna när de utformat innehåll och upplägg i sin 

undervisning (ibid.).  Vad gäller läsförståelse testas elevens förmåga ”… att förstå, använda, reflektera 

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

och för att delta i samhället.” (Skolverket, 2013a, s.12). Sveriges resultat i PISA sjunker, och Sveriges 

resultat är lägst jämfört med de andra nordiska länderna (Skolverket, 2013a). Vad gäller läsförståelse 

sjunker resultatet för såväl de högst som de lägst presterande eleverna, men det är särskilt de svaga 

läsarnas resultat som sjunker (ibid.). Hur kan den svenska skolan stödja dessa elever och vända denna 

negativa trend?  

De sjunkande resultaten beror på en rad komplext sammanlänkande faktorer där det är svårt att peka 

på enskilda faktorer. I Skolverkets (2013a) analys av resultaten listas trots det ett antal faktorer som 

kan ha bidragit till de sjunkande resultaten där bland annat undervisningens kvalitet och att eleverna i 

allt högre grad har arbetat enskilt pekas ut. Ytterligare några faktorer som pekas ut är hur eleverna 

värderar olika typer av kunskap samt införandet av nya lärarutbildningar och läroplaner i Sverige 

(Skolverket, 2013a). Å andra sidan har andra deltagande nationer genomfört stora reformer i sin 

undervisning utan att det kommit påverka resultatet negativt, utan tvärtom fått positiva effekter på 

resultatet, ett sådant exempel är Polen (ibid.).  

PIRLS, PISA och Lgr11 

Skolverket (2013a) har studerat korrelationen mellan innehållet i PIRLS, PISA och Lgr11, där det 

framkommer att innehållet överensstämmer väl. PIRLS och PISA anses visa tillförlitliga resultat då de 

olika undersökningarnas resultat följer varandra sinsemellan; svenska elevers resultat dalar i båda 

undersökningarna jämfört med tidigare resultat (Skolverket, 2013a).  
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Teoretisk utgångspunkt 

Det finns olika sätt att se på lärande och utveckling. Föreliggande studie utgår från en sociokulturell 

syn på lärande. Valet av teoretisk utgångspunkt är gjort utifrån det faktum att i nedan presenterade 

modeller för läsförståelseundervisning är centrala aspekter exempelvis samtal för en djupare förståelse 

av det lästa, att en mer erfaren agerar modell för en mindre erfaren samt att lärare och andra elever 

runt om utgör ett stöd för den enskilde eleven, aspekter som går hand i hand med en sociokulturell syn 

på lärande. Den teoretiska utgångspunkten presenteras således redan nu för att ligga till grund för 

kommande genomgång av tidigare forskning inom området läsförståelse.  

Lev Vygotskijs (1896-1934) teorier för utveckling och lärande ligger till grund för en sociokulturell 

syn på lärande och utveckling (Säljö, 2000). Grundläggande för denna teoretiska utgångspunkt, vilken 

består av flera olika inriktningar, är att lärande anses ske i samspel med andra och att lärande utgår 

från den sociala grupp och omgivande kultur och historia som individen är en del av (Dysthe, 2003a). 

Centrala kulturella redskap är språk och kommunikation, vilka blir till en bro mellan individens 

kognitiva utveckling och de sociala lärandeaktiviteter individen ingår i (ibid.). Lärande ses alltså som 

en del av den kontext som lärandet sker i. Kontext omfattar ur denna ståndpunkt samspel med andra, 

de fysiska redskap som används och även de representationssystem, som språket exempelvis, som 

också används (Dysthe, 2003b). Säljö (2000) påpekar att individen inte blir påverkad av kontexten, 

utan är en del av den.  

Ett sociokulturellt perspektiv 

Grundläggande för lärande och utveckling är individens aktiva deltagande i språkliga handlingar som 

sker i ett samspel med omgivande kontexter (Säljö, 2000). Dysthe (2003b) pekar ut ett antal faktorer 

som anses centrala vid synen på inlärning; att lärande är situerat, medierat, distribuerat och till största 

delen socialt, en del av en praxisgemenskap där språket är ett av de viktigaste redskapen. Vad innebär 

det? Ett situerat lärande lägger stor vikt vid autentiska aktiviteter där inlärningskontexten gärna 

påminner om miljöer utanför själva klassrummet och syftar till att ge eleverna verktyg för lärande i det 

kommande vuxenlivet (ibid.). En undervisningspraktik som således rör sig bort från individuellt arbete 

i olika typer av övningsböcker som tränar isolerade färdigheter. I litteraturgenomgången nedan 

beskrivs just vikten av ett autentiskt lärande i samband med val av text och läsförståelseundervisning 

då det visat sig ha positiv effekt på elevernas läsförståelseutveckling. Vidare beskriver en 

sociokulturell teori att lärande medieras, förmedlas, via olika redskap och stöd runtom eleven såsom 

språk, datorer och lärare till exempel (ibid.). Olika redskap påverkar lärandet på olika sätt. Vilka 

redskap läraren ger sina elever kommer alltså att påverka lärandet. Redskap som kan bestå av datorer 

med talsyntes, klasskamrater att samtala kring innehållet med eller exempelvis läraren som förklarar 

hur en textstruktur är tänkt att läsas.  De olika individerna som deltar i detta samspel distribuerar alla 

olika kunskap som bidrar till helheten (ibid.). Tillgången på kunskap ökar alltså då lärande sker 

tillsammans med andra i sociala sammanhang. Genom att delta aktivt i olika språkliga aktiviteter kring 

den lästa texten deltar eleven i en praxisgemenskap där deltagandet kan öka vart eftersom eleven 

tillägnar sig större kunskaper. Vilka slags aktiviteter som planeras och hur dessa genomförs samt vilka 

förutsättningar eleverna ges för att aktivt delta i undervisningen, får med andra ord betydelse för vilket 

lärande som sker.   

Ett känt begrepp inom sociokulturell teori är den närmaste utvecklingszonen. Innebörden kan 

beskrivas som så att det är den zon mellan individens kunskapsnivå och den kunskapsnivå individen 

når med hjälp av stöd, scaffold, från omgivningen (Grøver Aukrust, 2003). Omgivningen utgör där ett 
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tillfälligt stöd för eleven, som lär sig genom att imitera de runt omkring, för att individen sedan alltmer 

självständigt utför aktiviteten, slutligen utan stöd (Grøver Aukrust, 2003). Detta stöd kan utgöras av att 

läraren visar genom att modellera hur en viss strategi kan användas. Stödet kan också bestå av att 

elever deltar i en läsgrupp där de gemensamt diskuterar textens innehåll och gemensamt tolkar denne 

där eleven får möjlighet att imitera och lära av andras kunskap. Genom att delta och kommunicera 

utvecklar och befäster individen sin kunskap (Dysthe, 2003b). Det är framförallt genom att just delta i 

ett samspel som individen lär, inte genom att utöva enskilda aktiviteter (ibid.). Denna syn innebär att 

ett samspel med andra i samband med läsning av text är avgörande för hur eleven kommer att förstå, 

lära och utvecklas genom texten. Att lära blir en gemensam aktivitet.  

Hur deltar och vad tillför individen? Pressley (2006) lyfter att elever som kämpar med sin språk-, läs- 

och skrivutveckling ofta är passiva i språkliga aktiviteter i klassrummet. Något som enligt en 

sociokulturell syn på lärande inte gagnar utveckling och lärande. För att skapa goda förutsättningar för 

så många elever som möjligt att delta behövs en trygg atmosfär där det är tillåtet att inte kunna, vilken 

gynnar lusten till att lära (Ingestad, 2009). Läraren har en betydande uppgift i arbetet med det sociala 

klimatet för att lägga en positiv grund för lärande och språkutveckling och då även läsförståelse. Två 

kritiska punkter för elevens läsförståelseutveckling blir således miljön som eleven vistas i och elevens 

eget deltagande. Eleven får vid enskilt arbete lita till sin egen förmåga och förlorar då det scaffold som 

klasskamrater och lärare kan utgöra. Ett stöd som kan bidra till en ökad förståelse och kunskap genom 

allas samlade kunskaper och erfarenheter. Det blir således intressant att studera huruvida miljön 

erbjuder eleven ett rikligt språkande tillsammans med andra elever och vuxna. Undervisningen bör ge 

utrymme för en interaktion både elever emellan och mellan lärare och elev samt stödja och uppmuntra 

eleven att delta aktivt. Undervisningen bör ur ett sociokulturellt perspektiv även ge utrymme för ett 

autentiskt lärande, något som direkt påverkar valet av text samt hur undervisningen kring läsförståelse 

byggs upp.  

Läskompetens  
Vad säger aktuell forskning om hur skickliga läsare läser?  Elbro (2004) lyfter fram att läsning sker 

genom avkodning av de enskilda bokstäverna och inte på ordets visuella form. Skickliga läsare gissar 

inte och tar inte hjälp av kontexten för att avkoda en text i första hand, utan läser av ordets bokstäver 

och aktiverar sina bakgrundskunskaper (Pressley, 2006; Elbro, 2004). Vidare drar denne skickliga 

läsare nytta av ordets stam, förstavelser och ändelser, anpassar läshastigheten efter svårighetsgraden på 

texten, tar ut huvudbudskapet och använder olika strategier före, under och efter läsningen som 

exempelvis att förutspå, ställa frågor, klargöra och sammanfatta det viktigaste i innehållet (Pressley, 

2006).  Elever som kämpar med sin läs- och skrivutveckling använder sig inte i lika hög grad eller inte 

alls av dessa strategier, utan är i behov av explicit undervisning (ibid.). En skicklig läsare är även aktiv 

med ett tydligt mål och övervakar sin förståelse av innehållet i relation till det egna målet 

(McLaughlin, 2012). Vidare tar en skicklig läsare stöd av för läsningen relevanta strategier och 

använder sig av genrekunskap för att ta sig an texten på lämpligt sätt (McLaughlin, 2012; Pressley, 

2006). En skicklig läsare har även strategier för att ta ut betydelsen av okända ord (McLaughlin, 

2012). Med andra ord framgår här att läsning är en ytterst aktiv aktivitet som kräver koncentration, 

fokus, kunskap och målmedvetenhet från läsarens sida. En insikt som många elever säkerligen inte har 

och är i behov av stöd för att själv utvecklas till. Viss problematik gällande läsförståelse kan kanske 

förebyggas utifrån en från lärarens sida medveten undervisning, medan annan fordrar mer riktade 

insatser. En tanke som är intressant eftersom det vanligaste problemet gällande läsning efter den första 

läsinlärningen just handlar om svårigheter med att förstå och tolka texters innehåll (Roe, 2014). 



9 

 

Skollagen, som nämnts ovan, är tydlig angående att elever ska ges det stöd de behöver för att lägst nå 

kunskapskraven (SFS 2010:800). Däremot säger lagen inget om hur stödet kan eller bör se ut. Det är 

istället upp till den enskilda skolan; rektor och lärare, att utforma. Hur stödet gällande läsförståelse 

utformas och uppmärksammas kommer alltså troligen att skilja sig åt bland annat beroende på hur 

rektor och lärare på den specifika skolan ser på läsning, utveckling, lärande och stöd.   

Läsförståelse 

Läsförståelse skiljer sig från att kunna återge en text på två sätt beskriver Guthrie och Kirsch (1987), 

både de kognitiva processerna och graden av engagemang är olika. Läsförståelse är alltså inte 

detsamma som att återge eller hitta information i en text. Vad menas då med läsförståelse? 

McLaughlin (2012) lyfter fram en definition där läsförståelse definieras som en interaktion mellan 

läsaren och texten, förståelsen ligger således inte enbart hos varken läsare eller text, utan dessa 

samverkar. Ett annat sätt att definiera läsförståelse är att den uppstår i mötet mellan läsaren, texten och 

vad läsaren redan vet inom området (McLaughlin, 2012). Utifrån den sistnämnda definitionen av 

läsförståelse blir det viktigt för läraren att undervisa på ett sådant sätt att elevernas förförståelse 

aktiveras innan läsning av text.  

Forskningen pekar på en rad faktorer som ligger till grund för hur läsaren förstår läst text. Det blir 

tydligt att läsförståelse är komplext och är beroende av många olika delar. Perfetti, Landi och Oakhill 

(2005) visar att läsförståelse tar avstamp i många olika faktorer såsom storleken på ordförrådet, 

bakgrundskunskap inom ämnet, grammatisk förmåga, arbetsminnets kapacitet, genrekunskap, 

övervakning av den egna förståelsen, avkodning, fonologisk förmåga och förmågan att göra inferenser. 

För att öka elevers förståelse av informerande och förklarande texter bör undervisningen runt läsning 

av texten fokusera på vokabulär och textstruktur i ett autentiskt sammanhang (Hall & Sabey, 2007). 

Något som även PIRLS 2011 och PISA 2012 visar ett behov av (Skolverket, 2013a; Skolverket, 

2013b). När elever får i uppgift att tänka självständigt kring texter utvecklas en djupare förståelse 

(Bråten & Strømsø, 2008). Det vill säga i sammanhang där de ombeds att presentera en egen 

uppfattning om innehållet och tala för den jämfört med att återberätta eller beskriva.  

Huruvida läsaren övervakar sin förståelse, att aktivera sin metakognitiva förmåga, är något som också 

påverkar läsförståelsen (Westlund, 2013; Perfetti, Landi & Oakhill, 2005). Studier visar att skickliga 

läsare är medvetna om målet med läsningen, att de reflekterar över innehållet under läsningens gång 

samt läser skönlitteratur och sakprosa på olika sätt då syftena är olika (Westlund, 2013).  

Även motivation påverkar utgången av läsförståelsen (Fälth, 2013; Duke & Block, 2012; McLaughlin, 

2012). Motiverade läsare läser för en rad olika anledningar såsom nyfikenhet, engagemang, socialt 

utbyte och emotionell tillfredställelse (McLaughlin, 2012). En engagerad läsare drivs av en inre 

motivation av att interagera med texten, använder kognitiva förmågor för att förstå, delar kunskap 

genom att samtala med kamrater och lärare samt att de läser för nöje och har en positiv inställning 

gentemot läsning (ibid.). Genom att interagera med texten konstruerar läsaren förståelse utifrån de 

kopplingar läsaren gör med tidigare och ny kunskap, vilket kräver ett aktivt engagemang från läsarens 

sida (ibid.).  

Läsutveckling och läsförståelse 

Läsutvecklingen delas vanligen in i fyra olika faser: pseudoläsning där barnet låtsasläser eller härmar 

en läsares handling, den logografiska där ord ses och avkodas som en bildenhet utan att någon egentlig 
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avkodning ägt rum, den fonologiska där orden ljudas ut fonem för fonem och läsaren förstått den 

alfabetiska principen – att varje grafem motsvaras av ett fonem - samt den ortografiska fasen där 

läsaren nu läser med flyt och kan avkoda större enheter av grafem (Fridolfsson, 2008). Denna 

indelning kan tyckas något ensidig med tanke på att den i princip enbart riktar sig mot en del av vad 

läsning består av; avkodning, och inte tar upp förståelse av det lästa alls.    

 

Läsning som aktivitet beskrivs ofta med hjälp av läsformeln L = A x S, vilken kallas The Simple View 

of Reading, där L står för läsning, A för avkodning och S för språkförståelse (Gough & Tunmer, 

1986). Utan den ena produkten blir det ingen egentlig läsning, båda delarna måste finnas med (ibid.). 

Läsflyt och en automatiserad avkodning påverkar läsförståelsen (Bråten, 2008a). Avkodningen bör 

automatiseras för att energin ska kunna läggas på själva innehållet, budskapet, där språkförståelsen 

innebär att läsaren förstår ordens innebörd i kontexten och känner till det sammanhang texten utspelas 

i (Gough & Tunmer, 1986). När läsaren har en automatiserad avkodning beskrivs det som att läsaren 

läser med flyt, så kallat läsflyt, och har då nått en ortografisk fas där orden inte längre behöver ljudas 

ut (Fridolfsson, 2008). Läsflyt beskrivs av Westlund (2013) som att läsaren felfritt kan läsa en text 

högt med prosodi, därmed inte sagt att samma läsare har en tillfredställande läsförståelse.  

Termen hyperlexi används ibland för att beskriva svårigheter att förstå läst text (Åsberg, 2009). 

Hyperlexi innebär att läsaren har en automatiserad avkodning, men ändå har hinder vad gäller att 

förstå innehållet i texten (Duke & Block, 2012). Svårigheter med att förstå innehållet i texter beror 

oftare på svårigheter att förstå själva innehållet än på problem med avkodningen efter den första 

läsinlärningen (Roe, 2014). Begreppet hyperlexi är omtvistat och används av vissa forskare för en 

specifik grupp individer som även har en diagnos inom autismspektrat, medan det används av andra 

forskare för de individer som helt enkelt har svårigheter att förstå texters innehåll (Åsberg, 2009).   

Vad kan hyperlexi bero på? Elevers ordförråd, bakgrunds- och ämneskunskaper samt användande av 

läsförståelsestrategier är starka predikatorer av elevens läsförståelseutveckling över tid, vilka anges 

som orsaker till svårigheter att förstå texters innehåll (Duke & Block, 2012). Det kan även bero på 

arbetsminnets förmåga, hörförståelseförmågan samt koncentrationssvårigheter (Roe, 2014). Om 

läsaren har svårigheter att aktivera tidigare kunskaper ur minnet kommer det att påverka förståelsen 

(ibid.). Koncentrationssvårigheter påverkar förmågan att övervaka den egna förståelsen under läsning, 

en betydande strategi för förståelse av texters innehåll (ibid.). Hur kan lärare stödja dessa elever? Att 

träna fonologisk medvetenhet och avkodning är lättare att mäta jämfört med att träna att höja elevers 

läsförståelse, ordförråd och omvärldskunskap, varför lärare oftare tränar och stödjer dessa delar (Duke 

& Block, 2012). Denna kunskap ger insikt i vikten av att lärare bedriver en explicit läsundervisning 

där ett aktivt och riktat stöd för dessa elever blir tydligt trots att det är svårare att utvärdera dess effekt.  

Olika läsförståelsestrategier för olika syften  

Skickliga läsare använder olika läsförståelsestrategier före, under och efter läsning som är anpassade 

efter både texten och syftet med läsningen (McLaughlin, 2012; Alatalo, 2011; Pressley, 2006).  Detta 

medför att lärare bör erbjuda en sådan strategiundervisning som innehåller en rad olika strategier för 

att bygga upp en samling av strategier för eleverna att välja mellan beroende på vad eleven behöver i 

stunden. Begreppet läsförståelsestrategier kan definieras på följande sätt:  
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Begreppet läsförståelsestrategier inbegriper i sin tur olika kognitiva strategier som aktiveras för 

att skapa mening i en text. Strategier behöver därmed förstås som planlagda och medvetna 

tankeoperationer, medan färdigheter inte innefattar medveten tankeverksamhet.  

(Westlund, 2013, s.51) 

 

En skicklig läsare använder, som det står ovan, inte enkom en strategi under läsning av en text. I 

praktiken betyder det att eleverna inte bör uppmanas att använda enbart en strategi när de läser, utan 

istället bör uppmuntras att använda sig av den strategi de för stunden behöver i den aktuella texten för 

att öka sin förståelse av det lästa – såsom en skicklig läsare gör (Duke & Pearson, 2002). Dessutom 

kan en elevs läsförståelse variera mellan olika ämnen, en elev som har god läsförståelse vid läsning av 

skönlitterär text behöver inte ha motsvarande läsförståelse vad gäller sakprosa, varför respektive 

ämneslärare behöver undervisa i läsförståelse för att ge sina elever de strategier, redskap, de behöver i 

den aktuella typen av text (Westlund, 2013). Lärarens upplägg av undervisning i läsförståelse bör 

erbjuda en mångfald av strategier för att eleverna under läsning ska kunna välja utav dessa likt som de 

väljer bland utbudet på ett smörgåsbord. 

 

Skolverket (2010) beskriver i sin analys av PIRLS 2006 hur en skicklig läsare skiftar mellan att läsa på 

ytan, exempelvis att avkoda ett för läsaren svårt ord, och att läsa på ett djupare plan, exempelvis 

genom att göra kopplingar till egna tidigare erfarenheter; det vill säga att läsaren rör sig mellan olika 

plan i sin läsning. Vissa strategier kategoriseras som så kallade ytstrategier, exempelvis memorering 

av innehållet, och andra som djupstrategier, exempelvis övervakning av den egna förståelsen, 

omstrukturering av innehållet och en integrering av egna tidigare kunskaper (Bråten & Strømsø, 

2008). Gear (2015) listar strategier som skickliga läsare använder sig av:  

 

- Gör kopplingar till tidigare bakgrundskunskaper och erfarenheter. 

- Ställer egna frågor, såväl bokstavliga som inferensfrågor före, under och efter läsningen. 

- Visualiserar inre bilder. 

- Gör inferenser utifrån textens innehåll. 

- Bedömer vad som är det viktiga i texten.  

- Analyserar och syntetiserar utifrån textens innehåll och det egna tänkandet.  

- Övervakar sin förståelse.  

 

Elever som aktiverar sina förkunskaper, kopplar samman information från flera olika texter genom att 

ta ut viktiga ståndpunkter, likheter och skillnader samt försöker förklara orsakssamband utifrån läsning 

av flera olika texter utvecklar en djupare förståelse (ibid.). Särskilt bör lärare undervisa kring 

intertextuella strategier, det vill säga hur man lägger samman, jämför, värderar och skapar kunskap 

utifrån flera olika textkällor för att på så vis främja en djupare förståelse för ämnet (ibid.). Läsaren tar 

även hjälp av och väljer bland olika avkodningsstrategier, precis som mellan olika förståelsestrategier 

(Skolverket, 2010). Detta är något läraren kan göra eleverna medvetna om genom att dels undervisa i 

hur olika strategier kan användas, men även genom att samtala tillsammans med eleverna att skickliga 

läsare faktiskt gör så. Att avkodning och läsförståelse är något som kräver en aktiv insats och ett 

fokuserat sinne.  

 

I figuren nedan uppmärksammar Gear (2015) att en stor del av läsförståelseundervisningen hamnar i 

en bokstavlig nivå av förståelse och visar samtidigt vilken typ av undervisning som innebär en mer 

eftertänksam läsning: att starta i en mer bokstavlig läsförståelse och gå mot en mer interaktiv och 

tolkande.  
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                          Mot eftertänksam läsning 

T
ex

t 

 

Bokstavligt 

 

 

Interaktivt 

 

Tolkande 

 

Textens särdrag 

Sammanfattning 

Att avgöra vad som  

är viktigt 

Återberätta 

Början-mitten-slutet 

 

Att ställa frågor 

Att göra kopplingar      

Att visualisera 

Att göra inferenser 

 

Att transformera 

Att syntetisera 

Kritiskt tänkande 

Läsaren som tänkare 

Källa: Gear, 2015, s.28 

 

I figurens interaktiva kolumn är elevens eget tänkande lika viktigt som innehållet i texten och det är 

där som undervisning sker om att det egna tänkandet ökar förståelsen (Gear, 2015). I den tolkande 

kolumnen är elevens eget tänkande viktigare än själva texten, ett tänkande som utgår från arbetet i de 

bokstavliga och interaktiva kolumnerna (ibid.). Läsförståelseundervisning som främjar en ökad och 

fördjupad förståelse är inte klar i och med att eleverna har tagit ut det viktiga för texten, sammanfattat 

innehållet och så vidare, det är snarare där den tar sin avstamp (ibid.).  

Lärares kunskaper om och elevers utveckling av 

läsförståelse  
Flera forskare visar på hur betydelsefull en explicit läsförståelseundervisning är för hur elevens 

läsförståelse kommer att utvecklas (Westlund, 2009; Pressley, 2006; Perfetti, Landi & Oakhill, 2005).  

Lärare behöver dels undervisa för att stärka och utveckla elevers avkodningsförmåga, och dels för att 

utöka elevers ord- och begreppsförråd, ämneskunskaper och läsförståelsestrategier för att på så vis 

stärka elevernas läsförståelse (Duke & Block, 2012). Här saknar många lärare idag kunskaper om hur 

undervisning i att använda läsförståelsestrategier går till (ibid.).   

En skicklig läsundervisning innehåller läsning för flera olika syften utifrån flera olika metoder, olika 

texter och arbete i olika gruppkonstellationer i autentiska sammanhang med fokus på individuella 

behov, intressen och inlärningsstilar (McLaughlin, 2012).  Costley och West (2012) pekar på 

ytterligare kvalitéer utöver dessa som ingår i en effektiv läsundervisning: en bedömning av elevens 

styrkor och svagheter och att läraren försäkrar sig att eleverna är engagerade i läsuppgiften. Vidare har 

den skicklige läraren höga förväntningar på såväl eleverna som på sig själv, en kunskapssyn som 

bygger på att kunskap skapas i meningsfulla sammanhang, att eleverna ska utmanas i sitt tänkande 

samt att läraren har som utgångspunkt att eleverna är engagerade i sitt eget lärande (Westlund, 2013).  

Kims, Linan-Thompsons och Misquittas (2012) forskningsöversyn visar att en undervisning för elever 

med inlärningssvårigheter som bygger på en explicit läsförståelseundervisning är mer effektiv för att 

öka förståelsen istället för att modifiera texternas innehåll. Denna kunskap torde medföra att lärare kan 

välja texter utifrån helt andra kriterier än hur pass ”lättillgänglig” läraren uppskattar att texten är att 
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förstå för eleverna, ofta läromedelstexter. Särskilt med tanke på att dessa texter ofta beskrivs som 

tråkiga av eleverna (Guthrie & Lutz Klauda, 2012). Något som knappast stimulerar läsintresse, 

motivation och engagemang positivt.   

Olika modeller för läsförståelseundervisning 

Westlund (2013) presenterar ett antal punkter som anses ge god effekt på läsförståelsen: att övervaka 

sin förståelse, ett kooperativt lärande, användande av grafiska mallar, att svara på frågor, att formulera 

egna frågor till texten, att lära sig olika strukturer för berättande samt att sammanfatta huvudidéerna. 

Det finns flera olika forskningsbaserade modeller för hur en explicit undervisning i läsförståelse kan 

bedrivas i klassrummet som svarar mot dessa punkter. Inslag av samtal återfinns i samtliga modeller 

som presenteras nedan. Det är av vikt att läraren styr de kollaborativa samtalande inslagen på så vis att 

eleverna lyssnar till varandra och deltar aktivt för att en ökad förståelse av innehållet ska uppstå 

(Guthrie & Lutz Klauda, 2012). Westlund (2013) beskriver att ett gemensamt språk för läsförståelse är 

centralt för både lärare och elever då språket i sig utgör ett stöd, scaffold, i undervisningen, 

möjligheten att sätta ord på det som sker ökar också medvetenheten. En kunskap om olika modeller 

och strategier som syftar till att stärka elevers läsförståelse skulle kunna innebära att läraren får 

tillgång till ett stöd för sin egen undervisning. Något som i sin tur skulle kunna innebära ett ökat stöd 

även för eleverna.  

Reciprok undervisning  

I en reciprok läsundervisningsmodell, RU, interagerar lärare och elever kring de gemensamma målen 

förutsäga, ställa frågor, klargöra samt sammanfatta innehållet av texten där varje mål är identifierad 

som en strategi, vilken främjar både förståelse och övervakningen av densamma (Palincsar & Brown, 

1986).  I denna modell är dialogen central där lärarens roll är att balansera förklaring, instruktion av 

och att visa, modellera, hur strategierna används för att gradvis låta eleverna själva ta över ansvaret 

(ibid.). Något som kan tolkas som en sociokulturell syn på lärande. Palincsar och Brown (1986) 

påpekar att strategierna inte är ett självändamål i sig att använda, utan att de ska ligga till grund för en 

ökad förståelse av läst text samt utgöra verktyg för en övervakning av den egna förståelsen. Denna 

modells effekt mättes ursprungligen utifrån sakprosatexter, men fungerar även att använda vid läsning 

av skönlitterära texter (Palincsar & Brown, 1986).  

Transaktionell undervisning 

I en transaktionell läsundervisning, TSU, får eleverna både ta emot och konstruera metakognitiv 

kunskap om när och vilka strategier som kan vara aktuella att använda, hur dessa kan anpassas efter 

nya situationer samt varför det är strategiskt att använda sig av strategier vid läsning (Pressley, El-

Dinary, Gaskins, Schuder, Bergman, Almasi & Brown, 1992).  Ett viktigt inslag är att eleverna 

dokumenterar den metakognitiva förståelse som de utvecklar (ibid). Målet är att eleverna själva ska 

kunna välja vilka strategier som kan vara lämpliga att använda vid olika typer av text (ibid.). 

Ytterligare ett viktigt inslag i denna modell är att öka elevernas motivation att använda sig av 

strategier vid läsning och att stärka elevernas tro på att de genom att använda sig av strategier påverkar 

hur väl de kommer att förstå texten – alltså att eleverna själva kontrollerar utgången av förståelsen 

(ibid.). Förståelsen av text skapas här genom en interaktion mellan eleverna där egna och andras 

tolkning skapas i dialog parallellt med att val av strategier synliggörs i samma dialog (ibid.).  
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Begreppsbaserad undervisning 

En begreppsbaserad läsundervisning, BLU, utgår från ”... en samverkan mellan motivation, 

begreppskunskap, strategianvändning och social interaktion.” (Andreassen, 2008, s.245). Detta leder 

till ett ökat engagemang i läsningen (Andreassen, 2008). Motivation och engagemang medför en ökad 

läsförståelse då dessa faktorer bidrar till viljan att förstå texten fullt ut, vilket i sin tur medför att 

läsaren processar innehållet på djupet (Guthrie, Wigfield, Barbosa, Perencevic, Taboada, Davis, 

Scaffidi & Tonks, 2004).   

Modellen utarbetades till en början för användning vid läsning av naturorienterade texter där 

undervisningen byggdes upp och strategier valdes ut utifrån de begrepp som texten innehöll 

(Andreassen, 2008). Något förenklat kan modellen förklaras med att arbetet inleds med att eleverna på 

olika sätt bekantar sig med begreppen, exempelvis genom museibesök, för att sedan ställa frågor 

utifrån det egna intresset kring temat för att eleverna sedan använder sin egen motivation för att finna 

svaren på frågorna genom textläsning med en aktiv användning av lässtrategier (Andreassen, 2008). 

Centrala strategier i BLU är aktivering av förkunskaper, att ställa egna frågor före, under och efter 

läsning, att söka information genom att välja ut betydelsefulla delar av texten att läsa, att sammanställa 

ny och gammal kunskap, att sammanfatta och att grafiskt organisera kunskapen funnen i de texter 

eleven läst (ibid.). Läraren stöttar genom att först modellera hur detta går till för att sedan gradvis låta 

eleverna arbeta mer självständigt (Guthrie et al., 2004).  Även här kan en sociokulturell syn på lärande 

skönjas där läraren gradvis överlåter ansvar åt eleven i en stödjande miljö.  

En balanserad undervisning i läsförståelse  

Undervisning i läsförståelse bör vara balanserad (Duke & Pearson, 2002). En balanserad undervisning 

inkluderar såväl explicit undervisning i läsförståelsestrategier som att den ger rika möjligheter att läsa, 

skriva och samtala om det lästa (ibid.). Duke och Pearson (2002) beskriver hur undervisningen 

behöver erbjuda en stödjande kontext i form av: 

- läsning i autentiska situationer utanför för ändamålet tillrättalagda läromedel,  

- läsning av de genrer som eleverna förväntas kunna läsa och förstå,  

- att elevernas ord- och begreppsförråd stimuleras genom att en rik vokabulär används och att 

utrymme ges för att samtala om nya ords och begrepps innebörd,  

- att eleverna ges en läsundervisning för att stödja och främja en automatiserad avkodning,  

- att skriva texter för andra elever att läsa och förstå samt att samtala om text på olika nivåer; 

såväl om det som berör det mer ytliga som att göra tolkningar och att koppla det lästa till annat 

utanför texten exempelvis.  

Duke och Pearson (2002) beskriver vidare att detta inte är tillräckligt, utan att undervisningen bör 

byggas upp utifrån ett gradvis överlåtande av ansvar från lärare till elev, vilket forskarna visar hur i 

figuren nedan:  
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Källa: Duke & Pearson, 2002, s.210 

 

I Duke och Pearsons (2002) figur syns tydliga kopplingar till en sociokulturell syn på inlärning och 

utveckling där omgivningen utgör ett stöd, scaffold, för eleven. Eleven ges i denna miljö möjlighet att 

utveckla och fördjupa sin läsförståelse inom zonen för den närmsta utvecklingen där eleven 

tillsammans med andra tränar på det han/hon ännu inte utför självständigt. Gradvis träder elevens egna 

ökade ansvar fram allteftersom kunskapen ökar medan lärarens ansvar gradvis avtar i motsvarande 

takt. Task Responsibility (ansvar för uppgiften) flyttas alltså successivt från lärare till elev. Läraren ger 

enligt denna modell eleven förutsättningar för att först se och studera aktuellt innehåll för 

undervisningen genom att inleda med att visa och modellera. Detta följs av att eleven imiterar och 

prövar med stöd, kanske tillsammans med hela klassen, kanske tillsammans med några få i en mindre 

grupp eller enbart tillsammans med läraren. Slutligen genomför eleven aktiviteten mer självständigt. 

Eleven lämnas således inte själv med en text med tillhörande uppgifter att förstå, utan guidas mot ett 

allt större eget ansvar utifrån det att eleven lär och utvecklas. Undervisningen är explicit och medveten 

från lärarens sida. Ansvaret överlåts gradvis åt eleven i takt med elevens stigande kunskap.  

Olika typer av text – traditionell tryckt text kontra 

text på internet 
Vad menas med begreppet text? Danielsson och Selander (2014) resonerar kring begreppet som så att 

det dels kan beskrivas vardagligt som ”... skrivna ord på papper eller skärm” (s.17) och dels mer 

vetenskapligt som ”... flera olika typer av resurser som tillsammans bildar en enhet” (s.17). Den senare 

innebörden namnges som ett vidgat textbegrepp där komponenter som ord, bilder, grafer, talad text 

och dylikt tillsammans bildar det som utgör text (Danielsson & Selander, 2014).  När en text består av 
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olika former av olika teckensystem samt när den grafiska utformningen är meningsbärande kallas den 

multimodal (Danielsson & Selander, 2014).  

 

Olika slags texter är uppbyggda på olika sätt. Källkunskap, kunskap om genre och olika texters 

struktur, ger läsaren nycklar till exempelvis hur texten är tänkt att läsas och vilken slags information 

den innehåller (Strømsø & Bråten, 2008). Texter som står att finna på nätet frångår ofta dessa 

traditionella genrer och det blir svårare för läsaren att veta vad som kan förväntas av texten (ibid.). 

Strømsø och Bråten (2008) listar ett antal drag som skiljer en text på internet jämfört med en mer 

traditionell tryckt text: text på internet kräver kunskaper i dels att söka texter och dels i navigering 

mellan olika texter, högre krav ställs på läsaren att kritiskt granska källan samt att det är en större 

utmaning i att skapa ett sammanhang mellan textens olika delar såsom text, bild, ljud, animering och 

så vidare. Detta pekar på att läraren bör ge eleverna explicit undervisning i hur denna typ av text är 

tänkt att läsas och hur den är uppbyggd för att främja förståelsen av det lästa.  

 

Texters uppbyggnad både rent grafiskt och även hur satser är skrivna, kan påverka hur pass läsvänlig 

texten är för läsaren då en otydlig struktur och en otydlig tänkt läsgång mellan olika teckensystem kan 

utgöra större hinder än nya ord och begrepp (Danielsson & Selander, 2014).  Westlund (2013) påpekar 

att även om multimodala texter kan skapa motivation i sig, kan olika ljudeffekter och infogade länkar 

störa läsaren och därmed påverka läsförståelsen negativt. Lärare bör undervisa i att textens olika delar 

samverkar. Att såväl textavsnitt, bilder, grafer, diagram, textboxar som kursivering av ord, för att 

nämna några delar, alla bidrar till förståelsen av texten samt att delarna utöver själva texten ofta bidrar 

med exklusiv information (Strachan, 2014). Wennås Brante (2014) har i sin avhandling studerat hur 

dyslektiker jämfört med icke dyslektiker läser multimodala texter. Resultatet visar att dyslektiker i 

högre grad än andra antingen hoppar över bilderna eller ägnar dessa uppmärksamhet långt senare i 

läsningen jämfört med icke dyslektiker, något som påverkar läsförståelsen negativt (Wennås Brante, 

2014). Det visade sig att dyslektikers läsförståelse ökade om de enbart mötte texter med text i (ibid.). 

Ett intressant resultat på två sätt, dels ökar det insikten om hur en text möjligen kan anpassas för 

dyslektiker, dels visar det på betydelsen av att lärare undervisar om bilders betydelse för förståelsen.  

 

Texter som återfinns på internet har tre karaktärsdrag: de är multimodala, har en så kallad 

hypertextuell organisering, vilket innebär att de står i förbindelse med andra texter som läsaren kan 

”klicka” sig fram mellan, och de är också interaktiva (Strømsø & Bråten, 2008). Texter hämtade från 

internet ställer höga krav på att eleven kan söka efter information och välja ut relevanta texter, något 

som skiljer sig från att hitta information i tryckta texter där innehållsförteckningar och register finns 

att tillgå (ibid.). Att eleven också kan klicka sig fram och tillbaka mellan olika texter ställer krav på att 

eleven kan hålla flera texter aktuella samtidigt och också integrera dessa med varandra, en verklig 

utmaning för många (ibid.). Dessutom har dessa texter ofta en svag koppling innehållsmässigt med 

varandra (ibid.). I dessa sammanhang väljer elever ofta bort texter utan bilder då dessa anses som 

tråkiga, även om texten kanske är högst relevant för eleven att läsa (ibid.).  

 

I skolan kan eleverna möta en annan textkultur än den de bär med sig hemifrån, vilken deras 

textkomptens utgår från (Roe, 2014). Textkompetens kan beskrivas som något som springer ur en 

social kontext i autentiska sammanhang där den formas ”... av sociala, politiska, historiska, materiella 

och ideologiska faktorer.” (Roe, 2014, s.46). Läsarens kunskap om texttypen påverkar läsförståelsen, 

det vill säga kunskap om hur texten är uppbyggd och tänkt att läsas (Perfetti, Landi & Oakhill, 2005). 

Det är alltså av vikt att lärare undervisar i hur texter är uppbyggda. Ofta har elever svårare att förstå 

sakprosa och informerande texter än skönlitteratur (Westlund, 2013). Detta är något som kan komma 

att påverka elevernas engagemang vid textläsning i skolan belyser Roe (2014). Just engagemang är en 
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viktig påverkansfaktor för förståelsen (Roe, 2014). Kanske finns en förväntan hos eleven att texters 

syfte är att underhålla och att de är relativt lättsamma, när texterna i undervisningen istället kräver ett 

engagemang och en från läsarens sida vilja att läsa på djupet. Läraren behöver därför medvetet 

undervisa kring olika texters struktur och hur de är tänkta att läsas för att skapa en bred textkompetens 

hos sina elever samt att läsa är en aktiv handling.  

Texter i undervisningen 

Skolverkets (2010) analys av PIRLS 2006 informerar läsaren om att elever på lågstadiet i huvudsak 

möter skönlitterära texter, för att sedan från och med årskurs 4 i huvudsak möta sakprosa. Från årskurs 

4 förväntas eleverna inhämta kunskap framförallt via textläsning (McNamara, Ozuru & Floyd, 2011). 

En grupp elever får plötsligt problem med läsningen i och med skiftet mellan årskurs 3 och 4, där 

lässvårigheterna i första hand inte beror på hinder i avkodningen, utan på svårigheter med att förstå 

innehållet, något som har kommit att kallas The Fourth Grade Slump (ibid.). Forskning har visat att 

detta är kopplat till en komplex relation mellan typ av text och elevens egen tidigare 

bakgrundskunskap (ibid.). Hinder i avkodningen blir i regel upptäckta långt tidigare, men eftersom 

kraven på eleven i samband med textläsning byter karaktär och texttyperna delvis blir andra mellan 

dessa årskurser upptäcks sällan detta hinder förrän eleven förväntas lära utav textinnehållet (ibid.). Hur 

kommer det sig att berättande texttyper skulle vara lättare att förstå? Berättande texter innehåller ofta 

ämnen som läsaren själv i olika grad har upplevt beskriver McNamara, Ozuru och Floyd (2011). Det 

kan vara ämnen som kamratskap, kärlek, att börja skolan och dylikt, i en viss bestämd miljö med ett 

visst antal karaktärer. Trots att även berättande texter kan innehålla ny information har ofta elever i de 

yngre åren sådana bakgrundskunskaper att de utan större svårigheter kan ta till sig innehållet 

(McNamara, Ozuru & Floyd, 2011). Informerande och förklarande texttyper däremot, har en mer 

komplex textstruktur samtidigt som de ställer högre krav på tidigare kunskaper inom området, samt att 

dessa texter ofta innehåller abstrakta och logiska resonemang som kan vara svåra för elever i 

mellanstadieåldern att tolka och förstå (ibid.). Detta pekar på att det är av vikt att läraren aktiverar 

elevernas bakgrundskunskaper samt undervisar kring olika texttypers struktur.  

 

Idag är läromedelstexten den vanligast förekommande texten i skolans mellanstadium, årskurs 4 – 6 

(Guthrie & Lutz Klauda, 2012). Många av dessa tryckta läromedel finns även i digital form där studier 

visar att skillnaden mellan traditionell och digital form är liten. Det handlar i huvudsak om 

möjligheten att få texten uppläst (Danielsson & Selander, 2014). Bredden och kvaliteten på texterna 

lärare använder sig av i undervisningen har ett starkt samband med elevernas läsförståelse (Strachan, 

2014). Ordförrådet påverkas bland annat av mängden och även av variationen av de texter läsaren 

möter (McLaughlin, 2012). Många elever upplever skolans läromedelstexter som tråkiga och det gäller 

även de elever som är skickliga läsare (Guthrie & Lutz Klauda, 2012).  Elever lär sig främst ny 

kunskap genom att läsa (ibid.). För att lära från dessa texter krävs dels avkodningsfärdigheter och dels 

en djupare förståelse samt även en förmåga att resonera kring innehållet, och det samtidigt som lärare 

föredrar att själva lära ut om innehållet framför att undervisa om hur eleverna kan ta sig an dessa texter 

(ibid.). Att undervisa om innehållet istället för att ge eleverna redskap hur de kan ta sig an dessa texter 

kan på sikt stjälpa istället för hjälpa när eleverna senare förväntas kunna förstå, tolka och lära utav 

dessa typer av text. För att lära från texter krävs ett engagemang i form av tid, ansträngning och 

uthållighet, vilket i en skicklig läsundervisning skapas utifrån ett brett utbud av texter från 

biblioteksböcker, internet och artiklar exempelvis (ibid.). På så vis skapas bland annat en möjlighet att 

göra en syntes av information från olika källor, att ställa komplexa frågor om innehållet, vilka 
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motiverar till ytterligare läsning – faktorer som bidrar till att lära sig att tänka inom ämnesområdet 

(Guthrie & Lutz Klauda, 2012).  Ytterligare en anledning för lärare att använda sig av olika texttyper 

är att det ökar elevernas kunskapsbas (Strachan, 2014). Informerande och förklarande texter ökar 

dessutom elevernas ordförråd (ibid.). Berättande texter å sin sida möjliggör en träning i att analysera 

texter utifrån olika perspektiv och ökar elevernas medvetenhet kring olika sociala samhällsfrågor 

(ibid.). Genom att låta eleverna bygga sin kunskapsbas utifrån ett stort utbud av olika texttyper ökar 

förutsättningarna för att förstå och lära av texter de möter framöver (ibid.).  

Bråten och Strømsø (2008) förklarar att en strategiundervisning är ett gemensamt ansvar för alla 

skolans lärare och så även valet av texter som engagerar och motiverar till läsintresse. Även i 

Skolverkets (2010) analys av PIRLS 2006 påpekas vikten av att lärare väljer texter som intresserar och 

engagerar eleverna för att överbrygga eventuella gap mellan texten och eleverna. Lärarens kunskap om 

sina elever och om hur undervisningen runt texter kan byggas upp blir centralt för elevernas förståelse 

av innehållet. Lärares val av text styrs antagligen av kunskapskraven i Lgr 11, varför det inte alltid är 

möjligt att utgå från vad som intresserar eleverna. Istället blir det en uppgift för läraren att skapa ett 

intresse och engagemang för ämnet genom sin undervisning.  

Duke och Pearson (2012) betonar att texter tänkta att träna läsförståelsestrategier i även bör väljas med 

tanke på vilken strategi eleverna ska träna på då den introduceras och när eleverna senare ska öva på 

att använda den. Valet av text och strategi bör med andra ord vara medvetna val från lärarens sida, 

något som påverkar valet av text på samma sätt som vilket kunskapsstoff eleverna förväntas ta del av. 

Vidare bör läraren ta i beaktande vid val av text då nya strategier lärs ut att texten i sig inte ställer höga 

krav på eleven som läsare angående bakgrundskunskaper, mängden nya ord och begrepp eller 

avkodning (Duke & Pearson, 2012). Senare då eleverna är bekanta med den aktuella strategin, påpekar 

Duke och Pearson (2012), att eleverna givetvis behöver möta en variation av texter i undervisningen, 

en variation vilken de senare kommer att möta i samhället som vuxna.  

För att eleverna ska bygga en tro på sig själva som läsare är det viktigt att läraren inte tar bort eller 

förenklar texter/läromedel, utan istället arbetar för att eleverna ska uppleva framgång i sitt lärande via 

texten (Guthrie & Lutz Klauda, 2012). För elever som kämpar med läsningen är det viktigt att läraren 

hittar texter på en lagom utmanande nivå initialt och genom dessa säkerställer en framgång med 

läsningen menar Guthrie och Lutz Klauda, (2012). Det är också betydande att texterna ingår i ett 

autentiskt sammanhang och att eleverna känner att de får ut något av att läsa texten, att det inte räcker 

med att lyssna till läraren – lärarens uppgift med genomgångar blir således att skapa en meningsfull 

uppgift runt textläsningen (Guthrie & Lutz Klauda, 2012). Det är även av vikt att läraren aktiverar 

elevernas förförståelse och också förser de elever som inte har kunskap om textens ämne med 

bakgrundskunskap före läsning (Costley & West, 2012). Det föreligger således en hel del arbete före 

själva läsningen av texten.  

Det är inte alla texter som läses från övre vänstra hörnet rad för rad neråt, utan multimodala texter är 

exempelvis tänkta att läsas genom att läsaren växlar mellan text, bilder, grafer och andra typer av 

teckensystem och ibland även mellan olika länkar (Danielsson & Selander, 2014). Detta kan tyckas 

självklart för en van läsare, men kan många gånger vara mindre tydligt för en läsare som kämpar med 

sin läsning (ibid.). Läraren har en viktig uppgift att förklara hur en text är tänkt att läsas, hur den är 

uppbyggd och varför den är utformad på just det viset för att eleven ska kunna göra meningsfulla 

kopplingar mellan olika delar av texten, identifiera huvudbudskapet samt lära nytt av innehållet (Hall 

& Sabey, 2007). Alltså att föra metatextuella samtal kring aktuell text, något som vanligtvis inte sker i 

undervisningen (Danielsson & Selander, 2014). Genom att läraren undervisar i hur olika texttyper är 

tänkta att läsas ges en förutsättning för eleven att närma sig texten som textgenre, vilket i sin tur ger en 
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möjlighet för en djupare förståelse för innehållet (Danielsson & Selander, 2014).  Då dagens elever 

som vuxna kommer att möta en allt större mängd multimodal text i samhället blir det av betydelse att 

lärare undervisar explicit kring denna typ av text. Kunskap om och strategier för hur multimodala 

texter är tänkta att läsas blir betydande redskap för dagens elever att ha med sig in i vuxenlivet. 

Betydelsen för de elever som kämpar med förståelse av läst text kan inte nog understrykas.  

Att göra en syntes utifrån flera texter 

Studier visar att det är en utmaning för elever på mellanstadiet att göra en syntes av innehåll från olika 

texter, utan att de flesta eleverna istället helst förlitar sig okritiskt till läroboken som enda källa vid 

insamlande av information kring ett visst ämne, något som även vuxna studenter visat sig ha problem 

med (Bråten & Strømsø, 2008). De elever som själva får välja bland olika slags texter och också 

använder sig av fler textkällor utvecklar såväl en djupare förståelse för ämnet som en källkritisk 

kunskap (ibid.). Den djupare förståelsen kommer sig av att eleven möter ämnet ur flera olika 

perspektiv (ibid.). En förutsättning för detta är att eleverna har kunskap om olika texters struktur och 

uppbyggnad (ibid.). Läsare som är mer vana att möta en källa istället för fler, har svårare att förstå 

innehåll på ett djupare plan och är mindre medveten om att kunskap kan skapas genom att lägga 

samman information från olika källor (ibid.) En undervisning som till stor del bygger på läsning av 

text ur tillrättalagda läromedel föder således inte en djupare förståelse för ämnet och leder till att 

eleverna blir mindre källkritiska än annars, medan en undervisning som bygger på det motsatta bjuder 

in till att utveckla en kunskap kring att kunskap inte alltid står direkt tryckt i texten. Att en syntes 

mellan källor kan vara nödvändig för att bygga en djupare förståelse för innehållet.  
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Metod 

Föreliggande studie har inspirerats av en fenomenografisk forskningsansats. Valet av ansats kommer 

ur viljan av att förstå hur lärare uppfattar läsförståelseundervisning och de val av text som görs i 

samband med denna samt vad lärare ser som stöd för de elever som kämpar med att förstå innehållet i 

texter. Fenomenografi utgår från att ett fenomen kan ha olika innebörd för olika personer och 

intresserar sig samtidigt för att ta reda på vad som ligger till grund för dessa olika innebörder eller 

uppfattningar (Larsson, 1986). Valet av ansats känns därför väl förankrat i föreliggande studies syfte. 

Vidare är föreliggande studie kvalitativ och utgår från semistrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod.  

Fenomenografi 

Föreliggande studie har, som ovan nämnts, inspirerats av en fenomenografisk ansats. Detta för att 

beskriva och analysera uppfattningar av olika fenomen med ett särskilt fokus på skillnaderna i dessa 

tankar för att på så vis skapa en möjlighet till fördjupad förståelse av mänskligt lärande och sätt att se 

på omvärlden (Dahlgren & Johansson, 2009). Hur en person uppfattar ett fenomen anses inom 

fenomenografi bero på vad denne bär med sig för erfarenheter och således finns inga ”rätt eller fel”, 

utan istället anses det finnas olika uppfattningar av ett fenomen (Larsson, 1986.) Utifrån ett 

fenomenografiskt perspektiv finns inget intresse att hitta en absolut sanning, istället vilar intresset i att 

undersöka hur ett fenomen kan uppfattas (ibid.).  

Inom fenomenografin görs en skillnad mellan första och andra ordningens perspektiv, perspektiv som 

styrs av de erfarenheter den tillfrågade bär med sig. Den första ordningens perspektiv beskriver 

fenomenet såsom det kan observeras utifrån, medan den andra ordningens perspektiv istället beskriver 

hur deltagaren uppfattar det samma (Larsson, 1986). I föreliggande studie ligger intresset i att beskriva 

hur ovan nämnda frågeställningar beskrivs av deltagarna och vad det innebär, alltså är intresset ett 

andra ordningens perspektiv.  

Skillnaderna i deltagarnas uppfattningar kring ett visst fenomen kallas för utfallsrum (Dahlgren & 

Johansson, 2009). Dessa uppfattningar kan ordnas hierarkiskt genom att studera hur pass komplex en 

deltagares uppfattning är (ibid.). Djupet av förståelsen styrs av hur pass många aspekter av fenomenet 

som belyses, där färre faktorer anses spegla en mer ytlig förståelse. För att ge en bild av de olika 

uppfattningarna, kategorierna, illustreras dessa ofta med citat i studiens resultat (Larsson, 1986).  

Vald metod, för att undersöka hur lärare arbetar med att stärka elevers läsförståelse, är genom så 

kallade semistrukturerade intervjuer. Då studien har inspirerats en fenomenografisk ansats är 

intervjufrågorna ordnade utifrån olika teman, frågeställningar, i en intervjuguide (Bilaga 1) med ett 

fåtal möjliga underfrågor som ska ses som ett stöd och vägledning under intervjun (Dahlgren & 

Johansson, 2009). Genom att använda en intervjuguide minskas risken för att någon frågeställning 

glöms bort och större fokus kan istället läggas på att lyssna till den enskilde deltagarens svar och 

därifrån anpassa följdfrågorna. Detta skapar förutsättningar för mer uttömmande svar under 

intervjuerna.   
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Intervju som datainsamlingsmetod 

I studier som utgår från en fenomenografisk ansats är intervju en vanlig metod för insamling av data 

för att ta reda på hur deltagarnas uppfattning av det aktuella fenomenet ser ut (Larsson, 1986). Detta 

har sin grund i att forskaren inte anses kunna formulera sin fråga förrän han/hon hört deltagarens svar 

och då först får syn på hur deltagaren tolkat frågan (ibid.). Utifrån svaret formuleras sedan relevanta 

följdfrågor för att få syn på deltagarens uppfattning om det aktuella fenomenet (ibid.).  

Larsson (1986) beskriver vikten av att noga arbeta fram en intervjuguide för att få syn på deltagarnas 

uppfattningar. I intervjuguiden bör vissa så kallade ingångsfrågor finnas till de olika fenomen som ska 

studeras, vilka ställs lika till alla deltagare för att sedan följas av för intervjun aktuella följdfrågor 

(ibid.). Under intervjun används följdfrågor som ”Hur tänker du då?” och liknande för att få ett så 

uttömmande svar som möjligt. Det är en metod som kallas probing (Dahlgren & Johansson, 2009). En 

annan sida av probing är en icke-verbal probing där hummanden och nickningar används i syfte att 

visa intresse och bjuda in till än mer fördjupade svar, något som är viktigt inom fenomenografin 

(ibid.). Ytterligare ett sätt för att öka möjligheten att få syn på deltagarnas sätt att uppfatta det aktuella 

fenomenet, och också minska risken för ”skolbokssvar”, är att bädda in och formulera frågorna som 

exempel som deltagarna får resonera kring (ibid.). Det senare kan vara en utmaning för en mindre van 

intervjuare. Det ställer höga krav på att kunna konsten att omformulera frågor till exempel som ger 

uttömmande svar.  

Det finns kritik riktad mot intervju som datainsamlingsmetod. I intervjuer skildrar kanske deltagaren 

fokus för frågan som denne tror att det förväntas av honom/henne i den rådande kulturen eller av den 

person som genomför intervjun, istället för hur deltagaren skulle beskriva fenomenet i en mindre 

formell situation (Stukát, 2005). Ett sätt att minska risken för detta kan kanske vara att låta deltagaren 

välja plats för var intervjun ska äga rum. På så vis kan troligen valet av plats, och även tid, medverka 

till att deltagaren känner sig mer bekväm och trygg i sin roll som deltagare och i lägre grad styrs av 

omgivningens förväntningar i sina svar. Ett annat sätt skulle kunna vara att just använda icke-verbal 

probing för att visa uppmuntran och på så vis skapa en trygghet som bidrar till att deltagaren svarar 

utan att tänka på vad som anses ”rätt och fel” och istället svarar mer fritt från andras åsikter och 

värderingar.  

Studiens deltagare 

Urvalsgrunden för denna studie är lärare som undervisar i och har en utbildning för grundskolans 

mellanstadium, alltså årskurserna 4 – 6. Dessa lärare arbetar som ämneslärare i flera grupper med 

undervisning i cirka hälften eller mer av de teoretiska ämnena utifrån respektive lärares 

ämnesinriktning.   

Urvalet har skett genom ett så kallat bekvämlighetsurval, vilket innebär att deltagarna finns 

tillgängliga för forskaren och kan delta då studien genomförs (Bryman, 2008). Utifrån en 

fenomenografisk ansats är det av betydelse att skapa en variation bland deltagarna för att skapa 

förutsättningar att visa på så många olika uppfattningar som möjligt. Bland deltagarna i föreliggande 

studie finns såväl mer nyexaminerade som mer erfarna lärare med samt även en variation i deltagarnas 

ämneskompetenser.  

För att avidentifiera deltagarna har alla fått fingerade namn. Nedan presenteras deltagarna i den 

ordning intervjuerna skedde. I tabellen kan följande data läsas ut: respektive deltagares utbildning, 

antal år som lärare (alla uppger antal år efter examen och ingen har någon längre erfarenhet av yrket 
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före examen) samt vilka årskurser de undervisar i. Deltagarna undervisar på olika grundskolor med ca 

350 – 500 elever från förskoleklass till årskurs 6, alla belägna i Stockholms län.  

 

Deltagare Utbildning Antal år som 

lärare 

Undervisar i åk 

Agnes 1-7 Sv, SO 1 4 och 6 

Beatrice 1-7 Bild, Sv, NO, 

Eng, Ma 

14 4 och 6 

Cecilia F-6 Sv, Ma, NO, 

SO 

6 4 

Daniella 1-7 Sv, Eng, SO 16 4 och 6 

Elin F-6 Sv, Ma, NO, 

Tk 

8 4 och 6 

 

Genomförande 

Föreliggande studie tog avstamp i en litteraturgenomgång. Det finns en mängd litteratur inom läsning 

och läsförståelse. Urvalet av litteratur består dels av litteratur som ger mer av en översikt inom ämnet 

och dels av nyare doktorsavhandlingar samt vetenskapliga artiklar inom området läsning och 

läsförståelse. De vetenskapliga artiklarna är alla refereegranskade och återfinns i databasen ERIC. 

Artikelsökningen begränsades genom att söka artiklar publicerade mellan åren 2000 – 2015. Några är 

dock äldre, men återfinns i nyare forskning som källa, varför det var av intresse att även ta del av 

dessa. Ett exempel är Goughs och Tunmers (1986) studie där The Simple View of Reading presenteras. 

Även en del av de nyare artiklarna återfanns som referenser i den mer översiktliga litteraturen, vilket 

väckte ett intresse att ta del av dessa. Också de återfanns i databasen ERIC och togs fram genom en 

sökning på årtal och artikelns titel. Mycket tid gick åt att kritiskt läsa abstrakt för att granska vilka 

artiklar som skulle kunna tänkas vara aktuella att ta del av. De utvalda doktorsavhandlingarna samt 

den mer översiktliga litteraturen var material känt för mig sedan tidigare.   

Jag kontaktade lärare som undervisar på skolor jag kände till sedan tidigare via 

speciallärarutbildningen. De fick uppdraget att verka som en kontaktperson mellan mig och studiens 

deltagare för att höra med lärare som undervisar i årskurs 4 – 6 på respektive skola om det fanns 

intresse att delta i en studie samt i så fall även förmedla kontaktuppgifter oss emellan. Fem lärare 

anmälde sitt intresse via kontaktpersonerna. Deltagarna kontaktades då via mail, fick mer information 

om studiens syfte och att intervjun skulle komma att spelas in samt transkriberas. Vidare informerades 

samtliga deltagare dels vid denna första kontakt och dels inför själva intervjun, att jag följer 

Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer samt vilka dessa är och vad de innebär. Deltagarna 

fick själva välja dag, tid och plats för att genomföra intervjun. Detta för att varje deltagare skulle 

känna sig så trygg och bekväm som möjligt under intervjun. Alla intervjuer kom att genomföras på 

deltagarnas skolor i deltagarnas respektive klassrum i direkt anslutning till skoldagen, antingen före 

eller efter. På så vis kunde intervjun också genomföras ostört.  
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Samtliga intervjuer spelades in med min mobil för att senare transkriberas genom att lyssna via 

mobilen och parallellt transkribera i ett nyare Wordprogram på dator. För att säkerställa att 

inspelningen inte skulle avbrytas under intervjun ställdes mobilen in på flygplansläge. Som ännu en 

säkerhetsåtgärd fördes kortare fortlöpande anteckningar under intervjun. Intervjuerna var mellan fyrtio 

och sextio minuter långa. Innehållet i intervjuerna utgör grunden för analysen.  

Analysen av insamlad data, deltagarnas olika uppfattningar av de fenomen som undersöks, 

genomfördes sedan i flera steg där inspiration hämtades enligt en modell som Dahlgren och Johansson 

(2009)  presenterar. Först läses det transkriberade materialet igenom ett flertal gånger för att finna på 

variationer av deltagarnas beskrivningar av de olika fenomenen. Jag tecknade också ner mina tankar 

jag fick under läsningen. Sedan sorterade jag deltagarnas svar utifrån intervjuguidens olika teman för 

att dessa skulle ligga utgöra underlag för jämförelser. För att underlätta en jämförelse och analys av 

svaren för att finna på skillnader och likheter färgkodades samtliga deltagares svar med varsin färg. På 

så vis synliggjordes de olika deltagarna tydligt i deras olika uppfattningar om de fenomen som 

undersöktes. Därefter följde en gruppering av synliggjorda skillnader och likheter i beskrivningarna av 

de olika fenomenen. Något som tog lång tid och gjordes om flera gånger. Vidare utgick jag från en 

sociokulturell syn på lärande och utveckling då jag analyserade deltagarnas svar. Genom att använda 

denna metod för analysen skapades ett underlag för hur lärare genomför läsförståelseundervisning, 

väljer texter och vad de ser som stöd för elever i behov av stöd gällande läsförståelse.  

Studiens tillförlitlighet och äkthet 

Då lärare inte behöver ha samma uppfattning om hur en utvecklande läsförståelseundervisning ser ut, 

kring vilka texter den kan utgå samt vad som ses som stöd för kämpande elever har begreppen 

tillförlitlighet och äkthet valts ut för att belysa föreliggande studies kvalitet. Dessa begrepp är 

utformade för kvalitativa studier då dessa inte gör anspråk på att finna en sanning, utan snarare visar 

dessa på att det kan finnas fler än en beskrivning av de studerade fenomenen (Bryman, 2008). 

Begreppet tillförlitlighet kan i sin tur delas in i underkategorierna trovärdighet, överförbarhet och 

pålitlighet samt möjligheten att styrka och bekräfta studiens objektivitet (ibid.). Äkthet i sin tur delas 

in i huruvida studien ger en rättvis bild och i olika grader av autenticitet (ibid.). Begrepp som jag 

relaterar föreliggande studie till nedan.  

Tillförlitlighet  

Trovärdighet handlar dels om studien följer de regler som finns utarbetade för forskning, om det görs 

en noggrann beskrivning av hur forskaren kommit fram till studiens resultat samt om resultatet 

presenteras för personer verksamma inom området för studien (Bryman, 2008). Föreliggande studie 

utgår från Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer, vilka presenteras närmare nedan. 

Vidare redogörs för såväl genomförande samt för hur analysen av insamlad data skett.  

Föreliggande studie har fem deltagare, vilka beskriver hur de använder texter och bygger upp sin 

undervisning i läsförståelse för att stärka och stödja elevernas läsförståelse. För att ge en möjlighet till 

överförbarhet av resultatet ges därför en beskrivning av deltagarnas bakgrund, såsom exempelvis 

utbildning, antal år i yrket och i vilka årskurser och ämnen de undervisar i för att på så vis ge en bild 

av deras miljö. På så vis ges läsaren en möjlighet att avgöra huruvida resultatet kan anses överförbart 

till en annan miljö än deltagarens.  
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För att möjliggöra för läsaren att själv bedöma studiens pålitlighet redovisas föreliggande studies 

samtliga faser och genomförande; syfte med undersökningen, frågeställningar, ett urval av tidigare 

forskning inom området, val av deltagare, genomförande, metod, tillvägagångssätt vid analys samt 

resultat. En diskussion förs kring vald metod kring vad detta val kan ha inneburit för föreliggande 

studie. 

För att ge läsaren en möjlighet att styrka och bekräfta studiens resultat redovisas citat ur insamlad 

data. På så vis ges läsaren en möjlighet att själv se exempel på vad kategoriseringen av de olika 

uppfattningarna grundas på och därur kunna styrka och bekräfta analysens och tolkningens rimlighet.  

Äkthet 

Intervjuerna transkriberas ordagrant för att ge en så rättvis bild som möjligt av deltagarnas svar då 

minnesanteckningar som stöd för minnet innebära att intervjuaren inte får med allt deltagaren svarar. 

Transkribering torde även minska risken till en senare misstolkning av deltagarens svar jämfört med 

om enbart exempelvis minnesanteckningar används som stöd för minnet.  

Autencitet kan delas in i olika undergrupper såsom om studien medverkar till att öka deltagarnas 

förståelse för sin egen miljö, för hur andra i miljön upplever den samma, möjligheten att förändra och 

utveckla det som studerats samt om deltagarna fått de förutsättningar som är nödvändiga för att 

genomföra en eventuell förändring (Bryman, 2008). Autencitet gällande föreliggande studie kan tolkas 

som huruvida densamma kan anses bidra till ökade möjligheter att utveckla läsförståelseundervisning i 

grundskolans årskurs 4 – 6. En fenomenografisk ansats önskar bidra till en ökad insikt om att det finns 

olika sätt att se på omvärlden, en insikt som kan medföra reflektion, vilket i sig kan leda till en 

utveckling av det som studeras (Larsson, 1986). Huruvida studiens resultat kan bidra med en ökad 

möjlighet att utveckla undervisningspraktiken kring läsförståelse, valet av texter i samband denna samt 

stöd för elever i behov av stöd gällande läsförståelse, kan ses ur flera olika synvinklar.  Hur pass 

mycket tidigare kunskap och erfarenhet, men även vilja som finns att eventuellt förändra och utveckla, 

i kombination med vilka förutsättningar som ges i den aktuella kontexten som mottagaren befinner sig 

i är exempel på olika faktorer som spelar in om en eventuell reflektion leder till ökad kunskap och 

utveckling. Kanske kan studien ge underlag för att verka för en utveckling av 

läsförståelseundervisningen och då särskilt för de elever som kämpar med denna?   

Forskningsetiska aspekter 

Föreliggande studie utgår från de fyra forskningsetiska principer som återfinns i Vetenskapsrådets 

rapport 1:2011 God forskningssed  och i Vetenskapsrådets publikation Forskningsetiska principer 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002) : informationskravet, samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det innebär här att deltagarna informerades om syftet med 

studien, att deltagandet är frivilligt och närsomhelst kan avbrytas om de så önskar, att deras bidrag i 

studien kommer att avidentifieras samt att insamlade data endast kommer att användas för 

forskningsändamål. Denna information gavs till deltagarna vid två tillfällen, dels vid förfrågan att 

delta och dels i direkt anslutning till själva intervjun.   

Vid vetenskapliga studier uppstår etiska överväganden att ta ställning till. I föreliggande studie 

intervjuas lärare kring läsförståelseundervisning, val av text i samband med denna samt vad de ser som 

stöd för elever som kämpar med att förstå texters innehåll. Avsikten är att bidra med ökad kunskap 

inom ämnet för att tillföra en pusselbit i utvecklingen av skolans undervisning och inte att utsätta de 
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enskilda individerna för någon form av granskning. Detta kompliceras av att samtliga deltagare har, 

om än på håll, någon form av koppling till mig som forskare. Därför är det, om möjligt, än viktigare 

att iaktta dessa olika etiska ställningstaganden och att också se insamlad data som en gåva från 

deltagarna. Under intervjuerna har det funnits en strävan att visa ett genuint intresse på ett sådant sätt 

att deltagarna också känner att deras deltagande ses som en gåva. I föreliggande studie kommet detta 

till uttryck genom att deltagarna själva väljer tid, plats och i viss mån även hur mycket tid de har för 

att delta i en intervju. Ytterligare en etisk aspekt är att under intervjun möta deltagaren på ett sådant 

sätt att denne känner sig bekväm i situationen, trots ovan nämnd maktasymmetri, och inte underlägsen 

forskaren som många gånger kanske representerar en person med mycket kunskap inom området. Det 

är med andra ord av betydelse att skapa en sådan atmosfär att deltagarna i föreliggande studie känner 

sig trygg i att dennes beskrivning av fenomenet inte granskas eller värderas negativt, utan istället ses 

som värdefullt och intressant.  

Resultat 

Frågeställningarna studien utgår från handlar om hur lärare undervisar i läsförståelse, hur lärare väljer 

ut texter väljer i syfte att träna läsförståelse samt vad lärare ser som stöd för de elever som kämpar 

med att förstå texters innehåll. Resultatet av studiens olika frågeställningar presenteras utifrån de olika 

kategorier som framkommit i analysen av det insamlade materialet. Samtliga deltagare beskriver att 

läsförståelseundervisningen sker i olika former av läsprojekt av skönlitterära texter i ämnet svenska 

samt även integrerat med ämnesundervisningen i SO- och NO- ämnena. Inramningen sker i båda fallen 

av samtal kring det lästa för att stödja förståelsen av innehållet.   

Läsförståelseundervisningens utgångspunkter 

Läsförståelseundervisningen beskrivs utifrån två olika kategorier: begränsade lärarkunskaper, vilket 

leder till en mer spontan undervisning, samt att den utgår från gemensamma samtal kring det lästa. 

Dessa kategorier kan sägas utgöra ramen för läsförståelseundervisningen.  

Begränsad lärarkompetens 

Valet av strategier kan sägas styras av den kunskap läraren besitter om strategier och modeller för att 

undervisa i läsförståelse. En större och djupare kunskap torde visa på en explicit undervisning där 

läraren gör medvetna val bland ett rikt utbud av strategier och modeller och också kan förklara varför 

undervisningen ser ut som den gör. Ingen av deltagarna uppger att de har en medveten planering de 

följer för att utöka och bygga upp elevernas tillgång till strategier, redskap, att fördjupa sin förståelse 

av det lästa. En undervisning där kämpande läsare kan riskera att inte få tillgång till de strategier som 

behövs för att nå en djupare förståelse. I Lgr 11:s (Skolverket, 2011) centrala innehåll och 

kunskapskrav för de olika betygen i svenska för årskurs 4 – 6 anges endast i allmänna ordalag att 

eleverna ska kunna använda sig av lässtrategier för att förstå och tolka olika texter, göra 

sammanfattningar, beskriva sin upplevelse av innehållet samt kunna göra inferenser, vilka typer av 

strategier som detta innebär att undervisningen bör innehålla nämns inte. Explicit undervisning av 

olika strategier är ny mark i Sverige. Något som syns i föreliggande studies resultat där deltagarna 

uttrycker viss osäkerhet i ämnet. Lärare som har en utbildning äldre än fem, sex år har troligen inte 
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med sig kunskap om hur en explicit undervisning i läsförståelse kan se ut. I nedanstående citat 

beskriver Beatrice och Agnes att de inte medvetet planerar för att en viss strategi i undervisningen.  

Jag tror inte jag har något som ett mantra.  

(Beatrice) 

Jag tänker inte så här innan att Åh, nu ska vi träna den här strategin. 

(Elin) 

Dessa citat exemplifierar behovet av en kompetensutveckling för lärare för att utveckla 

läsförståelseundervisningen och därmed stödet för de elever som kämpar med att förstå innehåll i 

texter. På så vis kommer exempelvis stöd att ges direkt inom ramen för den ordinarie undervisningen 

genom att eleverna får tillgång till ett ökat antal redskap att använda vid arbete med att tolka och förstå 

läst text.  

I föreliggande studie ges en bild av att lärare inte besitter någon djupare kunskap kring vare sig 

strategier eller modeller, utan istället till stor del förlitar sig på ett gratismaterialets En läsande klass 

(www.enlasandeklass.se ) val av vilka strategier som bör ingå i undervisningen. Vidare ingår i viss 

mån att kritiskt granska innehållet i texter, det beskrivs dock endast i samband med läsning av 

multimodala texter på internet. Något som pekar på att det råder en kunskapsbrist gällande vilka 

modeller och strategier utöver denna modell och dess strategier som kan ingå i en undervisning för att 

främja en djupare förståelse. Dessa strategier anses således leda fram till kunskapskraven i Lgr 11 

gällande läsning och förståelse av texters innehåll. I följande citat beskrivs en antydan till en mekanisk 

strategiundervisning där användandet att strategier i sig riskerar att bli ett självändamål:  

Jag tänker att vi även har haft jättemånga lästeman. Vi jobbar lite med Läsfixarna (ELK:s 

samlingsnamn för dess olika strategier – min anmärkning), det här med… Vi har haft väldigt 

många lästeman där vi har haft samma böcker i hela klassen. De har uppgifter som de har jobbat 

med till texten. De har läst för varandra och svarat på frågor. De har jobbat mycket med att 

sammanfatta. I höstas hade vi flera veckor på raken att de skulle läsa en kvart om dagen. Sedan 

skulle de avslutningsvis sammanfatta den läsning de gjort under veckan och lämna in en 

sammanfattning till mig på det.  

(Cecilia) 

Här beskriver deltagaren hur materialet En läsande klass utgör ”förrådet” av strategier att välja bland, 

även om det även beskrivs ingå fler komponenter i läsförståelseundervisningen, men som inte uttrycks 

explicit.  

Vissa av de namnen har blivit synonymer med de strategierna. Sedan har jag nog inte 

benämningar på allt som jag gör. Just nu har det varit positivt för det har fått mig att konkretisera 

för barnen. Nu har de (namnen) fått mig att… Nu kan jag säga Cowboyen och då förtydliga för 

barnen. Också att vi går igenom mer vad de innebär. Namnen har fått mig att bli medveten om 

att jag kan säga att det här är den här strategin. Tidigare har vi jobbat med det, men barnen har 

kanske inte vetat att det här var en strategi och det här var en annan. För mig kommer de inte 

helt naturligt, alltså namnen på strategierna. Det har gjort att de namnen har blivit mer att de har 

blivit enkla för mig att ta till mig. Sedan gör jag säkert saker som jag själv inte är medveten om.  

(Cecilia) 
Nedan ges ett exempel på att eleverna uppmanas att arbeta med en strategi i taget istället för att 

uppmuntras att välja bland en mängd strategier utifrån det egna behovet: 

Varje kapitel var en strategi de skulle titta närmare på. Så var det rull på det så att säga. … Då är 

det just så här att de inte gjorde samma sak i varje kapitel, utan när de jobbat sig igenom de fem 

lässtrategierna från ELK, då den sista var ju då att sammanfatta vart femte kapitel.  

(Beatrice)  

 

http://www.enlasandeklass.se/
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Deltagarnas beskrivningar av läsförståelseundervisningen pekar på behovet av en 

kompetensutbildning för att öka kunskapen kring hur en undervisning som främjar en djupare 

läsförståelse kan se ut. I nuläget utformas undervisningen från en i huvudsak reciprok modells 

strategier och eleverna tycks uppmanas att använda sig av en strategi i taget. Undervisningen riskerar 

att bli mekanisk och strategierna användas likt fasta ingredienser i ett recept.  

En ung, och kanske osäker, undervisningstradition att undervisa i läsförståelse utanför svenskämnet 

beskrivs. Det tycks alltså saknas en medveten plan eller upplägg för hur undervisning i läsförståelse 

kan byggas upp. Svenskämnet tar dock en tydlig avstamp i en reciprok undervisning. Det tycks dock, 

trots den tydliga avstampen, att det saknas kunskap i vad denna undervisning utgår från och förankras 

i utöver att det är strategier som ingår i materialet En läsande klass, ELK. Ingen av deltagarna sätter 

ord på att de medvetet utgår från en reciprok modell eller ger uttryck för att de känner till att 

strategierna i ELK utgår från denna modell. I undervisningen utanför svenskämnet beskrivs en mer 

spontan, i stunden uppkommen, undervisning kring läsförståelse. Kärnan vilar i ELK:s strategier och 

att också titta på texters olika strukturer, ofta i syfte för att eleven ska kunna svara på innehållsfrågor. 

Dessa strategier utgör en grund för förståelsen av det lästa, men bör samtidigt inte utgöra det 

huvudsakliga och enda innehållet, utan bör kompletteras med ytterligare strategiundervisning för att 

främja en djupare förståelse av innehållet. 

Samtal i samband med läsning centralt 

Ytterligare en utgångspunkt för deltagarnas undervisning i läsförståelse är samtalet. Här råder en likhet 

mellan alla deltagare. Samtliga beskriver samtalet som centralt för att arbeta med texters innehåll på så 

vis att det både utgör ett stöd och iscensätter en praxisgemenskap för hur text kan förstås och tolkas. 

Samtalet blir ett redskap för att både lära ut och förstå hur olika strategier kan användas och texter 

tolkas. Genom att delta aktivt befästs kunskaperna (Dysthe, 2003b). I samtalet med andra distribuerar 

alla aktiva deltagare till ökad förståelse genom att alla får tillgång till allas samlade kunskap (ibid.). 

Här ger Agnes en bild av ett tillåtande klimat där lärare och elever gemensamt bidrar till en ökad 

förståelse genom samtalet:  

Vi samtalar mycket! Stämningen i klassen är sådan att om vi sitter och läser kan man räcka upp 

handen och utan att det på något sätt blir pinsamt, frågar de ”Vad betyder det här? Jag förstår 

inte.”. Då går vi igenom det och så läser vi om stycket igen. Jag uppmuntrar att de frågar, men 

jag brukar gärna ställa frågan vidare ”Är det någon som kan förklara?” eller ”Vad är din tolkning 

av det här?”. Jag vill inte lägga orden i munnen på eleverna. 

(Agnes) 

Cecilia som undervisar i en årskurs 4:a märker av The Fourth Grade Slump. Hon utgör då ett stöd för 

sina elever och använder samtalet som redskap för att arbeta med texternas innehåll tillsammans med 

eleverna.  

Just nu när jag har en åk 4 så kan jag uppleva att mycket av det lärmaterial vi har kan vara lite 

svårt. Det gör att jag jobbar ganska mycket i helklass med att vi läser mycket i helklass. Vi går 

igenom ord. Vad innebär det här egentligen? Vi har många läspass när jag sitter i mindre 

grupper och jobbar med böcker som är för mellanstadiet och då sitter jag med en grupp på 4 – 5 

elever kanske. Vi kan diskutera mer.  

(Cecilia) 

Samtalet beskrivs som en möjlighet till en ökad kunskapstillgång och ökade möjligheter för förståelse. 

En stor del av samtalet beskrivs utgöra möjligheter att reda ut oklarheter och ords och begrepps 

betydelser, vilka eleverna uppmuntras via ett aktivt deltagande att själva komma fram till med stöd av 

läraren.   
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Undervisning i läsförståelse  

Läsförståelseundervisningen beskrivs se olika ut beroende på i vilket ämne som strategin tillämpas i; i 

svenska ges en strategiundervisning som i hög grad är styrd av och medvetet planerad utifrån de 

strategier som ingår i materialet En läsande klass, ELK. Dessa strategier tas sedan med in i SO- och 

NO- undervisningen, med skillnaden att strategierna då används mer spontant än i 

svenskundervisningen, ofta utifrån elevernas för stunden aktuella behov. En intressant paradox då 

läsförståelse är något som beskrivs förekomma först och främst i SO- och NO-undervisningen och inte 

i undervisning i svenska. Ytterligare en intressant aspekt av detta är att det är ett av kunskapskraven i 

svenska enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011), samtidigt som läsförståelse i huvudsak beskrivs tränas i 

andra ämnen än svenska.  

Främst ytstrategier i SO- och NO – ämnena  

Läsförståelse är något som deltagarna föredrar att främst träna integrerat med ämnesundervisningen i 

de SO- eller NO- ämnen som de undervisar i framför tillrättalagda läromedel för ändamålet, även om 

dessa förekommer. Samtliga deltagare utgår framför allt från de strategier som ingår i en reciprok 

undervisningsmodell, att förutspå, att ställa frågor, att reda ut oklarheter och att sammanfatta, 

utarbetade av Palincsar och Brown (1986) med tillägget att göra inre bilder samt texters struktur och i 

mycket begränsad utsträckning även källkritik. Ingen av deltagarna hänvisar till att de i huvudsak 

utgår från reciproka strategier, utan hänvisar istället till att de utgår från materialet En läsande klass.  

Ja, vi jobbade lite med En läsande klass med olika strategier, hur man kan bryta ner en text, hur 

man kan läsa mellan raderna… Lite olika lässtrategier tror jag att man alltid behöver jobba med 

för att utveckla sin läsning. Sedan jobbar jag också, det är väl lite därför jag är kritisk också till 

Läsförståelse A – D… Mitt mål är att jobba så ämnesövergripande som möjligt. Jag tycker inte 

att läsförståelse bara behöver vara i svenska, utan det är därför vi läser mycket när vi håller på 

med religion eller historia eller samhällskunskap eller… 

(Agnes) 

Här beskriver Beatrice hur hon använder strategierna från En läsande klass i svenskämnet och även 

NO – ämnena samt hur det blivit lättare i och med att materialet introducerat strategierna med namn 

som olika figurer.  

De karaktärerna dyker upp, men jag har ju jobbat med att bryta ner till exempel en NO-text med 

stryk under de ord du inte förstår, stryk under de ord du tror att din kompis inte kan. Så vi har ju 

använt olika strategier för att komma åt förståelsen i andra ämnen också, men de här 

karaktärerna har varit mycket lättare att tillämpa för barnen. Eller alltså i samtal med barnen. Det 

har varit lättare för mig att hitta tror jag. Jag tror att jag tyckte att de var roliga och lätta. Vi 

började med det i svenskan Vad gör spåkvinnan? och de här samtalen som man har haft när man 

jobbar med högläsning och läser och diskuterar och pratar att jag liksom… bara sätter ord på de 

hela tiden, gjorde att det var för mig så här att nu sätter jag ord på vad vi gör i de andra ämnena 

också – samma.  Sedan när det här kom, En läsande klass, då har vi lagt till de strategierna och 

då har jag tagit in det i undervisningen i övrigt.  

(Beatrice) 

 

Att arbeta med texters struktur är ytterligare ett exempel på hur undervisningen utgår från ytstrategier, 

något som både Cecilia, Elin och Agnes ger exempel på i citaten nedan.    

Ja, men det är just det där med hur en text är uppbyggd med rubriker, att man kan ta hjälp av en 

bildtext, att man liksom… Att hantera en text… För mig är inte det bara att slå upp och läsa så 

att säga, utan för vidare studier och livet behövs ett snabbare sätt att bearbeta en text. Att snabbt 

veta att det är här jag ska titta, för här var underrubriken om… Jag behöver inte sitta och läsa 

igenom allt. Det tycker jag… Det märker jag att många barn som börjar på mellanstadiet inte 

hanterar. Varenda fråga till texten börjar de om från börjar och läser hela texten, men vänta nu! 



29 

 

Kan du få någon ledtråd av rubriker och bilder? Bilder ser de ofta som bara något kul, en 

utsmyckning liksom. De förstår inte att bild och text hör ihop. De kan ju få fram jättemycket 

fakta bara genom att titta på bilden och bildtexten. Att jobba med själva texten rent allmänt 

liksom…  

(Cecilia) 

Hur ska jag göra för att hitta de rätta svaren? Att använda sig av olika textstrukturer för att hitta 

svaren.  

(Elin) 

Cecilia och Elin beskriver hur de undervisar kring texters struktur för att underlätta för eleverna att 

hitta svar på frågor kopplade till den aktuella texten. Cecilia beskriver också hur hon undervisar kring 

bildens betydelse för förståelsen av innehållet. Agnes beskriver en undervisning kring textens struktur 

där eleverna får lära sig genrens särdrag:  

 

Det har vi jobbat mycket med. Vad kan man få för information utav rubrikerna? Vad tror vi att 

de handlar om då? Vad kan man få för information av bilderna/genom att läsa på baksidan? Kan 

man få någon information om vad det är för typ av bok? Är det en faktabok? Är det en 

skönlitterär bok?  

(Agnes) 

 

Eleverna uppmanas i SO- och NO- ämnena att arbeta med texterna på ett sådant sätt att de kan finna 

svar på innehållsfrågor. Vidare beskriver deltagarna hur viktigt det är att undervisningen innehåller 

moment som lär ut olika texters strukturer för att eleverna snabbt ska kunna orientera sig i texterna 

utifrån den fråga som ska besvaras. Frågor som ofta är ställda av läraren eller någon form av 

läromedelsunderlag för eleverna att besvara. Vidare uppmanas eleverna att sammanfatta och klargöra 

innehållet i texterna. Deltagarna beskriver med andra ord även här först och främst en undervisning i 

läsförståelse som kretsar kring olika strategier som berör förståelse på ytnivå: textstruktur, att 

sammanfatta och återge en texts innehåll, att ta reda på ords och begrepps betydelse och att svara på 

frågor om innehållet (Gear, 2015).  

Förståelse av text likställs i ämnesundervisningen (SO och NO) med att kunna svara på frågor om 

innehållet. Frågan är om denna typ av undervisning skiljer sig så mycket från att träna läsförståelse i 

tillrättalagda läromedel då frågorna är givna och de strategier som övas främst är ytstrategier. Är det så 

att arenan för att undervisa i läsförståelse har flyttats från läsförståelsematerial till läromedel där 

uppgifterna eleverna ombeds göra är snarlika?  

Djupare interaktion mellan läsare och text vanligare i skönlitterära 

texter 

Läsförståelse tränas explicit i skönlitterära texter. I skönlitterära sammanhang beskrivs hur det är 

läraren själv som konstruerar frågor kring innehållet och även hur det är elevernas spontana tankar och 

frågor kring texten. Innehållet för undervisningen i läsförståelse i svenskämnet går mot en mer 

reflekterande och tänkande praktik. Det sker oftast i olika typer av läsprojekt där hela eller delar av 

klassen läser samma texter hämtade ur antologier eller en hel skönlitterär bok. I dessa läsprojekt tränas 

strategier som syftar till en djupare förståelse där eleverna uppmanas göra olika typer av kopplingar till 

områden utanför texten. 

Sedan har vi också läsprojekt och då får de svara på frågor, antingen skriftligt eller muntligt att 

diskutera i grupp. Då är det olika typer av frågor. Både frågor där man kan hitta svaren direkt i 

texten, men de får också frågor där de får tänka till. Vad står det mellan raderna? Eller som de 
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ska koppla till sig själva. Hur skulle du ha känt dig? Hur skulle du ha gjort? Sådana typer av 

frågor.  

(Elin) 

Då eleverna får ställa egna frågor och fritt reflektera kring innehållet beskrivs motivationen öka, utgår 

samtalen från eleverna själva istället för från läraren eller läromedlet.  

Och nu, de springer in och tycker att det är superroligt. 

 (Agnes) 

Tillfällen då eleverna närmar sig en djupare förståelse av innehållet och i högre grad är interaktiva 

med texten är främst i sammanhang då eleverna läser skönlitterära texter. Där beskrivs hur eleverna 

oftare får tillfälle att ställa egna frågor, att göra kopplingar och inferenser. Frågorna och innehållet i 

samtalen blir oftare autentiska och eleverna beskrivs visa ett större engagemang. 

Val av text i läsförståelseundervisning 

De vanligaste texterna deltagarna använder sig av när de undervisar i läsförståelse är läromedelstexter 

i SO- och NO- undervisningen och strategiundervisningen sker till största delen integrerat med 

undervisningen i dessa ämnen. Även andra typer av texter ingår i undervisningen, men i lägre grad. 

Valet av text styrs främst av yttre faktorer i lärarens vardag och inte ett medvetet val planerat utifrån 

en explicit undervisning i läsförståelse.  

Skolans läromedelsutbud och -budget  

Samtliga deltagare beskriver hur de utgår från de läromedel som redan finns på skolan. Majoriteten 

beskriver att utbudet av titlar är litet, att exemplaren av respektive titel är få och att läromedlen ofta är 

gamla. Samtidigt beskrivs läromedel som en typ av text som är anpassad för eleverna vad gäller 

språklig nivå och att det anses vara en trovärdig källa. Samtliga deltagare önskar att de hade en större 

tillgång till texter utanför läromedlen skrivna för åldersgruppen. Här råder en stor samstämmighet 

mellan studiens deltagare.  

Jag skulle vilja ha en blandning. Både skönlitterära och faktatexter som är knutna till det vi 

arbetar med.  

(Elin) 

En ökad tillgång på både faktatexter skrivna för barn samt även ett ökat antal exemplar av respektive 

titel av skolans läromedel är något som Agnes beskriver att hon önskar:  

 

Jag skulle vilja ha böcker i alla mina SO- ämnen, något mer uppdaterade böcker. Jag gillar när 

de inte är… Jag vill kunna ha böcker så att alla elever, när de har en fråga, ska kunna gå fram 

och slå i böcker och så där. Det är inte alltid det finns och också att det finns i alla ämnen till alla 

elever så att det går att låna hem och också ha i sin box. De ska kunna ha sin egen bok. Det 

behöver inte vara ett stort projekt att våra tolv böcker går runt till alla mellanstadieklasser på 

skolan, utan att på hyllan står alla typer av böcker. 

(Agnes) 

Läromedelsbudgeten beskrivs vara knapp, att det inte finns tillräckliga medel för att köpa in andra 

typer av texter än läromedel. Budgeten styr till viss del valet av text som undervisningen utgår från 

med andra ord. En större budget skulle givetvis kunna medföra ett rikare utbud på skolan för lärarna 

att välja mellan utöver de nuvarande läromedelstexterna. Dessutom skulle kanske fler texter och typer 
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av texter än en användas parallellt där eleverna får undervisning i att göra synteser för att fördjupa sin 

förståelse.  

Även olika artiklar från dags- och facktidningar beskrivs användas i SO- och NO-undervisningen, om 

än inte i lika hög grad som läromedelstexter. Ett inslag som skulle kunna öka för att fördjupa elevernas 

förståelse.  

 
Ja, det kan vara all möjlig typ av text, så det behöver inte bara vara själva läroböckerna… Men 

framförallt är det kopieringsunderlag och läromedel. Sedan kan det även vara om jag hittar 

någon text. Om jag läser någon tidning hemma. Jag kan hitta texten i olika facktidningar. Nu 

stod det lite grann om vikingatiden och då kan jag ta en sådan och använda mig av det till 

exempel. Där kan det vara väldigt svårt språk, samtidigt kan det också motivera eleverna. Det 

här är verkligen inte tillrättalagt, det här är fakta. Hardcore. Då kan det också göra att de tycker 

att det är roligt att läsa om jag får förklara det för dem. 

(Cecilia) 

Denna typ av texter beskrivs öka elevernas motivation och intresse. En förutsättning för att öka 

inslaget av artiklar är troligen att skolorna satsar mer på inköp av olika texter. I nuläget är det 

deltagarna som hittar och köper dessa på fritiden. 

Tillgänglig tid för förberedelse  

Cecilia beskriver hur tiden begränsar hennes val: 

Jag känner mig begränsad av tiden. Jag har inte tid att leta efter så mycket material som jag hade 

önskat. Det är tidsbrist. Vad ska jag göra? Ok. Jag har läroboken och nu har jag en kvart på mig 

att förbereda det här. Ja, då är det lättare att utgå från läroboken. Så jag skulle säga att tidsbristen 

är det som avgör till största del. Då blir det material som finns på skolan, ofta läroboken.  

(Cecilia) 

 

Beatrice beskriver i sin tur hur hon väljer att inte använda sig av materialet ELK eftersom hon 

upplever att hon inte har tid att sätta sig in i materialet, men annars gärna skulle pröva det:  

 

Jag har inte tid att sätta mig in i det! Jag har en önskan om att arbeta på ett annat sätt än jag 

hinner! 

(Beatrice) 

 

Två aspekter kan skönjas vad gäller tid; dels tidsbrist för att leta rätt på nytt material – dels har läraren 

inte tid att ta fram andra texter än skolans läromedelstexter som redan finns på plats, så att säga, och 

dels råder tidsbrist för att sätta sig in i ett nytt material – läraren väljer något hon känner till sedan 

tidigare. Det vilar ett ansvar på rektor att ge lärare förutsättningar för en bra undervisning genom att 

bistå med en ekonomi för lärarna att kunna köpa in de texter de behöver för att ta bort tidshindret i 

valet av text. Att läraren trots brist på tid kan välja en text lämplig för målet med undervisningen. Då 

ökar förutsättningarna för ett mer medvetet val av text istället för att låta tiden vara det som styr valet i 

högre grad än själva texten.  

Elevernas intresse 

Alla deltagare i studien beskriver att de tar hänsyn till att texten gärna ska motivera och intressera 

eleven. Det visade sig råda en stor samstämmighet kring denna fråga och variationen uteblev därmed. 

Beatrice beskriver hur hon väljer en som hon bedömer intresserar eleverna framför en text med ett 

ämne som troligen lockar eleverna mindre:  

Jag vill att de ska tycka om det de läser. Att de någonstans ska finna ett intresse eller en relation 

till det. … De ska kunna känna en koppling. Får jag välja mellan två texter… Om den ena 

handlar om en instruktion om på hur man spelar fotboll och den andra hur man bygger något 

jättetråkigt, så väljer jag den med instruktionen om fotboll.  Det här är deras värld. Det är en bra 
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utgångspunkt. Det är svårare att sätta igång de annars. Det är också en glädje i ”Den här texten 

var jättebra, var har du hittat den?” Det är kul! 

 

Cecilia beskriver hur icke anpassade eller tillrättalagda texter stimulerar elevernas vilja att läsa:  

 
Jag har med mig dem för att det är en riktig text. Överlag tycker de flesta elever att det är 

roligare. Det brukar märkas i att man försöker längre innan man tappar intresset, men det är inte 

räddaren i nöden som gör att alla gör som de ska, men det kanske håller koncentrationen lite 

längre. Det känns spännande att man möter den riktiga världen och inte skolboken. 

 

Agnes tar upp hur texter skrivna i syfte att träna läsförståelse anses vara tråkiga av hennes elever och 

att hon därför helst undviker den typer av texter. Istället utgår hon från texter som handlar om det 

aktuella för hennes ämnesundervisning, vilka hon beskriver engagerar hennes elever till en aktiv 

läsning. Eleverna ställer istället egna frågor om innehållet kring sådant de vill ha svar på och 

stimuleras till en vidare läsning för en djupare förståelse av innehållet. Lärandet blir autentiskt.  

Textens språkliga nivå 

Vidare är textens språkliga nivå något som alla deltagare tar hänsyn till vid val av text och då 

framförallt vilka ord och begrepp som ingår i texten. Även här uteblev en variation i deltagarnas svar. 

Två orsaker till varför hänsyn till språket tas beskrivs. För det första att eleverna ska förstå vad de läser 

och för det andra att läraren själv ska hinna med att förklara och bistå sina elever med att förstå 

innehållet. Daniella uttrycker att texten behöver ligga på en sådan språklig nivå att den kan hanteras av 

de flesta av eleverna:  

Att det blir en lagom nivå, att de både lär sig vissa saker och kan hantera texten. Det är få som 

både är starka och självgående. Det skulle krävas att jag var där – och det ska jag ju… men de 

här andra kräver så jättemycket att det går inte. Då blir det samma text för att vardagen här inne 

ska fungera. Jag hoppas att vi kommer dit, att det kan vara lite olika och att det kan vara lite 

olika krav på eleverna. Där är vi inte än i åk 4. 

(Daniella) 

 

Vad gäller multimodal text fortsätter Daniella:  

Dels skulle jag verkligen vara noga med att jag hade valt den. Beroende på vad det handlar om 

också i och för sig… Där tycker jag att det är viktigt med orden… Jag upplever ibland att när de 

är ute och letar själva och så där så hamnar de på sidor där de inte förstår det som står. De söker 

efter någonting… Sedan kan de googla det och så klickar de på det och så hamnar de där… Det 

är långt över vad de klarar av. När man frågar de vad de har läst för någonting så har de inte 

förstått det riktigt för de hamnar ofta på svårare sidor än de fixar. De tittar på en bild och tänker 

att det här är det liksom. Så om vi medvetet skulle jobba tillsammans så då skulle jag välja en 

sida som är lagom nivå på orden. Så att det inte blir för svårt heller, alltså de ska kunna ta till sig 

det de läser. Mer så tänker jag. 

(Daniella) 

 

Cecilia säger att givetvis är stoffet och vad eleverna ska lära sig av texten något hon utgår från, men 

texten bedöms också utifrån vilka ord som ingår:  

Jag kan hitta texten i olika facktidningar. Nu stod det lite grann om vikingatiden och då kan jag 

ta en sådan och använda mig av det till exempel. Där kan det vara väldigt svårt språk. Jag tänker 

ju framförallt på vilket språk som texten är byggd av. Vad är det för typ av ord? Vilken 

svårighetsgrad är det? Förstår de orden? … Det är nog både språklig nivå, men även självklart 

stoffet. Vad är det jag vill få ut av texten? Men det är nog den språkliga nivån.  
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Att textens språkliga nivå är en viktig utgångspunkt beskrivs av Elin i hur arbetslaget gick till väga när 

de skulle köpa in en ny läromedelsserie:  

Dels var den bra upplagd och sedan var det så här att under varje sida så står det ord förklarade. 

Som nu till exempel jobbar vi med historia, och då står det ”exportera”, och då längst ner står det 

en ruta med det ordet förklarat.  

(Elin) 

 

Textens ord och begrepp är centralt vid val av text. Dessa ska vara på en sådan nivå att eleverna kan ta 

till sig innehållet eller gärna ha förklaringar i nära anslutning till texten. Samtidigt beskriver deltagarna 

i samband när de beskriver hur de arbetar med läsförståelse att just samtal om texters ord och begrepp 

är centralt. En likhet deltagarna emellan är att den vanligaste strategin som beskrivs är hur eleverna 

kan ta reda på vad okända ord och begrepp betyder. Alla deltagare aktivt arbetar för att bygga ut 

elevernas ord- och begreppsförråd. Ofta arbetar de i helklass runt lästa texter och då sker detta främst 

genom samtal i helklass, men eleverna uppmanas även att slå i ordböcker, titta på ledtrådar i ordet och 

i textens kontext samt använda sig av internet för att ta reda på betydelsen. Detta är den strategi som 

beskrivs mest medvetet av deltagarna. Ett par av deltagarna använder sig dessutom av en tavla på 

väggen i klassrummen där nya ord och begrepp samlas som de sedan kommer tillbaka till för att 

repetera inför fortsatt läsning inom ämnet.  

Det är ord och begrepp som vi lyfter. Det är alltid någon som har hört ordet och vill förklara, 

annars brukar vi slå upp det och använda smartboard:en och slå upp ord eller… Så att alla kan 

se. 

(Agnes) 

Då blir det mycket diskussioner att jag går runt och när de fastnar kommer jag till dem, men jag 

tycker också att det är mycket lättare eftersom jag vet ju vilka begrepp jag måste se till att alla 

kan. Varpå de kommer som instuderingsfrågor, men jag har ju också innan pratat om dem. Stått 

och förklarat och så. Tittat på någon film och haft de i en tankekarta.  

(Beatrice) 

 

I Sverige har vi en unik tillgång till böcker via våra allmänna bibliotek. Ingen av deltagarna beskriver 

ett samarbete med bibliotek på eller utanför skolan för att få stöd med att ta fram olika texter skrivna 

för barn. Skolans bibliotek tycks i första hand användas för att låna skönlitterära böcker. En rik 

tillgång på texter som inte är läromedel, men ändå skrivna för barn, går förlorad här.  

Textens bilder  

Bilder har betydelse vid val av texter i SO- och NO- undervisningen. Bilderna anses ge stöd för 

förståelsen, locka och inspirera till läsning, varför dessa är intressanta vid val av texter och inköp av 

läromedel.  
 

Att kunna använda bilderna som hjälp. Det är inte så kul att få en bok med bara text. Det är inte 

så inspirerande att läsa.  

(Elin) 

Bildens betydelse vid val av text får ingen framträdande plats, men beskrivs ändå utgöra en del av 

valet då bilder anses motivera till läsning.  

Tillgång till datorer och läsplattor 

Multimodala texter används i mindre omfattning. Här sker ett indirekt aktivt icke-val av denna typ av 

text. Det beskrivs bero på flera orsaker: liten tillgång på datorer, svårare texter eller att eleverna ännu 

inte är tillräckligt kunniga inom källkritik. Att multimodala och traditionellt tryckta texter skulle skilja 

sig åt mer än till svårighetsgrad har Beatrice inte reflekterat över: 
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Jag har inte tänkt på att det är så mycket skillnad. Det är mer källdelen. De kan hitta så osanna 

källor på ett annat sätt än här inne i klassrummet… på nätet kan man hitta en text med rena 

felaktigheter. … Texter som jag delar ut här är ju mer anpassade texter, medan de på nätet kan 

vara för svåra. När de jobbar med egna arbeten träffar de ofta på svåra texter. Det är ju då jag för 

de svaga eleverna läser den med andra ord och hjälper dem och sätter mig och förklarar texterna.  

 

Orsaken till att deltagarna sällan läser multimodala texter beskrivs först och främst beror på att 

eleverna inte har tillgång till att arbeta med varsin dator. Något som kan tyckas intressant eftersom 

övrig läsning av text till största delen sker i helklass, i mindre grupper eller i par där de aktivt arbetar 

med att framförallt reda ut oklarheter i texten hos samtliga deltagare. När texten är multimodal 

beskrivs istället en undervisning där eleverna arbetar enskilt. Det stöd som omgivningen utgör tas då 

bort och eleven får istället lita mer till sin egen förmåga. Det samtidigt som dessa texter ställer höga 

krav på att läsaren kan navigera i den typen av text som inte följer samma mönster och tänkta läsgång 

som mer traditionella tryckta texter har, något som kan utgöra ett större hinder för elever som kämpar 

med att förstå innehållet än vad nya ord och begrepp eventuellt gör (Strømsø & Bråten, 2008). Även 

bilderna som förekommer ofta i denna typ av text kan ställa till det för förståelsen. Bilder blir en större 

utmaning för dyslektiska elever som oftare än andra väntar eller inte alls ”läser” bilderna i texten, vilka 

ofta har en roll i att underlätta förståelsen (Wennås Brante, 2014). Förutsättningarna för att läsa 

multimodal text ökar i och med att tillgången till elevdatorer ökar.  

Dels har vi inte riktigt haft de förutsättningarna. Det har vi fått nu när vi har Cromebooks så vi 

kan jobba lite mer individuellt med sådana texter. Sedan skulle man kunna haft de på 

smartboarden och så där, men det har jag nog inte gjort liksom på samma sätt…  

(Cecilia) 

Strategier tränas sällan utanför mer traditionella tryckta texter då eleverna inte läser dessa speciellt 

ofta. Frågan är hur läsning av multimodal text skulle se ut och förstås om lärarna bygger ett annat stöd 

runt om eleverna och i mindre utsträckning lät eleverna läsa enskilt?  

Jag har inte tänkt på att det är så mycket skillnad. Det är mer källdelen.   

(Beatrice) 

Hall och Sabey (2007) trycker på vikten av att lärare undervisar och förklarar hur den här texttypen 

ska läsas. Precis som att kunna avkoda inte alltid innebär att läsaren förstår det lästa och vet hur texten 

är tänkt att läsas, lika lite innebär det att eleverna, varav de flesta idag är vana att hantera digitala 

verktyg såsom läsplattor och datorer, vet hur multimodala texter är uppbyggda och är tänkta att läsas.  

Stöd för att förstå innehåll i texter 

I dagsläget beskriver studiens deltagare att det stöd som ges av speciallärare i första hand är en enskild 

träning för att stärka elevers avkodning och inte ett stöd i att stärka elevers läsförståelse. Ett flertal 

faktorer beskrivs som stöd. Ett stöd beskrivs vara tips för att utveckla sin egen undervisning. Ett annat 

mer tid för att ge stöd åt den enskilde eleven. Stöd ses också som att specialläraren kartlägger hur 

eleven i fråga läser för att därifrån kunna planera en riktad undervisning samt att undervisningen som 

följer för eleven både sker i och utanför klassrummet och gärna kring samma innehåll. Något som 

genomsyrar deltagarnas beskrivningar av hur de önskar stötta eleverna är genom ett lärande i samspel.   
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Speciallärare som rådgivare 

Ett stöd som beskrivs är specialläraren som rådgivare. Denne får gärna komma med tips och råd för 

vilka texter som undervisningen kan utgå från och hur undervisningen kan läggas upp för att göra den 

mer stimulerande och motiverande för eleverna.  

Jag skulle gärna få påfyllnad, för nu har jag jobbat några år, för i en början är man så ny så att 

allt bara är nytt. Det gäller att ta sig igenom allt. Sedan börjar man få in lite rutiner och så känner 

man att ”Nu känner jag mig ganska trygg i mitt läraryrke.” och då kan det vara lagom att få en 

ny dos.   

(Cecilia) 

Specialläraren kan genom dessa tips och råd verka för fortbildning och föra in ny kunskap i kollegiet. 

Mer tid för varje elev 

Tid för eleven beskrivs på olika sätt av deltagarna. En gemensam nämnare finns dock: att eleven ingår 

i en mindre grupp där det finns möjlighet att samtala kring innehållet i ett mindre sammanhang utifrån 

just dessa elevers specifika behov. Beatrice beskriver hur hon önskar att det fanns tid för att sitta med 

när en elev lyssnar till inläst text för att kunna stanna upp och samtala kring innehållet och direkt 

kunna reda ut oklarheter vid behov:  

Inläsningstjänst. Då skulle jag vilja ha någon som kunde backa och säga Nu hörde vi det här. Vi 

backar och lyssnar en gång till. Hur tänker du nu? Jag tänker så här. Just det här samtalet. Att 

hjälpa till med att bryta ner. Det blir ju inte alltid perfekt när de gör det med kompisar, men om 

jag skulle få stöd för den som har det svårt skulle jag vilja att man jobbade med de olika 

strategierna i samtal för att lyfta fram dem. Ge lite extra tid. Och ibland ledande och lotsande 

stöd, så att de kan känna att de lyckas. Det måste vara jättejobbigt att sitta med en bok och känna 

att man inte förstår. 

(Beatrice) 

 

Cecilia beskriver även hon hur hon önskar att det fanns tid att ge eleverna en återkoppling direkt i 

samband med läsning:  

Jag skulle önska att man hade en mindre grupp att jobba med. … En enklare direktkoppling till 

den eleven. Att den kan få hjälp fortare när denne stöter på hinder eftersom annars får de lära sig 

att de ska slå upp de ord de inte förstår. Det är något som inträffar någon gång, kanske, att en 

elev faktiskt gör det. Annars hoppar de över de orden. Att kunna ge de här eleverna mer direkt 

återkoppling. 

(Cecilia) 

Det handlar om en önskan att själv kunna sitta med en mindre grupp elever och samtala gemensamt 

kring den lästa texten för att direkt kunna ge stöd och fånga upp eleverna.  

Specialpedagogisk undervisning i och utanför klassrummet 

Stöd beskrivs också som kartläggning av vilka strategier eleven använder under läsning och vad som 

kan behövas tränas för att underlätta läsförståelsen för att utifrån den erbjuda specialpedagogisk 

undervisning. Kartläggning av läsförståelse görs i normerade test av samtliga deltagares elever, men få 

elever erbjuds uppföljande stöd. Samtliga deltagare beskriver hur eleverna idag främst kartläggs i 

avkodning och att specialläraren erbjuder elever med avkodningssvårigheter stöd i första hand. Ett 

önskat stöd som beskrivs är en explicit kartläggning av vilka strategier elever använder sig av under 

läsning och sedan en uppföljande träning för att stärka elever i behov av stöd för att öka sin 

läsförståelse.  
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Att man tittar på vilka strategier den personer använder, en avstämning av vilka strategier är det 

hon/han verkar använda? Vad är det som fungerar/inte fungerar? Varför kan han/hon inte bryta 

ner den här texten? Vad är det han/hon gör? För kommer man det på spåren kan man ju förstå 

bättre. Då är det viktigt att testa det på lite olika texter så att man inte går på de här snabba 

DLS:en och så är det klart…  

(Beatrice) 

 

Beatrice beskriver hur det inte räcker att ta reda på hur många frågor en elev kan svara rätt på i ett 

läsförståelsetest, utan att hon även önskar att en kvalitativ bedömning görs av vilka strategier eleverna 

(eventuellt) använder i samband med läsning.  

 

Då tänker jag att hon skulle ha smågrupper. Ibland skulle hon vara inne i klassrummet. Jag 

skulle vilja att hon satt med olika typer av texter och att barnen fick olika strategier i att lära sig 

handskas med nya texter. Hur ska man göra? Att öva.  

(Elin) 

 

Stödet önskas kopplas samman med klassens aktuella ämnesområde för att eleven ska känna 

delaktighet även om undervisning sker i ett annat rum tillsammans med specialläraren. Ett stöd skulle 

vara att specialläraren är med i den ordinarie undervisningen för att öka lärartätheten och möjliggöra 

ett ökat stöd för den elev som behöver stöd i stunden.  

Nu har vi ju bara en speciallärare på 230 elever… Fick jag önska så skulle jag ha en 

speciallärare rätt mycket. Skillnaden mellan de som kan och de som inte kan blir så stor. Det är 

svårt att hålla båda grupperna med så att säga. Antingen blir det för lätt eller för svårt. Det är 

nästan en omöjlig situation ibland som lärare, att få alla att hänga med, att det blir lagom för alla. 

Jag vill helst att specialläraren är med inne i klassrummet istället för då behöver det inte alltid 

vara Kalle som får hjälpen, utan den som just då behöver hjälp. Ingen behöver gå iväg.  

(Daniella) 

Mer tid för varje elev kan skapas genom att specialläraren arbetar mer inkluderat i 

ämnesundervisningen beskriver Daniella. Det specialpedagogiska stödet kan då erbjudas till såväl 

kämpande elever som till elever som behöver en utmaning i skolarbetet, något som beskrivs vara svårt 

för ämnesläraren att hinna med.  

Samtalet som stöd  

Då texterna kan uppfattas som tråkiga eller tunga av eleverna, aktiveras elevernas bakgrundskunskap 

genom att samtala om textens innehåll i förväg. Eleverna beskrivs lära sig bättre då.  

Dels så pratar vi om förförståelse innan de ska börja läsa.  

(Elin) 

Samtliga deltagare beskriver att de samtalar med sina elever, ofta i helklass, eller att eleverna delas in i 

mindre grupper, och för ett samtal kring textens innehåll. Samtalet beskrivs ge en möjlighet för 

eleverna att tillsammans reda ut oklarheter kring lästa. Stort fokus beskrivs ligga på att reda ut olika 

ords och begrepps innebörd samt att stämma av och jämföra svar till textens tillhörande frågor.  

Så pratar vi vad det handlar om och vilka ord som finns oh kan vara svåra. Vad får vi veta 

egentligen? Och om det är något de undrar över… och läser vi skönlitteratur så pratar vi oftast 

om… Alltså, då får de sammanfatta vad det är som har hänt och sedan får de ställa frågor. Nu 

förstår jag inte det här. Hur kommer det här sig? Då får de hjälpas åt att svara på det.  

(Elin) 

Samtalet beskrivs bli till ett stöd för att öka sin förståelse av det lästa. 
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Sammanfattning av studiens resultat 
Läsförståelseundervisningen skiljer sig mellan svenskämnet respektive SO- och NO- ämnena. Inom 

svenskämnet beskrivs ett mer medvetet upplägg planerat i förväg där eleverna ska träna på en viss 

eller välja mellan ett utbud av strategier, medan det i SO- och NO- ämnena beskrivs vara en mer 

spontan undervisning som uppstår i stunden utifrån elevernas aktuella behov av strategi. Innehåll och 

val av strategi i läsförståelseundervisningen som ligger integrerad med SO- och NO- ämnena sker 

utifrån att eleverna ska lära sig ett visst kunskapsstoff och inte att de ska öva en viss strategi. Strategier 

som oftast är samma som i svenskundervisningen. Ingen hänsyn tas till i vilken typ av text strategierna 

ska tillämpas. Det som då först och främst hamnar i fokus är elevernas ord- och begreppsförståelse och 

olika strategier för att ta reda på betydelsen. Texters struktur är något som samtliga deltagare 

undervisar strukturerat kring för att underlätta förståelsen för eleverna. Vidare beskrivs 

läsförståelseundervisningen vara starkt bunden till att eleverna ska svara på frågor om textens innehåll. 

Frågor som antingen hör till läromedlet eller som läraren själv konstruerat istället för att frågorna utgår 

från eleven. Detta bidrar troligen till lärarnas val av strategier som i första hand syftar till en förståelse 

på ytan.  

Den vanligaste förekommande texttypen är läromedelstexterna i SO- och NO- ämnena, följt av 

skönlitterära texter när det gäller att utveckla elevers läsförståelse. Tillrättalagda läromedel för att 

träna läsförståelse används mycket lite. Undervisningen är till stor del integrerad med andra ämnen 

utanför svenskämnet. Detta skapar möjligheter att öka och stimulera elevernas intresse och motivation 

inför uppgiften att förstå och tolka den text de läser då sammanhanget blir autentiskt och då ingår i 

problemlösande situationer. Här syns tydliga kopplingar till att det autentiska lärandet ses som 

främjande. Något som går hand i hand med hur lärande och utveckling främjas utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv (Dysthe, 2003b). Vidare uppmuntras och uppmanas eleverna att vara aktiva 

och delta i samtalen kring det lästa. Även det något som anses vara centralt för utveckling och lärande 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2000).  

Valet av text baseras i första hand på den tid deltagaren har till sitt förfogande att planera och 

förbereda, vilket medför att läromedelstexterna dominerar undervisningen eftersom de är 

lättillgängliga och finns på plats på skolorna. Skolans budget styr till stor del valet av text, vilket 

främst räcker till att köpa in en viss mängd läromedel. Samtliga deltagare uttrycker önskemål om att 

kunna komplettera läromedelstexterna med andra typer av texter såsom exempelvis annan för barn 

skriven facklitteratur, artiklar och poesi. Annat som påverkar vilken text som väljs ut är elevernas 

intresse för innehållet och textens språkliga nivå. Vad gäller den språkliga nivån är det främst textens 

ord och begrepp som hamnar i fokus. En stor del av det gemensamma arbetet kring att förstå texters 

innehåll och för läraren önskan om att stödja kämpande elever består av att gemensamt i klassen ta 

reda på och förklara nya för eleverna ord och begrepp som presenteras i de texter eleverna läser. 

Texter som anses innehålla en stor andel svåra ord och begrepp, främst texter på internet, är därför 

mindre vanliga inslag i undervisningen.  

Ingen av lärarna beskriver att de arbetar efter modellerna RU, TSU eller BLU (som beskrivits tidigare) 

och/eller att de utgår från strategier som forskning visar att skickliga läsare använder sig av. Däremot 

dominerar strategierna från En läsande klass, ELK. Dessa är hämtade ur RU-modellen framtagen av 

Palincsar och Brown (1986) med ett tillägg i detta material av en strategi rörande att göra inre bilder 

under läsningens gång. Dessa strategier behandlar en mer bokstavlig förståelse av det lästa på ytan. 

Det får till följd att det i undervisningen mer sällan förekommer djupstrategier, såsom att göra synteser 

eller att kritiskt granska exempelvis, eftersom strategierna från materialet ELK dominerar. Ingen av 



38 

 

deltagarna sätter ord på vilken modell dessa strategier kommer från, eller att det är ett medvetet val att 

arbeta just på detta sätt, utan mer som att de nu via materialet ELK har fått namn på ”lässtrategierna”, 

vilket i sin tur beskrivs underlätta i undervisningen av hur dessa fungerar och används.  

Centralt för deltagarna i föreliggande studie i läsförståelseundervisning är samtal kring innehållet. I 

samtalet antas eleverna lära av varandra och läraren får en möjlighet att förklara och visa hur en 

strategi kan användas, likväl som att eleverna gemensamt kan nå en ökad förståelse för innehållet. 

Indirekt beskrivs ett lärande inom den närmaste utvecklingszonen där läraren och klasskamraterna 

utgör ett stöd i inlärnings- och utvecklingsprocessen. Genom samtalet, språket, som redskap skapas 

möjligheter att lära av varandra, något som ses som särskilt viktigt för de elever som har det trassligt 

med att förstå innehållet i texter. Deltagarna önskar att det fanns större möjligheter att skapa fler 

tillfällen i mindre sammanhang än helklass, för att öka detta inslag i undervisningen för de elever som 

behöver mer stöd, och också möjliggöra ett mer aktivt deltagande från elevernas sida. Deltagarna 

önskar även att de kunde ge dessa elever en mer direkt återkoppling under läsningens gång. Vidare 

beskrivs rådgivning från specialläraren kring hur läsförståelseundervisningen kan läggas upp, som ett 

stöd för dessa elever. Det tyder på att det finns en önskan om ett riktat stöd till dessa elever. Ett 

resultat som även ses i tidigare forskning: de flesta elever som får stöd i läsning stöds i avkodning och 

inte i förståelse (McNamara, Ozuru & Floyd, 2011).  Detta trots att förståelsesvårigheter är ett 

vanligare hinder i åldrarna efter den första läs- och skrivinlärningen (Roe, 2014).  

Metoddiskussion 

Föreliggande studie har inspirerats av en fenomenografisk ansats. Fenomenografi strävar efter att visa 

på en variation av beskrivningar av ett fenomen för att skapa en möjlighet till en fördjupad förståelse 

av mänskligt lärande och sätt att se på omvärlden (Dahlgren & Johansson, 2009). Mellan deltagarna i 

föreliggande studie råder dock en hög samstämmighet och en rik variation uteblir därmed. Detta kan 

tänkas bero på flera orsaker; exempelvis att man som deltagare vill svara såsom man tror att det 

förväntas, att deltagarna tagit stort intryck av den aktuella samhällsdebatten, och i detta fall även 

materialet En läsande klass, och därigenom bildat sig liknande uppfattningar och/eller även möjligen 

att utbildningsbakgrunden är snarlik och att deltagarna eventuellt därför har snarlika utgångspunkter 

för sin undervisning. För att öka möjligheten för en rik variation i beskrivningarna av de undersökta 

fenomenen behövs med största sannolikhet ett större antal deltagare än fem. Den fenomenografiska 

ansatsen kommer således troligen mer till sin rätt i större studier än föreliggande där ett ökat antal 

deltagare ökar möjligheten till ett större utfallsrum.  

Till en början var studien planerad att genomföras med fokusgrupper med hela arbetslag som underlag 

för datainsamlingen, men på grund av tidsbrist ute i skolorna under den tid studien genomfördes 

(vårtermin med nationella prov pågående) fanns inte tid till det. Vid val av observation istället hade 

det varit svårare att finna på orsaken bakom till att undervisningen ser ut på ett visst sätt. Troligen 

hade observationer behövts kompletteras med just intervjuer för att nå en djupare förståelse av 

fenomenet. Istället valdes semistrukturerade intervjuer som metod. Genom att använda 

semistrukturerade intervjuer som undersökningsmetod kunde varje enskild deltagares svar följas upp 

med relevanta följdfrågor för att exempelvis fördjupa eller förtydliga ett svar.   
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Det var svårt att få svar från lärare utan en koppling till mig sedan tidigare, varför det blev aktuellt att 

använda ett bekvämlighetsurval, vilket påverkade hur urvalsgruppen kom att se ut. En nackdel med att 

använda denna urvalsmetod är att deltagarna inte kan sägas representera hur lärarkårens 

yrkeserfarenhet ser ut i allmänhet, men å andra sidan, då detta är en kvalitativ studie och deltagarna är 

få, är det inte säkert att utfallet skulle blivit annorlunda med en annan urvalsmetod. Det saknas lärare 

som arbetat längre än cirka 15 år i yrket i föreliggande studie. Något som kan ses som en svaghet för 

studiens analys och resultat då en stor del av Sveriges lärarkår har arbetat längre inom yrket. Det hade 

varit intressant att ta del av hur dessa lärares uppfattningar ser ut då en stor del av Sveriges elever 

undervisas av dessa lärare. Vidare hade fler än fem deltagare kunnat ligga till grund för analysen för 

att öka möjligheten att visa på en större variation i uppfattningar som ovan nämnts, men eftersom 

tillgången på tid var knapp var det en nödvändighet att utgå från ett i stunden hanterbart antal 

deltagare.  

Under datainsamlingen har det funnits ett medvetande om den påverkan forskaren kan ha under 

intervjusituationen exempelvis. Hur då? Under intervjun har det getts utrymme för tysta pauser där 

deltagaren har tillåtits att tänka i lugn och ro. Det har getts icke verbal uppmuntran i form av 

hummanden och nickningar samt uppmaningar att utveckla sitt resonemang utifrån frågor och 

påståenden som ”Berätta mer!” eller ”Ge gärna exempel!”. Vidare har såväl ett nyfiket som kritiskt 

sinne används under studierna av tidigare forskning inom området. En kritisk punkt är dock att urvalet 

av deltagare är ett så kallat bekvämlighetsurval, vilket kan tänkas påverka intervjusituationen negativt 

genom att deltagarna svarat på ett sådant sätt de tror sig förväntas svara.  

Under intervjuperioden kom karaktären på intervjuerna att ändras vartefter jag blev mer van att hålla 

intervjuer. De senare intervjuerna är mer koncentrerade kring studiens syfte och frågeställningar 

medan den första tog längre tid och var mer utsvävande. Något som pekar på att det är en konst att 

genomföra intervjuer och att de senare intervjuerna troligen håller en högre kvalitet än de tidigare.  

Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur lärare i årskurs 4 – 6 använder texter och 

undervisar i läsförståelse med ett särskilt fokus på hur elever som kämpar med sin förståelse kan 

stödjas. Ett syfte som är sprunget ur det faktum att problem med att förstå läst text efter den första läs- 

och skrivinlärningen i första hand beror på svårigheter med att förstå textens innehåll, och inte på 

svårigheter med avkodning (McNamara, Ozuru & Floyd, 2011). Läsning består av såväl avkodning 

som av språkförståelse, utan den ena faktorn uppstår ingen egentlig läsning (Gough & Tunmer, 1986).  

Att ha goda kunskaper om hur en undervisning kan se ut gällande avkodning räcker således inte för 

vare sig lärare eller speciallärare. Kunskap om hur en undervisning som främjar läsförståelse ser ut 

behövs. Resultatet tyder på att lärare idag står på en grund kunskapsbas, vilket avspeglas i ett mer 

ytligt arbete kring läsförståelse.  

Lärare i grundskolan får idag inget stöd i de olika ämnenas kursplaner kring vilka lässtrategier som bör 

ingå i en läsförståelseundervisning, mer än att det ska ingå lässtrategier i ämnet svenska gällande 

läsning (Skolverket, 2011). Detta trots att forskning visar på vikten av att alla lärare aktivt bör 

undervisa i lässtrategier och ämnets specifika typ av text och därmed göra medvetna val av texter och 

strategier inom respektive ämne (Westlund, 2013).   
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Resultatet av den tidigare undersökningen jag genomförde tillsammans med en studiekamrat visade att 

undervisning kring läsförståelse hade en karaktär av läsförståelsekontroll där lärarna gav eleverna 

uppgifter att arbeta med på egen hand kring en text anpassad för ändamålet, istället för att aktivt 

undervisa i hur skickliga läsare gör för att förstå och ta sig an en text och dess innehåll (Stork & 

Åleheim, 2012). Utifrån föreliggande studies resultat stämmer inte den bilden längre. Resultatet visar 

istället på att det förekommer en undervisning i läsförståelse som har lite olika karaktär beroende på 

om den förekommer i svenskämnet eller i SO- respektive NO- ämnena. Läsförståelseundervisningen 

beskrivs till stor del ske integrerat med annan ämnesundervisning utanför svenskämnet. Fokus ligger 

på elevernas kunskapsinhämtning i respektive ämne och inte på en explicit undervisning kring olika 

strategier. Undervisningen i läsförståelse hamnar med andra ord i skymundan för annan undervisning. 

Det tycks råda en avsaknad av en medveten struktur eller plan för en explicit undervisning i 

läsförståelse när den sker ämnesintegrerat. Något som kan tolkas som en spegling av att Sverige inte 

har någon längre tradition av att explicit undervisa i hur och när olika lässtrategier kan användas för att 

öka förståelsen.  

Vidare pekar resultatet i föreliggande studie på att undervisningen i läsförståelse främst rör sig på en 

bokstavlig, mer ytlig nivå av innehållet, något som kanske inte påverkar skickliga läsare i någon större 

grad. Kämpande läsare däremot, får då via undervisningen i skolan troligen inte tillgång till de 

strategier som skickliga läsare använder för att nå en djupare förståelse av det lästa. Det blir tydligt hur 

lärarens kompetens får betydelse för hur undervisningen i läsförståelse kommer att se ut. En 

kompetens som är viktig för såväl ämneslärare som speciallärare för att föra kämpande elever mot 

samma arena av strategier som skickliga läsare använder sig av.  

I en explicit läsförståelseundervisning går val av text och strategi hand i hand, där texten väljs ut för 

att passa såväl kunskapsstoff som strategi som ska läras ut (Duke & Pearson, 2012). 

Läsförståelseundervisningen bör få en mer framträdande plats för att inte riskera att drunkna i 

ämnesundervisningen och då troligen förbli starkt bunden till läromedelstexter. Vad gäller valet av text 

visar resultatet i föreliggande studie just det faktum att valet inte styrs av att eleverna ska träna en viss 

typ av lässtrategi. Istället styrs valet av text av faktorer som exempelvis tillgången till läromedel, tid 

för förberedelse och textens språkliga nivå. Vad gäller hänsyn till textens språkliga nivå är en explicit 

läsförståelseundervisning mer effektiv för att stärka elevers läsförståelse än att lärare modifierar 

texternas innehåll (Kim, Linan-Thompson & Misquitta, 2012). Med andra ord skulle lärare kunna 

pröva att använda något mer avancerade texter och i samband med dessa undervisa vilka strategier 

eleverna kan använda. Med den vetskapen torde lärare vid val av text i lägre grad låta sig styras av 

textens språkliga nivå än i nuläget. Om tillgången till andra texter utöver läromedlen skulle öka skulle 

sannolikt även läsförståelseundervisningen till viss del skifta karaktär. Ett skifte av text som i sig 

skulle stärka och stödja elevers läsförståelse då ett rikt utbud möjliggör en undervisning utifrån flera 

texter, att eleverna kopplar samman information från flera olika texter (Bråten & Strømsø, 2008). Ett 

viktigt inslag är just att öka de tillfällen när eleverna arbetar med att göra synteser av flera källor, 

eftersom det bidrar till att fördjupa förståelsen (Strachan, 2014).  

En typ av text som inte är vanlig i undervisningen är den multimodala texten, vilket till stor del beror 

på att deltagarna inte tycker sig ha de rätta förutsättningarna för att ta in sådan text i undervisningen. 

Den låga tillgången på datorer och läsplattor, att typen av text är osäker som källa samt det svåra språk 

som dessa texter ofta bygger på beskrivs som begränsningar. Ett resultat som oroar då dessa texter inte 

följer samma tänkta läsgång som tryckta texter och innebär en större utmaning att läsa (Strømsø & 

Bråten, 2008). Hur denna text är tänkt att läsas är särskilt viktig att föra explicit undervisning kring då 

denna typ av text troligen kommer att dominera framöver och blir viktig att kunna läsa, tolka och 
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förstå för att kunna verka fullt ut som samhällsmedborgare. Här har specialläraren ett viktigt uppdrag 

genom exempelvis kollegial kompetensutveckling och rådgivning; att verka för att även detta blir en 

del i läsförståelseundervisningen. 

Resultatet i föreliggande studie visar även på att de strategier som dominerar i undervisningen 

framförallt främjar en mer bokstavlig och ytlig förståelse av det lästa. Läsförståelseundervisningen 

tycks ofta utgå från elevernas spontana behov i stunden av att förstå texten på ytan i SO- och NO- 

ämnena, och inte från en planerad och strukturerad undervisning som medvetet utgår från ett innehåll 

som främjar en djupare förståelse. Lärarna i föreliggande studie beskriver svävande vad som ingår i 

deras läsförståelseundervisning. Undervisningen utgår inte från ett rikt utbud av strategier, utan ett mer 

begränsat utbud där lärarna hänvisar till reciproka strategier som ”strategierna”.  Något som kan tolkas 

som så att lärare idag saknar djupare kunskaper om hur en undervisning som främjar en bred och djup 

förståelse kan se ut och att det finns andra modeller och strategier utanför den reciproka. Återigen syns 

ett behov av en kompetensutveckling för att ge lärare de redskap de idag saknar för att bedriva en 

sådan undervisning som i högre grad än idag bidrar till en djupare förståelse.  

I analysen av deltagarnas svar framgår även att samtliga deltagare aktivt arbetar med att undervisa 

kring olika texttypers struktur samt med för eleverna nya ord och begrepp i texterna. Något som Hall 

och Sabey (2007) trycker på att läsförståelseundervisningen bör fokusera på. Vad som dock blir 

mindre tydligt är om deltagarna utgår från flera texter än en åt gången i sin undervisning. Huruvida 

eleverna gör synteser av flera texter beskrivs inte alls och inte heller hur redskap för hur detta kan se 

ut. Att göra en syntes utifrån flera källor är möjligen en strategi som inte tränas i någon högre 

utsträckning. Återigen, kanske kommer det sig ur att de fem strategier som dominerar deltagarnas 

undervisning i läsförståelse är hämtade ur En läsande klass. Strategier som exempelvis i första hand 

inte fokuserar att jämföra olika texters innehåll. Dessa strategier hamnar i skymundan till förmån för 

strategierna ur ELK:s material. Vad gäller att kritiskt granska texters innehåll kommer det på tal när 

internet och läsning av multimodal text kommer upp. Då först tas källkritik upp i syfte att värdera 

textens trovärdighet som källa. Läromedelstexterna anses vara trovärdiga och pålitliga varför 

deltagarna lägger undervisningen kring källkritik i texter hämtade från internet. Vad gäller kunskap 

kring multimodala texters struktur är detta något som ingen av de fem deltagarna beskriver att de 

undervisar explicit kring.    

Resultatet visar även på likheter med Westlunds (2013) komparativa studie mellan svenska och 

kanadensiska lärares bedömningsdiskurser i läsförståelse; att svenska lärare idag saknar ett yrkesspråk 

gällande läsförståelseundervisning. Något som påverkar undervisningen och elevernas utveckling 

negativt (ibid.). Då lärarna helt enkelt tycks sakna ett språk att använda som redskap kring 

undervisningen i läsförståelse, fick de via materialet En läsande klass tillgång till något de saknar och 

uttrycker ett behov av. Lärarna fick redskap för att bygga en läsförståelseundervisning kring. 

Avsaknaden av en bredare undervisning i läsförståelse är alarmerande. Eleverna får därmed inte 

tillgång till det rika smörgåsbord av strategier som skulle kunna öka möjligheten att nå en djupare 

förståelse. Lärare behöver få tillgång till sådan kunskap om undervisning i läsförståelse som utvecklar 

eleverna till att bli vad Gear (2015) kallar engagerade, kritiska och reflekterande läsare. Lärarens 

kompetens är, som tidigare nämnts, central för elevernas utveckling av läsförståelse (Pressley, 2006). 

En kunskap som i sig skulle kunna stärka och stödja de elever som kämpar med att förstå och tolka 

texters innehåll då de skulle få tillgång till de redskap de idag saknar. Genom en utveckling av 

ämnesundervisningen skulle dessutom stödet för dessa elever byggas in inom ramen för den ordinarie 

undervisningen, vilket i sig skulle leda till ett mindre utpekande och mer inkluderande stöd. I denna 

aspekt skulle även speciallärarens roll komma att ändras från att släcka bränder till att verka mer 

förebyggande genom exempelvis rådgivning kring hur en sådan undervisning skulle kunna läggas upp 
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samt att även själv delta i den ordinarie undervisningen jämte ämnesläraren. En eventuell förändring 

av undervisningen till att bli mer medveten och strukturerad blir intressant att följa upp effekterna av i 

kommande PIRLS och PISA undersökningar.  

Endast en deltagare beskriver att en aktivering av elevers förkunskaper ingår som en del av 

läsförståelseundervisningen, något som främst sker genom ett samtal mellan läraren och gruppen. Att 

aktivera förkunskaper kan underlätta förståelsen av läst text (Costley & West, 2012). Därför blir en 

sådan aktivitet av vikt för de elever som saknar, eller inte har en tillräckligt djupa förkunskaper, att 

läraren ger eleverna tillgång till nödvändig sådan (ibid.). Just att aktivera förkunskaper är en viktig 

ingång till informerande och förklarande texttyper (McNamara, Ozuru & Floyd, 2011). Detta inslag 

skulle kunna öka möjligheten att främja förståelsen för alla elever, men särskilt för de elever som 

kämpar med att tolka och förstå texter.  

Samtal och tid beskrivs som två viktiga stöd för elever som kämpar med att förstå texters innehåll. Här 

är likheten mellan studiens olika deltagare stor; de är samstämmiga i synen på samtalet som stöd och 

tillgången på tid att föra dessa samtal i direkt anslutning till läsning av text för dessa elever. I ett 

samtal kan ett direkt riktat stöd ges utifrån det behov eleven visar. I samtalet utgör läraren, men även 

andra elever, också ett stöd för att bidra till ökad förståelse då den samlade kunskapen kring både 

textens innehåll och struktur beskrivs öka, vilket kommer eleven till gagn. Även här kan en 

sociokulturell syn på lärande anas. Deltagarna beskriver vidare att ökad tillgång av tid för dessa elever 

skulle skapa möjligheter att kunna ge en mer direkt återkoppling på läst text utifrån elevens behov i 

sunden genom ett samtal mellan elev och lärare. Ökad tid kan ses som en organisationsfråga av hur 

undervisningen organiseras för att läraren ska kunna möta mindre grupper av elever inom den stora 

gruppen under lektionstid. Det kan också ses som en organisationsfråga där lärartäthet och tillgång till 

speciallärare åsyftas. En ökad tillgång på speciallärare skulle kunna möjliggöra ett mer direkt stöd för 

dessa elever inom ramen för den ordinarie undervisningen genom att specialläraren närvarar i 

ämnesundervisningen. Känslan av att få lyckas och kunna förstå och tillgodogöra sig texters innehåll 

skulle kunna öka för dessa elever.  

Vidare ses specialläraren som ett stöd, dels som ett stöd för läraren genom rådgivning för hur denne 

kan utveckla sin egen undervisning och dels som ett stöd via specialpedagogisk undervisning i och 

utanför klassrummet för eleven. Den specialpedagogiska undervisningen beskrivs gärna få bedrivas 

inne i klassrummet utifrån vilken elev som för stunden visar på ett behov, men även ges i form av ett 

riktat stöd utifrån de strategier den aktuella eleven specifikt behöver träna på. Specialläraren får ett 

betydande uppdrag att genom rådgivning verka för en utveckling av lärares undervisning kring 

läsförståelse. Dessutom torde en ökad tillgång till olika redskap för lärarna att använda sig av minska 

antalet elever i behov av särskilt stöd gällande läsförståelse. Något som skulle kunna leda till att stödet 

i ökad grad ges direkt integrerat i den ordinarie undervisningen och färre elever skulle behöva ”gå 

iväg” för att få tillgång till den undervisning de är i behov av.  

Förslag på framtida forskning  

Förslag på framtida forskning är att undersöka mer i detalj hur speciallärare kan verka för att stödja 

elever som kämpar med läsförståelse. Kunskapen är idag stor om hur en undervisning som främjar en 

god avkodningsförmåga ser ut (Pressley, 2006). Frågan är hur en motsvarande främjande undervisning 

för elever som kämpar med läsförståelse kan utformas?  
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Läsförståelseundervisning sker framförallt i autentiska situationer i SO- och NO-undervisningen 

utifrån dess läromedelstexter samt vid läsning av olika skönlitterära texter i svenskämnet där hela 

gruppen samlas kring läsning av en gemensam text. De tidigare vanliga tillrättalagda läromedlen för 

att träna läsförståelse i finns kvar, men har en mer undanskymd ställning. Läromedelstexterna 

dominerar i dagens läsförståelseundervisning. Texter som många elever upplever som tråkiga (Guthrie 

& Lutz Klauda, 2012). Texter som i sig troligen inte bidrar nämnvärt till att få eleverna känna ett 

engagemang. Samtidigt som ett engagemang att vilja läsa och förstå en text på djupet är betydande för 

att främja läsförståelse (Costley & West, 2012). Alternativa texter som lärarna i föreliggande studie 

beskriver att de idag saknar tillgång till. Utifrån föreliggande studies resultat vore det intressant att 

undersöka vad som skulle komma ur att komplettera eller ersätta läromedelstexter med andra typer av 

texter. Hur skulle läsförståelseundervisningen se ut och/eller påverkas om andra texter än läromedel 

användes?  

Ytterligare ett förslag för framtida forskning är att undersöka hur en medveten och strukturerad 

undervisning för att stärka elevers läsförståelse skulle kunna se ut gällande läsning av multimodal text 

på internet. Något som resultatet i föreliggande studie pekade på utgjorde ett hinder för att använda 

denna typ av text i dagens undervisning – den blev för svår för eleverna att förstå och därför är denna 

typ av text inte något vanligt inslag i undervisningen. Något som om möjligen gör den än viktigare att 

undervisa kring och då särskilt för de elever som kämpar med läsförståelsen. Explicit undervisning i 

hur den är tänkt att läsas förekommer inte i någon större utsträckning utöver att kritiskt granska den 

som källa. Multimodal text skulle behövas lyftas fram mer i undervisningen då dagens elever växer 

upp i ett digitaliserat samhälle och med största sannolikhet kommer att läsa huvudsakligen digital text. 

Att få med sig kunskap kring hur den här typen av text är uppbyggd, hur de olika delarna hänger 

samman och är tänkta att läsas blir viktig kunskap för framtidens samhällsmedborgare och således 

även för nutidens lärare.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

 

Bakgrunds-/uppvärmningsfrågor 

1. Vilken utbildning har du? 

2. Hur länge har du arbetat som lärare? 

3. Vilken årskurs arbetar du i? 

4. I vilka ämnen undervisar du? 

Hur undervisar lärare i årskurs 4 – 6 kring läsförståelse?  

1. Hur definierar du begreppet läsförståelse? 

2. Hur arbetar du med att utveckla elevers läsförståelse? Kan du ge några exempel? 

3. I vilka sammanhang övar eleverna läsförståelse? 

4. Hur brukar eleverna arbeta med texter? 

5. Vad tränar eleverna i dessa texter? 

6. Vilka moment tycker du är särskilt viktiga? Hur kommer det sig?  

Hur väljer lärare ut texter för att bygga undervisningen utifrån i syfte att träna elevers 

läsförståelse?  

1. Vad är betydelsefullt att tänka på då texter väljs ut? 

2. Vilka texter brukar du använda? Ge exempel.  

3. Hur kommer det sig att du väljer ut just dessa texter?  

Vad ser lärare som stöd för elever som kämpar med sin läsförståelse?  

1. Vilka tankar och erfarenheter har du av elever som kämpar med förståelsen av läst text?  

2. Vad, tycker du, är stödjande för dessa elever?  
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