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Abstract 

PISA-undersökningarna visar att dagens 15-åringar tappar i läsförståelse. Sverige har nu 

sämst resultatutveckling av alla OECD-länder i alla tre undersökta ämnen. Syftet med 

detta examensarbete är att ta reda på hur sju svensklärare på tre olika gymnasieskolor i 

Norr- och Västerbotten arbetar med läsförståelse för att utveckla eleverna till goda 

läsare samt hur deras arbetssätt förhåller sig till forskning om läsförståelse. Jag har 

använt mig av kvalitativa fältintervjuer och fördjupat mig i litteratur om läsförståelse. 

Resultatet av undersökningen visar att arbetet med läsförståelse endast står implicit 

uttryckt i läroplanen för gymnasiet samt att skolorna saknar gemensamma metoder för 

arbetet med läsförståelse. Det egentliga gemensamma ansvaret för elevernas 

läsförståelse läggs på svensklärarna och på speciallärarna. Resultatet visar också att 

arbetet med läsförståelse i undervisningen ofta sker implicit och därför skiljer sig från 

forskningens uppfattning om hur arbete med läsförståelse bör gå till, det vill säga 

explicit. 
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1 Inledning 

Det finns elever på gymnasienivå som har svårigheter med att läsa texter på djupet, det 

vill säga att läsa mellan raderna (inferera) och tolka in mer än vad som explicit står i 

texten. Detta är en förmåga som enligt läroplanerna i svenska ska ha uppnåtts redan 

under grundskolan (Skolverket 2011a:230-232), men som trots det saknas hos vissa 

elever på gymnasieskolan. Detta är ett problem som blir alltmer synligt i resultaten från 

PISA:s
1
 undersökningar.  

     Under skolans uppdrag (Skolverket 2011a:7, 2011b:6) står det att eleverna ska 

förberedas för att leva och verka i samhället. ”Studiefärdigheter och metoder att tillägna 

sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna 

utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse 

konsekvenserna av olika alternativ” (Skolverket 2011a:7). Det står även att eleverna, 

genom undervisningen ska ”ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att [...] läsa och 

analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften [...]” (Skolverket 2011a:222). 

Detta kräver att eleverna har och kan välja lässtrategier.  

     Redan från årskurs 1-3 och vidare genom hela grundskolan ska lässtrategier tas upp i 

undervisningen. Det står tydligt utskrivet i svenskämnets centrala innehåll för 

grundskolans alla tre stadier:  

 
I årskurs 1–3  

• Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter 

textens form och innehåll (Skolverket 2011a:223). 

 

I årskurs 4–6  

• 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 

2011a:224). 

 

I årskurs 7–9  

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

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

(Skolverket 2011a:225). 

 

Eleverna borde alltså vid det laget vara på väg att bli riktigt goda läsare. De borde i alla 

fall ha fått undervisning i lässtrategier och därmed kunna urskilja texternas budskap 

både på och mellan raderna och ha kunskaper om olika lässtrategier, alltså veta hur, när 

                                                           
1
 För definition av PISA se 2.3. 
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och varför de använder strategierna. Men undersökningar visar att läsförmågan sedan 

1991 har minskat över tid även hos elever i de yngre åldrarna (Skolverket 2013d:139). 

Det finns idag elever som går igenom hela grundskolan utan att lära sig att inferera. 

Dessa elever är nu på väg in i gymnasiet där lärarna naturligtvis, och med rätta, 

förväntar sig att eleverna besitter denna färdighet. 

     Eleverna som kommer från grundskolan till gymnasiet ska ha med sig färdigheter i 

lässtrategier och kunna tolka olika texter. Men läsning är inget som människan blir klar 

med, läsningen utvecklas under hela livet. För att bli en riktigt god läsare krävs det att 

man tränar och läser mycket. På gymnasiet kommer eleverna att mötas av mycket mer 

text än tidigare, de kommer även att få möta mer avancerad text. Givetvis behöver 

därför även lässtrategierna utvecklas. Därför bör lärarna på gymnasiet arbeta med 

läsförståelse och fortsätta utbildningen av elevernas lässtrategier. Men gör de det? 

     Det står inte ordagrant något om lässtrategier i svenskämnets syftesbeskrivning, men 

det underförstås: ”Eleverna ska ges möjlighet att bygga upp en tillit till sin egen 

språkförmåga och tillägna sig de språkliga redskap som krävs för vardags- och 

samhällsliv” (Skolverket 2001b:160). Det står språkliga redskap. Lässtrategier är väl 

språkliga redskap om något? 

 

Skolverket (2013a:6) har gett ut en rapport om resultaten av de nationella proven som 

gjordes av gymnasieelever 2012. Resultaten beskrivs såhär: ”i de bägge kurserna 

svenska 1 och svenska som andraspråk 1 uppnådde mellan 85 och 95 procent lägst 

betyget E” (Skolverket 2013a:6). Mellan 5-15 % nådde alltså inte upp till en godkänd 

nivå. Det finns en markant skillnad mellan pojkar och flickor i provresultaten i svenska 

1, där flickorna är bättre. Drygt 60 % av flickorna nådde minst betyget C och knappt 40 

% av pojkarna gjorde detsamma.  Även i svenska som andraspråk var skillnaden mellan 

könen stor. Endast 22 % av pojkarna nådde minst betyget C, samtidigt som flickorna 

hade cirka 20 procentenheter högre resultat (Skolverket 2013a:6). Detta bekräftar 

PISA:s undersökningar som liksom de nationella proven visar att flickorna är bättre än 

pojkarna på läsförståelse.  

 

På vilket sätt får de lässvaga eleverna hjälp att bli bättre läsare? Hur arbetar lärarna på 

gymnasiet? Det finns litteratur som beskriver problemet med dålig läsförståelse och hur 

man ska gå tillväga för att hjälpa elever med lässvårigheter, men de är till största delen 
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inriktade mot lägre åldrar. I min tidigare undersökning (Viklund 2011)
2
 av litteratur om 

läsförståelse riktad mot gymnasieelever fann jag att det var ett smalt utbud. Bättre ställt 

var det med böcker om läsförståelse för lägre åldrar. 

     I ovan nämnda undersökning granskade jag didaktisk litteratur inom läsutveckling 

och läsförståelse. Jag fann då att samtal kring det lästa var det vanligaste sättet att hjälpa 

eleverna att fördjupa sin förståelse för text. Många av dessa samtalsmetoder hade 

likheter med Chambers (2011) tillvägagångssätt. Chambers påpekar att det inte är en 

metod utan inriktning där eleverna står i centrum för ”tänkandet” och läraren fungerar 

som en samtalsledare.  

     Kan samtalet vara något som lärare använder sig av på gymnasiet? Eller hur arbetar 

de med texter? Hur ser det ut med läsförståelsearbetet på gymnasieskolan?  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur sju svensklärare på tre olika 

gymnasieskolor arbetar med läsförståelse för att utveckla eleverna till goda läsare
3
. 

Syftet är också att se hur lärarnas arbete med läsförståelse förhåller sig till forskning om 

läsförståelse. Jag använder mig av följande frågeställningar: 

 Hur arbetar lärarna för att utveckla eleverna till goda läsare?  

 Upptäcker lärarna inferenssvaga elever? I sådana fall hur? 

 Hur hanterar lärarna inferenssvaga elever?  

1.2 Arbetets disposition 

För att uppnå mitt syfte, kommer jag först att presentera definitioner av begrepp som är 

väsentliga för detta arbete. Därefter kommer en genomgång av tidigare forskning och 

relevanta teorier kring läsförståelse där jag breddar forskningsbakgrunden från den 

litteraturstudie jag tidigare utfört, och som detta arbete har sin grund i. Genom detta 

breda underlag skapas en förståelse för problematiken och leder fram till min 

intervjuundersökning. 

     Efter den teoretiska delen introduceras metodansatsen och därefter presenteras 

resultatet av mina intervjuer med lärarna, samt analysen av resultatet. Slutligen 

diskuteras intervjuanalysresultatet med stöd av de teoretiska delarna och en 

sammanfattande kommentar avslutar innan referenslista och bilagor tar vid. 

                                                           
2
 Viklund, Jenny. 2011. Står det något mellan raderna? En studie i hur man kan hjälpa gymnasieelever 

som har svårigheter att tolka texter. Umeå universitet: Institutionen för språkstudier (ej utgiven). 

 
3
 För definition av begreppet goda läsare se 2.1 
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2 Definition av begrepp 

Nedan följer definitioner av vad som menas med god läsare och läsförståelse i detta 

arbete. 

2.1 God läsare 

Med god läsare avses här en läsare som har uppnått stadium tre; den begrundande 

läsaren, och är på väg in i stadium fyra; den skapande läsaren, enligt Lundqvists (1995) 

indelning av läsförmågan. En läsare som befinner sig på stadium tre förstår att en text 

kan säga något om livet och hon/han kan göra inferenser samtidigt som hon/han läser, 

medan en läsare som nått stadium fyra har förstått att litteratur också kan vara konst och 

hon/han kan se att författare använder sig av olika stilistiska grepp (Lundqvist 1995:8-

9). 

2.2 Läsförståelse i detta arbete 

Läsförståelse, som det är definierat i detta arbete, är att vara kapabel att gå in i en 

föreställningsvärld och med hjälp av sina förkunskaper och strategikunskaper kunna 

tolka det som står mellan raderna.  

3 PISA 

3.1 Läsförståelse enligt PISA 

PISA (Programme for International Student Assessment) är en internationell studie, ett 

OECD
4
-projekt, som genomförs vart tredje år. Studien undersöker i hur hög grad 

femtonåriga elever är rustade att möta framtiden. Även länder utanför OECD medverkar 

i undersökningen. Det är tre kunskapsområden som undersöks: matematik, 

naturvetenskap och läsförståelse. Vid varje tillfälle är ett av ämnena mer i fokus än de 

andra, men alla ämnena undersöks varje gång (Skolverket 2013c). PISA använder sig av 

begreppet literacy för att beskriva förmågor och kunskaper som individer i vårt 

samhälle anses behöva för att kunna hålla sig informerade och ta ställning till 

samhällsfrågor (Skolverket 2010:20). PISA definierar literacy för läsning
5
 på följande 

sätt: 

                                                           
4
 ”Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) är ett samarbetsorgan för 34 länders 

regeringar och har sitt säte i Paris” (http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/OECD/Sverige--

OECD/Om-OECD/). 
5
 PISA definierar literacy för alla tre ämnen: läsning, matematik och naturvetenskap, vilket språkligt kan 

uppfattas en aning underligt. Men PISA menar att literacy är en sammanfattning av olika kunskaper och 

kompetenser ”[...]som krävs för att fungera i ett modernt samhälle[...]” (Skolverket 2010:20). 
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En individs förmåga att förstå, använda och reflektera över och engagera sig i texter 

för att uppnå personliga mål, utveckla sina egna kunskaper och möjligheter, samt att 

delta i samhället. 

Utöver avkodning och ytlig förståelse, inbegriper läsning tolkning och reflektion samt 

förmåga att använda läsning för att uppnå sina mål i livet. 

PISA:s fokus är på att läsa för att lära sig snarare än att lära sig läsa, och därför mäts 

inte elevernas mest grundläggande läsförmågor (Skolverket 2010:21). 

Enligt PISA är inte literacy-begreppet något som endast förvärvas under de första 

skolåren: 

”Literacy” betraktas istället som en uppsättning kunskaper, förmågor och strategier 

som utvecklas under hela livet och genom interaktion med andra människor. Den som 

läser förstår texten genom att använda sig av tidigare kunskaper, sociala och 

kulturella ledtrådar samt olika processer och strategier som varierar med sammanhang 

och med läsningens syfte. Begreppet ”reading literacy” innefattar 

ordavkodningsförmåga, ordförståelse, kunskaper om grammatik och om texters olika 

strukturella drag samt kunskap om världen. Hit hör även metakognitiv förmåga d v s 

medvetandet om och förmåga att använda en uppsättning passande strategier vid 

läsning. PISA ser ”reading literacy” som aktiv, avsiktlig och funktionell användning 

av läsning i en mängd olika situationer och med olika syften (Skolverket 2010:29). 

Det är således en förmåga som utvecklas under hela livet och därför måste tränas under 

hela livet.  

     Läroplanen för gymnasieskolan (2011b:6-7) fastställer att eleverna ska förberedas för 

att kunna ta del av och orientera sig i den komplexa värld samhället idag består av. 

Detta ligger i linje med PISA:s övergripande mål; att undersöka huruvida olika länders 

15-åringar besitter de färdigheter som de behöver för att kunna delta aktivt i samhället. 

Där behöver man således bestitta reading literacy, vilket innefattar lässtrategier. 

3.2 PISA-undersökningarna i läsförståelse 2000 - 2012 

Läsförståelse hade huvudfokus för andra gången år 2009, vilket medför att förändringar 

inom läsförståelse nu kan ses i ett längre perspektiv (Skolverket 2010:3). Utveckling 

inom området kan därför tydligt tolkas. Även PISA 2012 har hunnit genomföras, och 

resultaten släpptes den tredje december 2013. Det är nedslående siffror som redovisas. 

Sverige har nu sämst resultatutveckling inom OECD-länderna. De svenska eleverna 

ligger för första gången under OECD-genomsnittet i alla kunskapsområden (Skolverket 

2013d:6). Sverige har gått från en plats bland de fyra bästa OECD-länderna i 

läsförståelse år 2000 till en av de fyra sämsta år 2012 (Skolverket 2013d:144). 
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     År 2012 deltog sammanlagt ungefär 510 000 15-åringar. Dessa utgör ett urval av de 

28 miljoner 15-åringar som finns i de 65 länderna som deltog i studien. Av de 65 

länderna var 34 OECD-länder. Det var femte gången som Sverige deltog, antalet var 

ungefär 4 700 elever (Skolverket 2013d:23). 

     Läsförståelsedelen är uppdelad på olika uppgifter med olika svårighetsgrad. Poäng 

delas ut per uppgift och svårighetsgrad. PISA räknar ut ett genomsnittspoäng för alla 

deltagande OECD-länder (även länder utanför OECD deltar i undersökningen). År 2000 

blev genomsnittspoängen 500 och år 2009 hade genomsnittspoängen inom OECD-

länderna sjunkit till 493 poäng (Skolverket 2010:6). Sveriges genomsnittspoäng låg år 

2000 på 516, 2009 låg genomsnittspoängen på 497, 2012 sjönk genomsnittspoängen till 

483 samtidigt som OECD-ländernas genomsnitt hade ökat till 496 (Skolverket 

2013d:124). Se figur 1 för en jämförelse mellan Sveriges genomsnittspoäng och OECD-

ländernas genomsnittspoäng under PISA 2000-2012. 

     I PISA 2000, 2003 och 2006 var svenska 15-åringars läsförståelse högre än OECD-

genomsnittet och 2009 låg den på genomsnittsnivå (Skolverket 2010:28). I PISA 2012 

har de svenska 15-åringarnas läsförståelse nu hamnat under OECD-genomsnittet 

(Skolverket 2013d:127). 

 

Poäng på PISA-skalan        

 
 

Figur 1 Genomsnittsresultat på PISA:s läsprov 2000, 2003, 2006, 2009 och 2012 i Sverige och OECD-

länderna.           
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Orsaken beror inte på andelen elever med utländsk bakgrund som endast marginellt drar 

ned resultatet (Skolverket 2013:147). Kurvorna för de två andra ämnena; matematik och 

naturvetenskap är nästan identiska med läsförståelsekurvan. Nedgången i kunskap hos 

dagens 15-åringar är således inte heller kopplad till ett ämnesområde utan det verkar 

finnas en övergripande orsak (Skolverket 2013:143). Denna orsak är ännu inte kartlagd. 

 

I Skolverkets rapporter om PISA-resultaten används en skala med sju nivåer (1b, 1a, 2, 

3, 4, 5, 6) för att beskriva resultatets olika läsnivåer, där 1b är den lägsta och 6 den 

högsta (Skolverket 2013d:10). År 2009 var det nästan 18 % av de svenska eleverna som 

inte ens nådde upp till en läsförståelse motsvarande nivå 2, en siffra som är jämförbar 

med den genomsnittliga OECD-nivån (Skolverket 2010:8). År 2012 har de svenska 

eleverna under nivå 2 ökat till 23 % (Skolverket 2013d:124). Andelen elever som 

presterar på nivå 5 eller högre har minskat med två procentenheter, från drygt 11 % år 

2000 till 9 % år 2009. Den negativa förändringen är störst hos de redan svaga läsarna. 

De har tappat 28 poäng, medan de starka läsarna har tappat 7 poäng. Detta betyder att 

avståndet mellan svaga och starka läsare ökar (Skolverket 2010:10). År 2012 har 

andelen elever som presterar på nivå 5 eller högre minskat ytterligare en procentenhet 

till 8 % (Skolverket 2013d:124) och det är fortfarande de svaga läsarna som tappar 

mest. 

     Flickorna har i samtliga PISA-studier varit bättre på läsförståelse än pojkarna. Det 

gäller för alla länder. Skillnaden mellan flickor och pojkar i Sverige 2012 var 51 poäng, 

2009 låg skillnaden på 46 poäng. I båda fallen är det mycket mer än genomsnittet för 

OECD-länderna; 2012 var skillnaden 38 poäng och 2009 låg skillnaden på 39 poäng 

(Skolverket 2010: 66, 68; 2013d:124, 126). Tittar man på nivå 5 och över för PISA 

2012 befinner sig 11 % (2009: 12 %) av flickorna, men endast 5 % (2009: 6 %) av 

pojkarna där. På de lägsta nivåerna, alltså de som inte tar sig upp till nivå 2 hittar vi år 

2012 14 % (2009: 10 %) av flickorna, kontra 31 % (2009: 24 %) av pojkarna. Även 

denna skillnad har ökat mellan 2000-2012 (Skolverket 2010:16, 2013d:127). I Sverige 

är det alltså de redan svaga pojkarna som tappar mest i läsförståelse. Nästan var tredje 

pojke ligger under nivå 2.     

4 Läsförståelse i tidigare forskning  

Under denna rubrik redogör jag för den kunskap som finns inom mitt problemområde 

och presenterar forskningsläget så som det ser ut idag. Jag kommer först att ta upp några 
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olika teorier och därefter går jag in på det praktiska pedagogiska och didaktiska arbetet. 

Detta är dock inte en heltäckande redogörelse utan ett urval grundat på syftet med 

arbetet. Tyvärr finns det begränsad tidigare forskning om hur gymnasielärare arbetar 

med läsförståelse för att göra eleverna till goda läsare. Därför anser jag att mitt arbete är 

angeläget. Undersökningens fokus; läsförståelse, baseras däremot på en omfattande 

forskning, huvudsakligen fokuserad på de lägre åldrarna.    

4.1 Den proximala utvecklingszonen  

Det finns många teorier om hur elevens utveckling och undervisning hänger samman. 

De kan sorteras lite grovt i tre grupper där den första ser på förhållandet mellan elevens 

utveckling och undervisningen som oberoende av varandra (Vygotskij 1933/34:260f) 

där ”[u]ndervisningen byggs ovanpå utvecklingen utan att förändra något väsentligt i 

den” (Vygotskij 1933/34:261). Den andra gruppen fokuserar tvärt om på att 

undervisning skulle innebära utveckling och att dessa två sammanfaller. 

Undervisningen blir där avgörande för elevens utveckling (Vygotskij 1933/34:261ff). 

Den tredje gruppen utgör en kombination av de andra två tillsynes motsatta 

synvinklarna och menar att utvecklingen är oberoende av undervisningen. Men gruppen 

ser samtidigt undervisning som identiskt med utveckling. Utvecklingen baseras på två 

olika processer som samverkar (Vygotskij 1933/34:263f). 

     Vygotskij menade att lärande och utveckling sker i interaktioner med omgivningen. 

Han utvecklade teorier kring vad han kallade för den proximala utvecklingszonen som 

är det man ännu inte själv klarar av, men det man med hjälp av någon duktigare kan 

klara av (Vygotskij 1933/34:269ff). 

      Vygotskijs teorier kring den proximala utvecklingszonen går således emot dessa 

tidigare teorier. Generellt visar forskningen att det är av vikt att all undervisning måste 

ta hänsyn till var eleven befinner sig i sin kunskap och utveckling (Vygotskij 

1933/34:269) men enligt Vygotskij måste man även ta reda på vart eleven är på väg, det 

vill säga elevens närmaste utvecklingszon. Det finns två områden i elevernas utveckling 

som man måste ha kunskap om. För det första måste man känna till elevens aktuella 

utvecklingsnivå, förenklat kan den beskrivas som elevens intellektuella ålder. För det 

andra behöver man veta vilken nivå eleven kan uppnå i den proximala 

utvecklingszonen. Vad kan eleven göra med hjälp av en vuxen? (Vygotskij 

1933/34:270f). Det räcker således inte med att fastställa vad en elev kan och ställa in 

undervisningen efter det utan man måste hitta ”förhållandet mellan den faktiska 
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utvecklingsnivån och den potentiella” (Lindqvist 1999:277). Med hjälp av dessa två 

områden kan man se hur elevens intellektuella utveckling ter sig. En bra undervisning 

förhåller sig till den proximala utvecklingszonen och detta sker enligt Vygotskji när en 

mer erfaren person bistår en mindre erfaren (Lindqvist 1999:278), samt när eleven 

samverkar med och samarbetar med andra. Det handlar om ett socialt samspel. Det 

eleven kan göra idag med någon mer kunnig person, kan den i morgon göra själv. 

 

Det som förespråkas här är att eleverna får arbeta med varandra och med läraren, inte 

eget individuellt arbete på sin egen kammare. De kan med hjälp av varandra lära sig 

mera än vad de kan lära sig på egen hand.  

4.2 Litterär transaktion och efferent/estetisk läsning  

Som jag redan har påpekat finns det olika nivåer av läsförståelse. För det första gäller 

det givetvis att förstå vad som explicit står i texten. För det andra måste man även kunna 

förstå det som står implicit i texten, alltså det som ”finns” mellan raderna. Det som 

läsaren med hjälp av sina förkunskaper, gissningar och tolkningar kan läsa ut av textens 

budskap blir en fråga om hur läsaren skapar mening i texten. Läsaren tar inte bara emot 

information från texten utan måste även själv komma med information till texten. 

Rosenblatt (2002
6
) skriver om detta fenomen och kallar det för transaktion, det vill säga 

att läsaren och texten samverkar med varandra.  Innebörden i en text finns enligt henne 

inte i enbart texten eller hos läsaren utan i kombinationen av dessa två, i den litterära 

transaktionen. Det blir en växelverkan mellan läsare och text (Rosenblatt 2002:36f). 

Rosenblatt menar dessutom att samma läsare inte heller uppfattar samma text på samma 

sätt under en senare läsning eftersom tiden har gått och läsaren har hunnit utvecklats. 

Förståelsen av en text sker i ett reciprokt utbyte mellan text och läsare och blir därför 

alltid olika från läsare till läsare.  

     Som läsare är vi aktiva och kan välja att läsa olika texter på olika sätt, mer eller 

mindre medvetet. Rosenblatt (2002:14) utgår från att all läsning innehåller kognitiva 

och känslomässiga faktorer. Beroende på vad man läser och vad man vill med det lästa 

förskjuts fokus mot en eller flera av dessa faktorer. När vi läser använder vi oss enligt 

Rosenblatt av en specifik läsprocess. Denna läsprocess, där läsaren är aktiv, medför att 

läsaren i en oavbruten följd utövar både litterära (estetiska) och ickelitterära (efferenta) 

transaktioner med texten. Hon förklarar läsprocessen med att ”[b]åde kognitiva och 

                                                           
6
 Första upplagan kom 1938, jag använder mig av femte upplagan som kom ut 1995 i USA, men 2002 i 

Sverige. 
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affektiva element finns närvarande i all läsning” (Rosenblatt 2002:14). Dock är det ena 

elementet mer aktivt än den andra beroende på vad som är syftet med läsningen. 

Rosenblatt kallar de två sätten att läsa för efferent och estetiskt. Det efferenta sättet att 

läsa kan förklaras som ett sätt med mer praktiskt syfte där läsaren är ute efter fakta från 

texten. Läsaren måste då förflytta fokus från sina personliga känslor eller idéer till en 

mer allmän betydelse (Rosenblatt 2002:235). Det estetiska sättet att läsa är ett 

inlevelsefullt sätt där läsaren genomlever känslolägen som kommer fram under 

läsningen, genom transaktionen (Rosenblatt 2002:14, 41). Här måste läsaren sätta fokus 

på de personliga känslorna och idéerna som läsningen medför (Rosenblatt 2002:235). 

Efferent läsning och estetisk läsning är inte motsatser till varandra. Rosenblatt menar att 

samma text kan ”hamna på olika platser i det efferenta-estetiska kontinuet” (2002:14) 

beroende på vilket syfte man har med sin läsning. Skillnaden i att ta sig an en text på ett 

efferent sätt kontra ett estetiskt sätt kan dock vara stor. Rosenblatt anser att det kan 

medföra problem för elever om det i undervisningen implicit uppmanas att läsa efferent 

när själva syftet egentligen är att läsa estetiskt (Rosenblatt 2002:14f) eller tvärt om, 

alltså att läraren ger eleverna en uppgift där syftet sägs vara en estetisk läsning, men 

sedan ger eleverna frågor till texten som besvaras av och uppmanar en efferent läsning 

(exempelvis: eleverna uppmanas att försök känna in och uppleva solnedgångens himmel 

men får sedan frågan; hur många moln fanns på himlen?). Därför är det viktigt att som 

lärare göra eleverna medvetna om skillnaden mellan dessa sätt och hur samt varför de 

används. Dessutom måste även uppmaningen (efferent eller estetisk, eller någonstans 

emellan) med en läsuppgift vara förenligt med bearbetningen av det lästa. 

     Olika elever har olika bakgrunder, olika kunskaper och olika sätt att tänka. Därför 

kommer de att tolka texter de läser på olika sätt. Inget av dem är mer rätt än något annat, 

så länge det går att koppla tolkningen till texten. Som Rosenblatt (2002) säger så är det 

viktigt att medvetengöra eleverna om att det finns flera sätt att läsa på. 

     Bråten (2007:14f) diskuterar, liksom Rosenblatt, hur texten och läsaren samspelar, 

men utan att använda hennes begrepp transaktion. Han menar dock precis som 

Rosenblatt (2002:234) att läsaren måste både ta och ge till texten. Läsaren skapar på så 

sätt mening med utgångspunkt i texten, men givetvis måste läsaren ”tillvarata och känna 

sig bunden till textens innehåll” (Bråten 2007:14). Både text och läsare är bundna till 

olika kontexter. Enligt Bråten finns det tre huvudkomponenter i läsförståelse: läsare, 

text och kontext (Bråten 2007: 20f).  Läraren måste alltså se till alla tre delarna när det 

gäller arbetet med läsförståelse. 
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4.3 Samtalet som grund   

Samtal med andra är viktigt för att lärande ska ske (Chambers 2011:127f). När man 

samtalar med andra om det man har läst, bearbetar man sina egna tankar och 

uppfattningar om texten. Tillåts man att ta del av andras tankar och lufta sina egna ökar 

förståelsen för texten och möjligtvis sitt eget sätt att tänka, man utvecklar dessutom sin 

förståelse för den egna kognitiva förmågan. Chambers (2011:127f) menar att samtalet 

om texter är viktigt för reflektion och kritiskt tänkande. Chambers betonar vidare att 

boksamtalet är mer än att bara prata om det lästa, det handlar om dialogpedagogik. Man 

pratar för att förstå sina egna tankar och för att säga något till någon annan. Det är en 

social och komplicerad aktivitet som kan utveckla individernas förståelse för sina egna 

tankar och för det lästa (Chambers 2011:142ff). Även Reichenberg (2008:66ff) är inne 

på samma linje när det gäller samtal kring det lästa. Hon betonar att samtalet är viktigt 

för att bearbeta och befästa kunskaperna. Samtalen behöver inte bara användas på 

skönlitterära texter utan kan även användas på faktatexter som kan innehålla mycket 

information mellan raderna. Genom att diskutera det lästa med varandra, kommer fler 

åsikter och tankar upp till ytan och den tolkning man gör tillsammans är omfångsrikare 

än vad var och en skulle ha kunnat åstadkomma på egen hand (Chambers 2011:146). 

Det är dock av vikt att alla får säga sitt. Det är ingen, inte ens läraren, som sitter på rätt 

svar. Allas tolkningar är lika mycket värda och lika sanna så länge de går att koppla till 

texten. En elev som får sina tankar förkastade av läraren eller någon annan elev kommer 

antagligen att sluta säga vad den tänker och anser. Detta är något som Chambers 

(2011:175ff) betonar. Allt är värt att berättas och mötas med respekt.  

     Chambers modell bygger på att samtala om skönlitterära texter och inleds med fyra 

grundfrågor
7
. Modellen fortsätter sedan med ett antal allmänna frågor samt textspecifika 

frågor beroende på vad som har lästs. En viktig återkommande fråga för att få eleverna 

att komma närmare sin egen tolkningsförmåga är ”hur vet du det?” (Chambers 

2011:220ff). Genom den frågan kan läraren återföra eleverna till texten och således 

koncentera samtalet kring texten om det riskerar att glida iväg. På så sätt visar även 

eleverna hur de tänker när de gör sina tolkningar. Samtalet måste vara tillåtande, och 

inte begränsande.  

     Genom en läsundervisning efter Chambers modell kommer lärare och elever nära 

texten och läraren kan visa att förståelsen av texten kan uppfattas olika men ändå vara 
                                                           
7
 De fyra grundfrågorna: Jag undrar... om det var något speciellt du gillade i boken? ... om det var något 

du inte gillade? ... om det var något du inte förstod eller tyckte var svårt? ... om du lade märke till några 

mönster eller kopplingar? För alla frågor se Chambers 2011: 219-143. 
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korrekt så länge förståelsen kan kopplas till det lästa. Om läraren tydliggör själva 

arbetssättet med att koppla ihop texten med sina egna tankar för eleverna, kan det 

medföra att eleverna får större förståelse för vad läsförståelse innebär. 

5 Skolan och den praktiska verksamheten 

Under denna rubrik redogör jag för hur läsförståelsearbetet är formulerat i de 

gymnasiegemensamma ämnena. Sedan förklaras några metoder för arbete med 

läsförståelse och vad metoderna baseras på. Mot slutet av kapitlet redovisas hur man 

kan upptäcka inferenssvaga elever.  

5.1 Styrdokumenten om läsförståelse 

Enligt styrdokumenten är det viktigt att eleverna är väl rustade för att möta den 

komplexa verklighet som samhället består av. Vikten av läsförståelsen står implicit 

utskriven i gymnasiets läroplan under rubriken: Skolans värdegrund och uppgifter. Där 

står det bland annat att ”Elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de får 

möjlighet att se samband ” (Skolverket 2011b:8). Elevernas ”[...]förmåga att finna, 

tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktig. Eleverna ska träna sig att tänka 

kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika 

alternativ” (Skolverket 2011b:7). Läsförståelse är alltså något som är viktigt i varje 

ämne och det är således inte bara svensklärarens uppdrag. ”Kunskapsutveckling och 

språkutveckling går hand i hand. Därför lyfter alla examensmål fram språkutveckling 

utifrån det aktuella programmet” (Skolverket 2011c:15). Varje program har ett tydligt 

ämnesrelaterat språkutvecklarfokus som då borde beröra alla inblandade lärare.  

5.1.1 Sammanfattande kommentar om läsförståelse i alla gymnasiegemensamma ämnen 

För att utkristallisera vad som anses vara viktigt i de olika ämnena gör jag här en 

sammanställning av hur de olika gymnasiegemensamma ämnena beskrivs, implicit eller 

explicit, kring just läsförståelsen.  

     Alla gymnasiegemensamma ämnen utom idrott och hälsa har formuleringar som 

pekar på vikten av läsförståelse. Läser eleverna inga texter i ämnet idrott och hälsa? 

     I språkämnena svenska, svenska som andraspråk och engelska står det explicit 

uttryckt att eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper i att förstå och tolka 

texter. Speciellt i svenska och svenska som andraspråk är läsförståelsen central, där ska 

eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att bland annat läsa, reflektera över 

och kritiskt granska texter. 
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     Ämnena som är kopplade till det sociala - historia, religions- och samhällskunskap - 

har överlag många inslag av tolkning, analys och kritisk granskning. Detta kräver att 

eleverna har god läsförståelse. Historia innebär mycket tolkning och sammankoppling 

mellan olika texter och deras författare. Där ska eleverna enligt läroplanen ges möjlighet 

att utveckla en förståelse av och kunna värdera hur historieskrivningen har använts för 

att få fram olika budskap. Det handlar mycket om att förklara, värdera, analysera och 

tolka källor. Även religionskunskap baseras på mycket tolkning, analys, förståelse och 

kritisk granskning av texter. Det finns inom ämnet religion många perspektiv och 

samband som skall förstås. Samhällskunskap är också ett ämne som kräver ett kritiskt 

förhållningssätt. Där handlar det om att strukturera och värdera information och att dra 

slutsatser.  

     Även i ämnena matematik och naturkunskap är läsförståelse viktig. Inom 

matematiken är det av vikt att eleverna förstår och kan tolka de räkneuppgifter som ofta 

är formulerade med text. Eleverna måste kunna förstå innebörden och sambanden i 

uppgifternas information. I naturkunskap påpekas vikten av kunskaper, som till exempel 

naturlagar och miljöpåverkan, för att kunna förstå samtiden, göra ställningstaganden och 

kritiskt granska.  

     Som synes är det mer eller mindre tydligt utskrivet i varje ämne förutom idrott och 

hälsa att läsförståelsen är viktig för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig kunskapen 

inom respektive ämne (se bilaga 3) ändå står inte orden läsförståelse eller lässtrategier 

med. 

5.2 Metoder för arbete med läsförståelse 

Återkommande i forskningen om läsförståelse är samtalet om texten. Chambers (2011), 

Molloy (2008) och Reichenberg (2008) är stora förespråkare för att samtala kring texter 

med elever. Molloy (2008) tar, förutom samtalet, även upp skriften som en viktig 

aspekt.    

     Bråten (2007:17) påtalar att ”många av dagens idéer bottnar i slutsatser som hållit för 

tidens tand”.  Det är därför inte så konstigt att de flesta forskare och författare inom 

läsförståelse har kommit fram till liknande tillvägagångssätt. Andreassen (2007:229f) 

påpekar att det allra viktigaste med undervisning i läsförståelse egentligen handlar om 

att göra eleverna medvetna om vad det innebär att läsa mellan raderna och hur de går 

tillväga när de möter en text för att verkligen förstå den. De bör också veta vad 

läsförståelsestrategier är och hur de ska använda dem (Andreassen 2007:229f). Läraren 
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måste därför visa hur hon/han tänker och sedan får eleverna göra samma sak genom så 

kallad modellering
8
. Det finns olika sätt att angripa läsförståelse på, men många av dem 

utmynnar som jag tidigare påpekat i liknande strategier.  

     Andreassen (2007:230) säger att det sker undervisning i läsförståelse på skolorna, 

men att denna till stor del sker implicit - eleverna medvetengörs inte om vad det är de 

gör och hur de gör det, och inte heller varför. I samma kapitel tar Andreassen (2007) 

upp tre erkända forskningsbaserade undervisningsprogram: reciprok undervisning, 

transaktionell strategiundervisning och begreppsorienterad undervisning. Dessa utgör 

grunden för fem konkreta riktlinjer inom läsförståelseundervisning (se de fem 

riktlinjerna i bilaga 4). De tre programmen bygger på några viktiga strategier: aktivera 

förkunskaper, ställa frågor under läsningen, konstruera mentala bilder, sammanfatta det 

viktigaste i texten och analysera textens uppbyggnad (Andreassen 2007:230). 

Andreassen menar att det är genom det explicita undervisningssättet som man ger 

eleverna kunskap och redskap för att bli goda läsare. Nedan följer sammanfattningar om 

de tre undervisningsprogrammen. 

5.2.1 Reciprok undervisning 

Reciprok undervisning (RU)
9
 är en metod som är ämnad att ge eleverna redskap för att 

själva utveckla och övervaka den egna läsförståelsen. Den är utvecklad av Ann Brown 

och Annemarie Palincsar på 1980-talet. RU kan användas på de flesta nivåer men är 

ursprungligen framtagen för skolår sju (Andreassen 2007:231f). Reciprok betyder 

ömsesidig och åsyftar en undervisning där både elever och lärare är aktiva och för 

dialoger med varandra. Det handlar om ett socialt samspel som baseras på Vygotskijs 

teori om hur barn lär i interaktion. 

Det viktigaste inom RU är elevens strategianvändning i samband med läsning samt 

textens läsbarhet. Även överensstämmelsen mellan textens innehåll och elevernas 

förkunskaper är viktiga aspekter. Dessa tre perspektiv är också vad läsförståelse innebär 

enligt RU. Inom den reciproka undervisningen finns det fyra centrala strategier: 

sammanfatta, ställa frågor, reda ut och föregripa (Andreassen 2007:231f). Genom 

dessa strategier aktiveras relevanta förkunskaper och eleverna kan således få en större 

förståelse av det de läser, men endast om strategierna förevisas explicit av läraren. 

                                                           
8
 Modellering är när läraren explicit visar hur det går till. Läraren tänker högt och förklarar sina tankar när 

hon/han läser texten och använder strategierna, medan eleverna observerar för att sedan samarbeta med 

läraren och de andra eleverna i det nya arbetssättet (Andreassen 2007:233). 
9
Begreppen används ofta på engelska. RU heter på engelska Reciprocal Teaching och förkortas då RT. 
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Efterhand, då läraren introducerat och visat de olika strategierna genom modellering 

samt förklarat varför arbetet med strategier är viktigt, får eleverna så småningom ta över 

strategiarbetet själva, för att slutligen bli kompetenta läsare. Läraren stöttar eleverna 

under tiden och pushar dem framåt (Andreassen 2007:233). Denna metod gynnar de 

svaga läsarna. När eleverna samarbetar på detta sätt kan de som är duktigare visa de 

som är svagare hur man går tillväga (Andreassen 2007:238) vilket också förstärker 

deras egna kunskaper. 

5.2.2 Transaktionell strategiundervisning  

Transaktionell strategiundervisning (TSU)
10

 lanserades av Michael Pressley på 1990-

talet (Andreassen 2007:231) och utvecklades för att kunna integrera 

strategiundervisningen i den dagliga undervisningen och inte endast vara en renodlad 

läsförståelsestrategi, som RU är (Andreassen 2007:238). Enligt Andreassen (2007:239) 

står ordet transaktionell för det första för att det finns sambestämmande om 

aktiviteterna där både elever och lärare är involverade. För det andra står det för den 

litterära transaktionen, som även Rosenblatt talar om, alltså att det sker ett gemensamt 

skapande mellan text, elever och lärare under läsandet. Andreassen (2007:239) påpekar 

även att begreppet transaktionell står för den teori som säger att en grupp kan göra 

tolkningar av texter tillsammans som var och en av dem inte kan åstadkomma själv. 

Samma slutsats drar Chambers (2011:146). Inom TSU (liksom i RU) poängterar 

Andreassen vikten av att lärarna medvetengör eleverna om fördelarna med att använda 

sig av strategierna. Lärarna modellerar strategierna för eleverna främst i början av 

terminen för att sedan låta eleverna ta över (precis som i RU). Det som framförallt 

skiljer TSU från RU är att strategiundervisningen är väl integrerad i all undervisning 

(Andreassen 2007:240) - läraren använder strategierna på samtliga texter. 

     De viktiga komponenterna inom TSU är följande: strategiundervisningen pågår 

under många år och sker inom den vanliga undervisningen. Läraren modellerar effektiva 

förståelsestrategier och hjälper eleverna under deras arbete när så behövs. Både lärare 

och elever tydliggör användandet av strategierna genom att ”tänka högt” så att det blir 

tydligt hur de går tillväga. Läraren är noga med att förklara för eleverna nyttan med 

strategianvändningen, att den ger en ökad förståelse för texter. Strategierna används för 

att strukturera dialogen om texten mellan eleverna och medför att eleverna motiveras att 

göra personliga tolkningar av den (Andreassen 2007:241f). De viktigaste strategierna 

                                                           
10

 Begreppen används ofta på engelska. TSU heter på engelska TSI; Transactional Strategies Instruction 
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inom TSU liknar dem inom RU, det vill säga att sammanfatta, ställa frågor, reda ut och 

föregripa. Utöver detta innehåller TSU ytterligare strategier; konstruera bilder till texten 

och anpassa läshastighet och sättet att läsa till den egna förståelsen (Andreassen 

2007:242). Inom TSU finns det, liksom i RU, en önskan om att eleverna ska bli 

självständiga användare av strategierna och således bättre läsare. 

5.2.3 Begreppsorienterad läsundervisning 

Begreppsorienterad läsundervisning (BLU)
11

 är skapad av John Guthrie i slutet av 1990-

talet (Andreassen 2007:231), och har en annan inriktning än RU och TSU. Här ligger 

fokus på de begrepp som ingår i det aktuella undervisningsämnet, en så kallad 

begreppsorienterad läsundervisning där det är de centrala begreppen inom ämnet, som 

skall belysas. Syftet med läsundervisning på detta ämnesfokuserande sätt är att öka 

elevernas engagemang inom både ämnet och läsningen. Motivationen är här en 

springande punkt. Inom BLU tror man att motivationen är viktig att lyfta, så att eleverna 

verkligen vill läsa och ta del av texterna för att på så sätt göra det enklare för dem att ta 

till sig texterna och öka sin förståelse (Andreassen 2007:245ff). Förespråkarna av BLU 

använder sig av strategier såsom aktivering av förkunskaper, frågeställande, 

informationssökande, sammanfattning och slutligen grafisk organisering (exempelvis 

en tankekarta). Dessa strategier påminner om verktygen inom RU och TSU.  Även BLU 

är dialoginriktad och tonvikten ligger på att få eleverna att samarbeta och upprätta en 

dialog med varandra (Andreassen 2007:247f). Enligt undersökningar
12

 från 2004 där 

tillämpning av BLU i åtta klasser jämfördes med tillämpning av explicit 

strategiundervisning (RU) i elva klasser, samt med kontrollklasser utan 

strategiundervisning visade det sig att BLU-klasserna uppnådde bättre resultat gällande 

läsförståelse. Guthrie m.fl. ansåg att det var fokuseringen på motivationen som 

åstadkom denna skillnad. Eleverna introducerades till det aktuella undervisningsämnet 

på ett intresseväckande sätt med förstahandserfarenheter (museibesök eller liknande) 

och fick sedan välja vilka texter de skulle läsa med handledning av läraren. På detta sätt 

ökade deras motivation till läsningen (Andreassen 2007:249). 

Det finns fyra grundläggande drag som förenar RU, TSU och BLU (Andreassen 

2007:250): 
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1. Samtliga program är grundade på en konstruktivistisk lärarsyn. Utveckling av 

elevernas förkunskaper och kognitiva förmåga sätts i centrum. 

2. Läsförståelse bygger på kognitiva strategier som kan utvecklas. 

3. Läraren måste modellera och förklara strategierna för eleverna. 

4. Det sociala samspelet i dialogen mellan eleverna och läraren är i fokus. 

Man kan således använda alla tre program och uppnå bättre läsförståelseförmåga hos 

eleverna. Skillnaden ligger i under hur lång tid de används (RU under intensiva 

perioder, TSU och BLU under hela skoltiden), hur de fokuserar på ämnesbegrepp 

(fokus i BLU) samt vikten av motivation (fokus i BLU).  

5.2.4 Andra undervisningsmetoder 

RU, TSU och BLU är inte de enda sätten att träna läsförståelse på. Undervisning i 

läsförståelse är komplicerad och kräver mer än att bara använda sig av en bra metod 

enligt Anmarkrud (2007:201). Genom att undervisa om lässtrategier kan man öka 

elevernas läsförståelse och explicit läsförståelseundervisning där läraren modellerar och 

tänker högt är mycket bättre än implicit undervisning (Anmarkrud 2007:199). Det 

handlar enligt Anmarkrud (2007:201) om att anpassa undervisningen till eleverna 

utifrån både texter och elevernas kunskapsbehov. Lärarens sätt att undervisa och 

förhålla sig till eleverna är mycket viktigt. En riktigt bra lärare ”förmår höja elevernas 

läskompetens mera än vad man skulle förvänta sig vara möjligt utifrån elevernas 

läsförutsättningar” (Anmarkrud 2007:199).  

5.3 Hur upptäcker man inferenssvaga elever? 

Enligt grundskolans läroplan ska eleverna ”ges förutsättningar att utveckla sin förmåga 

att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften” (Skolverket 

2011a:222). Det står tydligt utskrivet i kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 

nio att eleven ska kunna: 

läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak 

fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom 

att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till 

tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsför-

ståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och 

omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om 

tydligt framträdande budskap i olika verk. Eleven kan också föra enkla 

resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss 

del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och 

kulturella sammanhang som det har tillkommit i (Skolverket 2011a:230) 
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Men trots dessa tydliga kunskapskrav finns det många elever som vid början av 

gymnasiet fortfarande har problem med att läsa och analysera olika texter för olika 

syften. Det finns flera olika sätt att upptäcka inferenssvaghet hos elever. Jag kommer 

här presentera tre metoder för detta: diagnostiska prov, nationella prov samt observation 

av eleven.  

5.3.1 Diagnostiska tester 

Maj-Gun Johansson (2004) har utformat diagnostiska tester för läsning och skrivning 

som kallas för LS™ klassdiagnoser.  Dessa tester kan bland annat användas för att ta 

reda på elevers läsförmåga. Johansson betonar vikten av att man som lärare måste ta 

ansvar för sina elever; gör man ett test måste man sedan ta den tiden det behövs för att 

följa upp resultatet och vidta de åtgärder som elever med lågt testvärde behöver. Om 

man inte hjälper eleverna, efter att man har pekat ut dem som svaga, riskerar man att 

försvaga de redan svaga eleverna. Johansson förtydligar detta med meningen: ”Att först 

bli sedd och sedan förbisedd är nämligen den allra värsta pedagogiska missgärningen” 

(Johansson 2004:16).  

     Johansson (2004:17f) förespråkar kvalitativa diagnostiska tester eftersom de påvisar 

vad en elev behöver hjälp med. Det kan ofta finnas många olika och samverkande 

orsaker till varför en elev har svårigheter med läsförståelse, därför måste testet kunna 

precisera elevens problemområden (Johansson 2004:96). Johansson (2004:97) har delat 

upp eleverna som har problem i två grupper; den första gruppen är de som ännu inte har 

en tillräcklig avkodning och en bristande förmåga att tolka det syntaktiska. Den andra 

gruppen består av dem som inte har tillräckliga kunskaper om omvärlden, dåliga 

förkunskaper samt en bristande förmåga att sortera innehållet i en text.    

     Johansson (2004:97) påpekar även att läsproblemen kan ses utifrån två lässtrategier: 

top-down eller bottom-up, där svaga läsare ofta använder top-down-strategin som hon 

förklarar som en begreppsligt styrd process, där förväntningar och förförståelse är 

styrande på så sätt att läsaren då och då dyker ned i texten för att se om hypoteserna 

bekräftas. En bottom-upp-läsare däremot fixerar varje ord eller informationsenhet och 

läsningen blir mer en ”datadriven” tekniskt snabb process som inte stör förståelsen 

(Johansson 2004:97). Det handlar i stora drag om ordavkodningsfunktionen och hur 

pass automatiserad den är. Goda läsare använder sig oftast av en bottom-up-styrning.  

Även Bråten (2007:47f) tar upp diskussionen om top-down och bottom-up. En 

kombination av de båda processerna medför en bra läsförståelse eftersom läsförståelsen 
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är beroende av såväl ordavkodning (bottom-upp) och förförståelse, innehåll och texttyp 

(top-down). Johanssons (2004) test visar om en elev är mer top-down-styrd eller 

bottom-up-styrd vilket i sig kan vara viktigt att komma fram till eftersom det kan peka 

ut vilka problem eleven har i sin läsförståelse.  

     Johanssons (2004) test prövar både inferenser (elevens förmåga att använda 

förkunskaper och dra egna slutsatser) och syntax (elevens förmåga att tolka syntaktiska 

signaler). Testet går ut på att eleverna får ett antal påståenden till en text där de ska 

markera vilket som är rätt. Det finns alltid ett felaktigt och ett korrekt top-down- 

alternativ samt ett felaktigt och ett korrekt bottom-up-alternativ att välja mellan. En elev 

som har en överdriven markering av top-down-svar och väldigt få markeringar av 

bottom-upp-svar är således top-down-styrd i sin läsning. Om eleven dessutom har flera 

felaktiga top-down-påstående markerade som rätta är det en indikation på att den gissat 

sig fram. En elev som har markerat flest bottom-up-påstående troligen är för styrd av 

ord-för-ord-läsning. 

     Johanssons test har bland annat tillämpats i ett examensarbete av Caroline Helleklev 

(2013) på Halmstads högskola. Totalt undersöktes 240 elever fördelade på 12 klasser. 

Syftet med Helleklevs (2013) undersökning var att beskriva elevers läsförståelse samt 

att ta reda på om det fanns ett samband mellan läsförståelse och betyg. Resultatet av 

hennes undersökning visade att läsförståelsen var sämre än det normerande värdet från 

Johanssons tester 2003
13

. Studien visade dock att det fanns ett samband mellan 

testresultat (i både stavning och läsförståelse) och betyg, samt att det fanns ett samband 

mellan testresultat och nationellt prov i svenska i både stavning och läsförståelse.  

5.3.2 Nationella prov i svenska 

Nationella prov i svenska kan vara ett annat sätt att få information om elevernas nivå 

när det gäller läsförståelse. På gymnasiet utförs det nationella provet i svenska av alla 

elever i årskurs ett och eventuellt i årskurs tre, beroende på vilket program man läser. 

Skolverket informerar om att provet i huvudsak ska användas för att: 

 stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning 

 ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på 

skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå (Skolverket 2013b). 

De nationella proven kan även bidra till att konkretisera kursplanerna och 

ämnesplanerna samt ge eleverna en förhöjd måluppfyllelse. De nationella proven ska 
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inte utgöra grunden för en elevs betyg utan endast vara en liten del av det som läraren 

baserar elevens betyg på. Proven är till största delen summativa, men de kan användas 

formativt också då de ger tydliga besked om vad en elev kan och vad den behöver träna 

mer på. Proven kan även ge läraren stöd i undervisningen genom att hon/han kan se vad 

undervisningen har gett för resultat hos eleverna (Skolverket 2013b). 

     Det nationella provet utgår från PISA:s beskrivning av läsförmågan (reading 

literacy) och de kognitiva processer som eleverna förväntas besitta. PISA:s beskrivning 

stämmer även väl överens med det centrala innehållet i ämnesplanerna som det 

nationella provet är ämnat att kontrollera elevernas uppnåelse av (Skolverket 2013a:62). 

De nationella proven kan vara en bra källa för lärare att utläsa hur eleverna ligger till i 

läsförståelse och vad de behöver träna på. Nackdelen att ha det som kartläggande prov 

kan vara att det skrivs sent i årskurs ett.  

5.3.3 Observera eleven 

Är tester det enda sättet att ta reda på var eleverna befinner sig i sin läsförståelse, eller 

finns det några andra sätt? Andreassen (2007:259f) påpekar att man kan kartlägga 

elevernas strategianvändning genom olika prov eller uppgifter, men att läraren också 

kan observera eleverna under lektionstid. Han menar att det också går att få reda på hur 

eleven använder strategierna genom att be elever tänka högt, eller beskriva hur de tänker 

kring texter. Men det medför att läraren måste sitta med varje elev för att ta reda på var 

han eller hon befinner sig vilket kan vara tidskrävande. Andreassen (2007:260) påpekar 

också att det går att använda sig av självrapporteringschema där eleverna får utvärdera 

sig själva eller svara på frågor om hur de bearbetar text. Risken med sådana frågor är 

dock att de kan medföra att eleven svarar det han eller hon tror att läraren vill höra och 

som han eller hon tror att det rätta sättet är.  

     Det är få forskare som går djupt in på frågan hur man kartlägger en elevs bristande 

läsförståelse. Lundberg & Herrlin (2005:7) för en kort diskussion om tester kontra 

observation när det gäller att kartlägga elevens läsutveckling. De menar att det finns en 

risk att läraren är subjektiv vid observation och därför även bör använda sig av objektiva 

tester för att kunna förankra vad de tror sig ha sett. Deras bok gäller yngre elever, i de 

tre till fyra första skolåren. Utifrån de teorier jag har studerat bör diskussionen vara 

giltig även för äldre elevers lärare. Samtidigt säger Lundberg & Herrlin (2005:67) att 

man inte enbart kan förlita sig på testerna. De menar att det finns elever som inte gynnas 

av tester samtidigt som tester inte heller visar allt en elev kan eller inte kan. Lundberg & 
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Herrlin (2005:9) tar upp de fem viktigaste dimensionerna i läsutvecklingen och visar på 

dess relationella kopplingar. De fem dimensionerna; fonologisk medvetenhet, 

ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och läsintresse samspelar med varandra. I 

figuren (se figur 2) markeras det ömsesidiga beroendet med pilar.  

 

Fonologisk 

medvetenhet 
Ordavkodning 

Flyt i 

läsningen 
Läsförståelse Läsintresse 

Figur 2 De fem dimensionernas samspel i läsutvecklingen  

Ordavkodningen blir på detta sätt beroende av den fonologiska medvetenheten men 

påverkas även av flytet i läsningen, samtidigt som ordavkodningen även påverkar den 

fonologiska medvetenheten och underlättar flytet i läsningen. 

     Bråten (2007b:47) påpekar vikten av att lärare även har kunskap om vilka 

komponenter som ingår i läsförståelse, som är en del av läsutvecklingen. Dessa 

komponenter är: ordavkodningen, språk, kognitiva förmågor, förkunskaper, kunskap om 

skriftspråk, förståelsestrategier och läsmotivation. Det är dessa komponenter man måste 

arbeta med om eleven ska bli en god läsare, utan att för den skull tappa helheten. För att 

effektivt kunna kartlägga vilka av dessa komponenter en elev eventuellt har problem 

med och vilka som fungerar bra måste läraren inneha kriterier för vad som är god 

läsförståelse samt för vad som är en bristfällig läsförståelse. 

6 Sammanfattning av teorier om och arbetsmetoder för läsförståelse 

Läsförståelse är mycket viktigt i dagens samhälle, inte bara inom skolans väggar utan 

även i livet i stort. Vi måste förstå det vi läser för att kunna vara med och bestämma hur 

världen ska se ut.  

     Läsförståelsen för 15-åringar går dock nedåt i Sverige. Detta kan vi tydligt se genom 

de undersökningar som är gjorda av PISA. De elever som har tappat mest inom 

läsförståelse är de redan lässvaga eleverna, och gruppen pojkar är den allra sämsta. 

Dessa elever ska snart börja på gymnasiet, där läsförståelse är en förmåga som eleverna 

förväntas besitta. 

     Läsförståelse är ett flitigt undersökt ämne i lägre åldrar där det centrala handlar om 

nybörjarundervisning. Det finns väldigt lite forskning om läsförståelse på gymnasiet.  

     Både Rosenblatt och Bråten diskuterar hur läsaren skapar mening i det lästa genom 

att texten och läsaren samspelar. Rosenblatt förklarar synen på läsprocessen som hennes 
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forskning baseras på med att all läsning sker någonstans i spannet mellan efferent och 

estetisk läsning. Läsaren är aktiv och kan förflytta sig mellan de två polerna under sin 

läsning beroende på läsningens syfte. Enligt Bråten är både text och läsare bundna till 

olika kontexter och man kan enligt honom urskilja tre viktiga aspekter: läsare, text och 

kontext. Alla delarna måste tas hänsyn till när det gäller arbetet med läsförståelse. 

     Det finns olika teorier för hur man bäst lär sig att läsa mellan raderna. En av de 

viktiga aspekterna är förkunskaper. Har man förkunskaper om något blir det lättare att ta 

till sig nya saker inom ämnet och koppla ihop dem med det man redan vet. Men vad det 

i grunden handlar om är att lära sig använda olika strategier. Det handlar om att 

medvetengöra eleverna om hur, vad, när och varför de ska använda sig av dessa olika 

strategier. Strategianvändning förklaras bäst av att läraren modellerar för eleverna hur 

man går till väga. Detta baseras i sin tur på att samtalet och dialogen fungerar i 

klassrummet. Samtalet och samarbetet med andra blir nämligen den viktigta 

knutpunkten mellan den teoretiska kunskapen och den praktiska färdigheten.  

     För att överhuvudtaget kunna arbeta med elevernas strategianvändning måste läraren 

ta reda på var eleverna befinner sig i sin utveckling och vart de är på väg i den 

proximala utvecklingszonen. Man kan få kunskap om en elevs nuvarande position 

genom olika förfaringssätt. Antingen kan man använda sig av diagnostiska tester, av det 

nationella provet eller så kan man observera eleverna under lektionstid och be dem 

berätta hur de går tillväga i mötet med olika texter. Det är dock viktigt att lärarna själva 

har kunskaper om läsförståelse och läsutveckling för att de ska kunna förstå de olika 

elevernas situationer och sedan hjälpa eleverna framåt i deras respektive utveckling.      

7 Intervjuer med sju gymnasielärare  

7.1 Kapitlets disposition 

I detta kapitel redogör jag för det som angår intervjudelens tillvägagångssätt både vad 

gäller datainsamling och analys. Först förklarar jag metoden, sedan berättar jag hur jag 

gått tillväga med analysen och databearbetningen. Därefter presenteras urvalet och 

genomförandet av intervjuerna. Mot slutet av kapitlet resonerar jag kring trovärdigheten 

och anger de forskningsetiska principerna. 

7.2 Kvalitativa fältintervjuer 

Jag ville ta reda på hur lärare på gymnasiet arbetar med läsförståelse och om det fanns 

några gemensamma metoder på de aktuella skolorna. Jag har i detta examensarbete 
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använt jag mig av kvalitativa fältintervjuer med sju svensklärare på tre olika 

gymnasieskolor i Norr- och Västerbotten. Kvalitativa intervjuer ger djup men inte bredd 

(Lantz 2013:45f) och passar därför bra för min undersökning då jag vill ta reda på hur 

några gymnasielärare arbetar med och resonerar kring läsförståelse. I intervjuerna 

använder jag mig av en blandning mellan riktad öppen intervju och halvstrukturerad 

intervju. En riktad öppen intervju ger respondenten chansen att själv beskriva vad den 

finner vara viktigt och hur den uppfattar olika fenomen (Lantz 2013:42f). Dessa frågor 

använde jag för att få veta lärarnas personliga syn på läsförståelsearbete i gymnasiet. En 

halvstrukturerad intervju har frågor som rör redan bestämda fenomen och är mer styrda 

(Lantz 2013:44). Sådana frågor använde jag för att kunna jämföra om det fanns någon 

skillnad mellan de intervjuade lärarnas uppfattning och forskningen inom området 

läsförståelse. Fältintervju kallas det när man söker upp den intervjuade i dennes 

naturliga miljö, till exempel arbetsplats (Stukát 2011:45).      

7.3 Analysens och databearbetningens tillvägagångssätt 

Analysen och databearbetningen inom kvalitativ forskning styrs inte av exakta metoder 

utan blir mer avhängiga undersökningens utformning (Lantz 2013:135f). 

”En kvalitativ analys är något mer än att beskriva någon/något utifrån en eller flera 

egenskaper. [...] kvalitativa analyser fäster uppmärksamhet vid det likartat [sic] och 

olikartade. De data som man ursprungligen erhåller i intervjun abstraheras, reduceras 

och transformeras för att komma fram till kvalitetsbegrepp på en högre 

abstraktionsnivå” (Lantz 2013:135).  

Sedan intervjuerna transkriberats reducerade jag datamängden genom att ta bort sådant 

som inte var relevant för syftet med intervjuerna. Genom reduceringen förenklas och 

abstraheras rådata (Lantz 2013:145). Jag har dock valt att ta med eventuella 

känslomässiga uttryck som är relevanta för hur läsförståelse uppfattas i tolkning av 

intervjuerna. När det gäller transkriptionerna har jag tillämpat ett enkelt system, med de 

för syftet viktigaste funktionerna. För att läsningen inte ska bli störd har jag använt mig 

av få symboler. Jag har låtit det talspråkiga finnas kvar, så som omtagningar, ordföljd 

och uttal, för att känslan av det autentiska samtalet ska finnas kvar. Kursiverade ord är 

ord uttalade med emfas. Kortare pauser i vanligt tal har jag markerat med kommatecken 

och punkt, som en vanlig dialog i en roman. Lite längre pauser i intervjuerna har jag 

markerat med tre punkter, vid en mycket lång paus har jag skrivit in tiden för tystnaden 
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i en parantes. Text inom hakparenteser är ickeverbala handlingar, eller andra partier som 

är svåra att skriva ut som dialog så som skratt, det kan också vara ord som jag 

förtydligat.  

    När jag sedan har analyserat intervjumaterialet har jag systematiserat 

intervjuinnehållet (se matris 1 nedan) i olika kategorier för att lättare kunna överblicka 

underlaget som helhet. Kategorierna har jag har valt för att de ska spegla syftet med 

arbetet och de är i stort baserade på intervjufrågorna. Kategorierna är även förtecknade 

med bokstäver i matrisen och i löptexten för att läsaren snabbt ska kunna koppla 

löptexten till matrisen. Observera att jag har förkortat läsförståelse till LF i matrisen.    

     Enligt Lantz (2013:148) kan man genom att tolka innehållet i en intervju på en mer 

abstrakt nivå komma åt underliggande innebörd. Att på så sätt läsa mellan raderna ger 

en djupare inblick i vad informanterna menar. ”Det läggs således vikt vid både 

beskrivning och analys, där analysen innebär att intervjuaren genom reflektion 

abstraherar kring det som blivit beskrivet” (Lantz 2013:136). Jag har alltså tolkat hela 

intervjun genom att se till delarna och jämfört dem med varandra och med helheten och 

därigenom kunnat dra olika slutsatser. 

7.4 Studiens deltagare/urval 

Genom att ta kontakt med olika gymnasieskolor har jag fått mejladresser till flera 

svensklärare. Jag valde att intervjua svensklärare eftersom ansvaret för läsförståelse ofta 

anses ligga inom ämnet svenska. Jag har sedan skickat ut en förfrågan via mejl (se 

missiv i bilaga 1) till dessa lärare om att delta i min intervjuundersökning. I missivet 

skrev jag en text om syftet med intervjuerna och mitt arbete. Jag förklarade lite vad jag 

ville veta, men gav inte några förberedelseanvisningar eftersom jag ville komma åt 

lärarnas spontana tankar. Vart efter att de tillfrågade tackade ja bokade jag in 

intervjuerna, studien baseras därför på ett frivilligt urval, vilket enligt Stukát (2011:70) 

medför vissa betänkligheter när det gäller generaliseringsresonemanget av resultaten 

eftersom man inte vet varför informanterna har ställt upp. Så här i efterhand har jag 

kommit fram till att det kunde ha varit intressant att fråga dem varför de ställde upp.  

     Jag strävade efter att få minst två lärare per skola. Min ambition var att få sex lärare 

på sammanlagt tre skolor att intervjua. Istället blev det tre lärare på en skola och två 

lärare på två andra skolor. Sju lärare kan tyckas vara ett litet antal, men eftersom det är 

kvalitativa intervjuer och inte kvantitativa intervjuer jag utför finns det inte plats inom 

sidantalet samt inte heller tid att intervjua och analysera resultatet för så många mer. Jag 
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har inte strävat efter en jämlik könsfördelning utan tagit emot de lärare som kunnat 

avvara tid för en intervju. Fördelningen har därför blivit två män och fem kvinnor. Det 

hade möjligtvis varit intressant att få lika många kvinnor som män. 

7.5 Genomförandet av intervjuerna 

Jag mötte lärarna på deras respektive skolor där vi sedan satte oss så enskilt som 

möjligt. I de flesta fallen blev det i ett rum där vi fick vara ostörda under intervjun. I två 

av fallen blev vi avbrutna några gånger under intervjuerna, vilket försämrade flytet vid 

intervjutillfällena. Jag spelade in alla intervjuer och i efterhand transkriberade jag dem 

för att få en bättre uppfattning om vad som sades och för att jag lättare skulle kunna 

analysera dem. Jag förde inte löpande anteckningar under intervjun, men jag hade ett 

block och en penna om det kom upp något som jag önskade komma ihåg för en 

uppföljande fråga. Intervjuerna tog mellan 25-46 minuter att genomföra, beroende på 

hur mycket intervjupersonerna hade att säga om varje frågeområde. Jag hade både 

öppna frågor om hur intervjupersonen arbetade och uppfattade vissa områden men även 

några styrda frågor som jag ville ha svar på (för alla grundfrågor se bilaga 2). Jag 

använde mig av samma grundfrågor till alla intervjupersoner, men följdfrågorna blev 

olika beroende på hur personen svarade på de ursprungliga frågorna och finns därför 

inte med i frågematerialet. Frågorna ställde jag i ungefär samma ordning varje gång. På 

slutet av alla intervjutillfällen, förutom ett, sammanfattade jag intervjun för att 

kontrollera med intervjupersonen att jag inte hade missuppfattat något. 

7.6 Trovärdighet och giltighet 

Trovärdigheten kan påvisas genom att visa att valen av de teoretiska perspektiven och 

begreppen är relevanta för studiens syfte. Det bör finnas en beskrivning som visar hur 

studien har genomförts och syfte och frågeställningar ska ha besvarats och diskuterats 

(Specialpedagogiska institutionen 2013). 

     ”Kvalitativa analysers giltighet och därigenom deras värde har att göra med 

kopplingen mellan intervjupersonens beskrivning av fenomenet och analysen av vari 

upplevelsen av fenomenet består” (Lantz 2013:136f).  Enligt Lantz (2013:137f) kan 

man skapa giltighet genom att finna ett abstrakt mönster i helhetens delar, som 

framträder när teoretiska begrepp läggs på det som respondenten har sagt. Giltigheten 

avser alltså hur bra begreppen i analysen har kopplats ihop med teorin. 

     Enligt Lantz (2013:138ff) finns det sju principer inom kvalitativ databearbetning 

som man kan nå denna giltighet genom: 
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1. att analysen syftar till att skapa en god gestalt (att hitta mönstren)  

2. den kontinuerliga och upprepande växlingen mellan delar och helhet.  

3. att söka efter en struktur i hur intervjupersonen beskrivit fenomenet i intervjuns 

skilda delar. 

4. intervjuns anatomi. Tolkningen baseras uteslutande på det som har framkommit 

under intervjun. 

5. att tolkning av en intervju kräver att intervjuaren har kännedom om det undersökta 

fenomenet.  

6. att det inte existerar någon förutsättningslös analys (alla ingår i en kontext).  

7. analysens giltighet. Analysen skall genom nyansering öka förståelsen av fenomenets 

mening och i den bemärkelsen vara kreativ.  

 

Det handlar om en process av de sju principerna, att man har bearbetat materialet och 

kopplat det till de teoretiska begreppen (Lantz 2013:140). Jag har ovan beskrivit mitt 

tillvägagångsätt för studien och i diskussionen kopplas analysen ihop med det teoretiska 

avsnittet. Därmed torde kravet på trovärdighet och giltighetvara tillgodosett för denna 

undersökning. 

 

7.7 Forskningsetiska aspekter 

Till de forskningsetiska principerna hör att informera sina intervjupersoner om vilka 

villkor som kommer att följa deras deltagande (Vetenskapsrådet 2002:7). Intervjun ska 

vara frivillig och intervjupersonerna har även rätt att avbryta sin medverkan närhelst den 

vill utan att intervjuaren kommer med krav eller påtryckning för fullföljande 

(Vetenskapsrådet 2002:9f). Personuppgifter ska även hållas anonyma för utomstående 

och inte användas i annat sammanhang (Vetenskapsrådet 2002:12ff). Det är viktigt att 

intervjupersonerna känner sig trygga med vad syftet med intervjun är samt att de kan 

lita på den som intervjuar dem (Lantz 2013:91f). Jag började därför med att förklara för 

intervjupersonerna vilket syfte jag hade med intervjun, det hade jag även beskrivit 

tidigare i mejlet de fick vid intresseförfrågningen inför intervjun. Jag berättade sedan att 

de när som helst kunde avbryta intervjun om de kände för det. De blev också 

informerade om att de givetvis skulle få vara anonyma och att de skulle få ta del av mitt 

arbete när det var klart. Vid slutet av intervjutillfället sammanfattade jag intervjun för 

att kontrollera med intervjupersonen att jag inte hade missuppfattat något. Det 

sammanfattande steget skedde dock inte vid den första intervjun. 
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     I mitt arbete har jag gett intervjupersonerna andra namn för att de inte ska kunna 

kännas igen, annat än av sig själva och av mig.  

     Trots att jag bara är en lärarstudent och intervjuar erfarna lärare sitter jag som 

intervjuare i en viss maktposition. Området jag undersöker kan vara känsligt då det 

berör lärarnas personliga lärostilar och hur de handskas med elever som har 

läsförståelseproblem, och om lärarna aktivt gör något åt det. Det har inte varit min 

mening att peka ut lärare på något sätt utan jag har strävat efter att se dem som 

representativa exempel. 

8 Resultatredovisning och analys 

Jag kommer här att redovisa resultaten och analysen av mina intervjuer uppdelat i olika 

kategorier, men först en presentation av lärarna.  

8.1 Presentation av lärarna 

Jag har intervjuat sju lärare på tre olika kommunala skolor, fördelade på två kommuner i 

Norr- och Västerbotten. De arbetar alla på gymnasieskolor där ett av de ämnen de 

undervisar i är svenska. De har alla olika bakgrund. De lärare jag har intervjuat har jag 

gett pseudonymer som jag har valt slumpmässigt. Jag presenterar dem här med det 

fingerade namnet, år i läraryrket samt vilken ämneskonstruktion (a) de anser sig ha samt 

eventuellt annan relevant information:  

 Ylva, 26 år i läraryrket arbetar inom introduktionsprogrammet. Svenskämnet är 

för henne ett färdighetsämne där elevens intresse är viktigt.  

 Sune, 20 år i läraryrket. Svenskämnet är för honom ett färdighets- och 

bildningsämne där hantverket är prioriterat. 

 Evelina, 13 år i läraryrket. Svenskämnet är för henne i första hand ett 

färdighetsämne, men även bildning och elevers intresse är viktigt. 

 Karin, 28 år i läraryrket. Svenskämnet är för henne ett bildnings- och 

färdighetsämne.  

 Annika, 15 år i läraryrket och utsedd förstelärare. Svenskämnet är för henne kort 

och gott demokrati. 

 Jessica, 14 år i läraryrket varav fem på förskola. Hon har även arbetat på 

särskola. Svenskämnet är för henne ett färdighetsämne som utgår från eleverna.  

 Simon, 13 år i läraryrket. Svenskämnet är för honom en kombination av de tre: 

färdighets-, bildnings- och erfarenhetsämne. 
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Matris 1: Översikt över intervjuinnehåll och lärare. 

Lärare Sune Annika Simon 

Ämnes-konstruktion 

(a) 
Färdighets- och bildningsämne. Demokrati. 

Färdighets-, 

bildnings- och 

erfarenhetsämne. 

Textarbete 

(b) 

Högläsning, instuderingsfrågor. 

boksamtal, samtal, bloggar, 

loggar. (implicit LF-

undervisning) 

LF i samtliga moment. Läsa, 

återberätta, sammanfatta, 

hantera källor, diskussioner. 

Läser högt, 

Läsverktyg på 

faktatext. 

Skönlitteratur 

svårare att hantera. 

(LF till viss del 

explicit) 

NP eller annat test 

(c) 

Använder inte. Har ett hum om 

resultaten. 
Diagnostiskt test i åk ett. 

Anv. inte medvetet. 

Kollar inte upp. Men 

tar del av resultaten. 

Antal elever 

inferensproblem 

(d) 

Ganska många. Teoretiska 

program har färre. 

Ungefär 30 %. Varierar från 

klass till klass. Teoretiska 

program har färre. 

Ganska många, ett 

par per klass. 

Tacklar 

inferensproblem 

(e) 

Inte tid till varje elev. Svaga 

elever måste läsa mer. 

Speciallärare. 

 (tacklar inte explicit) 

Nå eleven. Måste tränas. 

Speciallärare. 

Gör det inte explicit. 

Mångbottnade 

novellanalyser. 

Speciallärare. 

 (tacklar inte 

explicit) 

Reciprok 

undervisning 

(f) 

Hört namnet. Ser likhet med 

studieteknik. 

Har hört. Säger att det är 

sådant som de gör. 

Inte hört. Blir 

intresserad. 

Samarbete svensk-

lärare LF 

(g) 

Romanläsning. 

Novellanalysprov. 

(ej explicit) 

I åk ett med NP. 

Novellanalyser, 

referatprov, 

romanläsning. 

(ej explicit) 

Ämnesöverskridande 

LF 

(h) 

Diskussion finns, men eg. om 

studieteknik. (inte inom LF) 

Vissa lärare gör det. Inte så 

ofta. 

Det förekommer, 

men ej mycket. 

Gemensam 

arbetsplan på skolan 

i LF 

(i) 

Finns inte. Finns inte. Finns inte. 

Fortbildning inom 

LF 

(j) 

Inte specifikt i LF, men de 

begär inte heller. Skulle tacka 

ja.  

(måttligt intresserad) 

Inte specifikt om LF. 

Efterlyser konkret LF-

upplägg. 

(måttligt intresserad) 

Får ingen, men vill 

gärna ha. 

Övrigt 

(k) 

Ser inte hur 

individualiseringen ska 

kunna gå till. 

(Bryr sig inte?) 

(Kan mycket om LF. Vill ha 

mer konkret upplägg kring 

LF-arbete.) 

Börjat intressera sig 

för läsningsteori. 

(Vill lära sig mer) 
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Lärare Karin Evelina Jessica Ylva 

Ämneskonstruktion 

(a) 

Bildnings och 

färdighetsämne. 

Färdighetsämne 

men även bildning 

och elevers 

intresse viktigt. 

Färdighetsämne som utgår 

från eleverna. 

Färdighetsämne 

där elevens 

intresse blir 

viktigt. 

Textarbete 

(b) 

Läser högt, 

mycket 

textarbete, 

samtal, frågor 

på texterna 

Läsning, 

reflektion, 

diskussioner, läser 

högt, läsloggar, 

instuderingsfrågor. 

Läser högt, boksamtal, 

diskussioner, loggar, 

svårare uppgifter. 

Lästimmar 

högläsning 

ordkunskap, 

frågor, skriva 

kring texterna 

NP eller annat test 

(c) 

Diagnostiskt 

test i åk ett. 

Önskar ta del 

av NP delprov. 

Använder inte NP. 

Någon gång 

diagnostiskt test. 

Diagnostiskt test i åk ett. 

Skriftliga 

bedömningar, 

diagnostiskt test 

under året. 

Antal elever 

inferensproblem 

(d) 

Ganska många, 

4-5 st. plus de 

som har 

diagnos. 

Alltid någon. 

Teoretiska 

program har färre. 

Just i år många. 

 Minst 50 %. 

Många. Ökande 

problem. 

Tacklar 

inferensproblem 

(e) 

Högläsning, ger 

texter i förväg, 

tydlig i 

klassrum, 

sammanfattar. 

Speciallärare. 

Inte tid till varje 

elev. Tar kontakt 

för utredning. 

Speciallärare. 

(tacklar inte 

explicit) 

Låter de starka eleverna 

hjälpa de svaga. Tydlighet, 

högläsning. Speciallärare. 

Erbjuder 

speciallärarhjälp. 

Individanpassning. 

Reciprok 

undervisning 

(f) 

Hört namnet. 

Likhet m. 

studieteknik. 

Blir intresserad. 

Inte hört. Blir 

intresserad. 

Inte hört. Blir intresserad. 

Anv. ngt liknande i sitt 

andra ämne. 

Inte hört. Menar 

att det är sådant de 

redan gör. 

Samarbete svensk-

lärare LF 

(g) 

Diskussion 

finns, men 

inget konkret. 

Antal romaner 

bestämt. 

Diskussioner och 

ämneskonferenser. 

Men inget spec. 

om LF. 

Gemensamämneskonferens, 

men inte spec. LF. 

Diskussion inom 

svenskämnet. (ej 

explicit LF) 

Ämnesöverskridande 

LF 

(h) 

Lite ö.h.t. men 

vissa lärare gör 

det. 

Finns inte. På 

efterkälken p.g.a. 

GY11. 

Vissa lärare gör det. 
Inget organiserat. 

(inte inom LF) 

Gemensam 

arbetsplan på skolan 

i LF 

(i) 

Finns inte Finns inte. Finns inte. Finns inte. 

Fortbildning LF 

(j) 

Vill gärna ha 

men får inte 

specifikt om 

LF. 

Inte specifikt LF. 

Fokus andra 

områden. 

Inte specifikt om LF. 

Inte specifikt inom 

LF. Men det 

behövs. 

(intresserad) 

Övrigt 

(k) 

(Arbetar för 

mer LF inom 

skolan.) 

(Vill veta mer, 

gillar struktur) 

(Stor arbetsbelastning. Har 

nytta av tidigare 

pedagogiskt arbete på olika 

stadium.) 

Bekymrad om 

läsningsnivån hos 

folket 

(Uppgivenhet) 
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8.2 Övergripande arbetssätt på skolan 

På samtliga skolor saknas en gemensam arbetsplan för arbete med läsförståelse (i). Inte 

heller finns det något grundligt gemensamt arbete med läsförståelse svensklärarna 

emellan (g). Dock pågår det ofta diskussioner i svenskämnet men samtalen rör då 

allmänna frågor inom svenskämnet och inte specifikt arbetet med läsförståelse, det är 

något som bland annat Jessica, Evelina och Ylva påtalar (g).  

     Däremot finns det ett visst samarbete lärarna emellan när det gäller andra saker som 

går in mer eller mindre på just läsförståelse. Det är mest tydligt där Annika arbetar (g). 

Här samarbetar svensklärarna inför det nationella provet i svenska i årskurs 1. På hennes 

skola har de tagit fram ett gemensamt förberedelsematerial som liknar det nationella 

provet. Där arbetar de tematiskt med eleverna kring olika ämnen som till exempel 

kärlek eller ärlighet. De har även sammanställt en bank med tillhörande frågor: 

[...] speciellt i årskurs ett när ett av de nationella proven, en av delproven är ju 

läsförståelse, så där har vi ju tagit fram ett gemensamt förberedelsematerial som ser 

ganska likt ut det nationella provet. Så att man får testa inte bara en gång, utan man 

får pröva, flera gånger att möta den här typen av texter och typen av uppgifter som 

finns till för att första gången jag körde det här nya typen av nationella provet så 

upplevde åtminstone jag att elever med god läsförståelse som ändå inte klarade 

provet, därför att det var konstruerat på ett sånt sätt att man behövde kunna provtypen 

för att kunna visa att man faktiskt kunde. Så där tycker jag att vi har varit smarta. 

(Annika) 

Simon och Sune berättar att det på deras skolor finns ett samarbete svensklärarna 

emellan när det gäller novellanalyser, där det finns gemensamma prov och 

gemensamma upplägg (g). Simon nämner även att det finns ett gemensamt referatprov 

som utförs på skolan och det handlar om att läsa och sammanfatta vilket han menar kan 

kopplas till läsförståelse. Simon, Sune och Karin berättar att eleverna på deras skolor 

ska läsa minst en skönlitterär bok per kurs men hur de väljer att bearbeta det lästa är upp 

till varje lärare (g).  

     Hos lärarna finns en strävan efter ämnesöverskridande samarbete för att nå 

likhetstänkande och draghjälpsfunktion mellan ämnena och läsförståelse (h). Men det är 

enligt de flesta av de intervjuade lärarna endast något som sker då någon lärare 

efterfrågar det. Annika säger till exempel att hon alltid försöker att arbeta 

ämnesöverskridande, men att det finns kollegor till henne som inte anser att det är bra 

att arbeta så (h). Många av de intervjuade lärarna arbetar ämnesöverskridande med sig 

själva, de jobbar alltså över gränserna mellan sina egna ämnen. 
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    Fortbildning inom specifikt läsförståelse är inget som någon av lärarna erbjudits (j). 

Evelina säger att skolan absolut inte är emot fortbildning för lärarna, men att fokus 

brukar ligga på andra saker. Jessica säger att hon anar ett motstånd mot arbete med 

läsförståelse hos vissa kollegor, att många av lärarna inte anser att det hör hemma på 

gymnasiet: 

Näe jag tror it [dialektalt uttal för ordet: inte] att, eller det är det it. Utan det handlar 

väl mycket om att ehm, dom känner it nåt behov dom som är på dom teoretiska 

programmen tror jag. Dom har it de behovet. Dom, dom ehm, möter sällan eleverna 

som har dom problemen, så att att dom, vi har, det har inte funnits dom behoven att 

diskutera det. Utan att det blir mera att om jag har ett problem, eller om jag tycker det 

är svårt med läsförståelsen så går jag till nån duktig kollega som jag vet har haft 

elever som är lite svaga och frågar vad dom har haft för litteratur och så där, man 

söker upp varandra på så sätt. Det finns, det finns it, det är som att det är så självklart 

att det ska funka så det finns it en dialog om det helt enkelt. Dom skull stå helt 

frågande om det om jag sa att jag har elever som inte kan läsa en så här lång text 

[visar med fingrarna, ca fem centimeter] och förstå den. Det de, det är så långt ifrån 

hur det är hos dom. (Jessica) 

Sune påpekar att lärarna själva inte heller har bett om att få fortbildning i läsförståelse 

(h). Karin har utan framgång försökt få sina kollegor att reagera på att eleverna tappar i 

läsförmåga (k): 

[...]jag har faktiskt börja diskutera det mer och mer och jag har lyft det, jag har inte 

fått riktigt nån som har nappat på det än, men jag har lyft det här att läs-, för vi har ju 

fått rapporter om att svenska elever läser sämre och sådär. (Karin) 

Alla lärare jag har intervjuat skulle tacka ja till mer utbildning inom läsförståelse. 

 

Många av lärarna uttrycker en önskan om ett större samarbete inom skolan och ämnena 

kring just läsförståelse. Att eleverna blir goda läsare är angeläget för dem alla och det är 

ofta en stor del av lärarnas mål med undervisningen; att de ska klara sig i samhället, och 

gärna även kunna njuta av att läsa. Det märks tydligt att lärarna ser läsningen som något 

mycket viktigt. Men i skolan blir det till största delen den enskilda lärarens ansvar att 

planera och ta kontakt med andra lärare för att skapa samarbete inom och över 

ämnesgränserna (h).  

     Det pågår diskussioner inom svenskämnet på alla skolor, men det berör sällan just 

läsförståelse, snarare läsning överhuvudtaget, att eleverna blir sämre och sämre läsare 

(g). Eleverna är enligt lärarna ovana, de orkar inte ta sig igenom texter och de saknar 

koncentration och ordförråd. Detta medför att alla ämnen där arbete med texter sker blir 
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berörda. Men trots det finns det på dessa skolor inget övergripande samarbete eller 

någon åtgärdsplan (i). Det blir upp till varje lärare att själva lösa det gemensamma 

problemet, som brister inom läsförståelse faktiskt är.  

     Att det finns en diskussion om läsförståelse på samtliga skolor är tydligt. Däremot 

saknas det konkret samarbete kring just läsförståelse.  

8.3 Lärarnas textarbeten med eleverna 

När jag ställde frågan om hur de arbetar med texter blev alla lärarna tysta en stund och 

visste inte riktigt hur de skulle besvara den, de var tvungna att tänka efter. 

     De sju lärarna beskriver arbetet med texter för att utveckla sina elever till goda läsare 

på relativt likartade sätt (b). Många av dem nämner att de arbetar med frågor till 

texterna och samtal av olika slag samt att eleverna på något sätt får skriva kring 

texterna. Nästan alla lärare jag har intervjuat påpekar att de läser högt för eleverna. De 

nämner att de då vet att alla elever åtminstone har hört samma sak och på så sätt blir det 

enklare att börja arbeta mer ingående med texten.  

     Jessica och Sune arbetar mycket med boksamtal och Sune säger att det blir som en 

sorts baklänges läsförståelse: 

Sen så jobbar jag som sagt mer än dom andra med romanläsning tror jag man kan 

säga och där, där är det ju i huvudsak så att eleverna får läsa själva, och sen, följa upp 

det genom boksamtal, och det är en slags baklänges läsförståelse kan man säga, att att 

att man på nåt sätt i efterhand sitter och, samtalar om det man har läst i små grupper, 

jag brukar sällan va mer än åtta tio stycken att man ägnar en timme åt där alla får på 

nått sätt bidra och välja ut partier som dom vill diskutera och att man på så sätt 

förstår, romanen då, tillsammans, bättre fast kanske i efterskott. (Sune) 

Av alla de sju lärarna jag har intervjuat är det endast Annika som säger rakt ut att hon 

använder sig av läsförståelse i samtliga moment(b): 

Ja men jag jobbar ju på massa olika sätt, för jag jobbar ju med läsförståelse i samtliga 

moment under tillexempel svenska 1, eh i nån form. Och då kan det vara allt ifrån det 

vi gör nu, när vi jobbar lite med nyheter att, eh, att lära dom det hära att utifrån en 

rubrik, ingress, första mening på stycken, kan få en översikt. Och att översikten sen, 

har man den först, kan hjälpa en när man närläser. (Annika) 

Jag upplever det som om jag inte lyckades få någon av lärarna att på ett ingående sätt 

berätta hur de går till väga och hur de tänker kring utvecklingen av eleverna till goda 

läsare. På sättet de förklarar det för mig verkar det som om det i stora drag är ett ganska 

implicit arbete som sker (e). Det är endast Annika och Simon som pratar om ett 

tydliggörande arbetet för eleverna: 
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Det gör vi ju, vi pratar ju om alla texter och försöker och hitta och nå lite längre och 

tydliggöra målen och va så, jaa, formativa vi bara kan (Annika) 

Så jag har börjat teoretiserat läsningen litegrann, och jag försöker ge dom lite små 

verktyg och så där, men jag vet inte riktigt hur bra det går, men [skrattar lite], men jag 

har gjort mina tappra försök [...] jag har hittat nåt verktyg som kallas för SQ4R
14

 

[engelskt uttal och upprepar sedan på svenska], som är på ett sätt hur man närmar sig 

en text. (Simon) 

Alla lärarna vet givetvis att det är bra att eleverna ska kunna vissa saker, såsom att ställa 

frågor till texten och samtala om det lästa och de är måna om att eleverna får tillfällen 

att öva sig i och lära sig detta. 

 

Ambivalensen och tveksamheten som lärarna visar vid frågan om textarbetet får mig att 

fundera över vad den grundar sig på. Kanske är det för att det är en vid fråga och att 

lärarna anser att de arbetar med texter på så många olika sätt att det blir svårt att veta var 

de ska börja berätta, men kanske är det också för att de inte själva är medvetna om exakt 

hur de gör. Kanske är det en akut fortbildningsbrist som avspeglas.   

     Alla lärare har arbetat i mer än tio år och de har antagligen arbetat in olika rutiner för 

olika moment. De är insatta i styrdokumenten och i vad som förväntas av eleverna och 

reflekterar kanske inte längre så mycket över hur de ska göra dessa olika moment. Jag 

får intrycket att lärarna själva vet vad och hur och varför de arbetar med olika 

textuppgifter. Men frågorna jag ställer mig är: medvetengör de eleverna? Är eleverna 

medvetna om vad de lär sig, om varför de till exempel ska ställa frågor till texten och 

varför de ska samtala om det lästa och hur de kan göra det på olika sätt? De frågorna 

kanske bäst besvaras av eleverna själva och ligger tyvärr utanför ramen för denna 

undersökning. 

8.4 Använder lärarna sig av tester? 

Många av lärarna använder sig av diagnostiska tester i början av årskurs ett (c). Detta är 

ofta något som skolorna har bestämt ska göras och testen sker i samarbete med 

speciallärare (eller specialpedagoger enligt vissa lärare
15

). Några av lärarna tar endast 

del av resultaten om de själva rättar proven, medan andra söker upp resultaten och är 

intresserade av vad man kan utläsa ur dem. Sune, Simon och Evelina säger att de inte 

använder sig av resultaten för att ta reda på var eleverna ligger i sin läsförståelse, men 

                                                           
14

 Se 7.6 för förklaring av SQ4R. 
15

 Speciallärare och specialpedagoger har olika arbetsuppgifter. Det är oftast speciallärare som arbetar 

direkt med eleverna. 
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menar att de tar del av resultaten och att de ändå finns med i bakhuvudet (c). Varken 

Evelina eller Sune arbetar heller individuellt med eleverna (e). Sune säger att han därför 

inte anser sig ha någon nytta av att ta reda på var varje elev ligger. Han utgår istället 

från gruppen som helhet: 

Det handlar ju om individualiseringen av undervisningen att att jag ser inte hur jag 

skulle kunna individualisera undervisningen så att att självklart vet jag om ungefär 

hur dom ligger och jag tar ju hänsyn till, men men det innebär inte att dom gör så 

mycket annorlunda beroende på var dom ligger. (Sune) 

Jessica däremot tycker att testerna är mycket bra. Hon får genom dem en chans att se 

hur det ser ut både i gruppen som helhet, men även individuellt (c). Hon tycker att 

proven inte bara visar att en elev har problem, utan även vad eleven har problem med. 

Det ser hon som en stor fördel. Många av lärarna säger också att de med tidens gång 

märker vilka elever som verkar ha problem. Dessutom får de givetvis överlämningar om 

elever som har diagnoser (till exempel dyslexi).  

     Ylva påpekar att diagnostiska prov kan vara bra, och hon använder sig av dem en bit 

in på terminen, men hon säger att man får ta dem med en nypa salt (c). Vissa elever 

listar ut provets uppbyggnad och kan på så sätt påverka resultatet och andra elever 

garderar sig och får därför ett missvisande resultat. Dessutom finns det elever som har 

provskräck och just därför inte presterar så bra som de skulle ha gjort i annat fall:  

Så att ja, det är inte alltid som de här diagnoserna [diagnostiska prov] funkar liksom 

som det är tänkt utan det är nästan mer i praktiskt arbete, när man kommer igång och 

jobbar med något som det visar sig. (Ylva) 

Trots att det finns nackdelar med proven är det många av de intervjuade lärarna som är 

positiva till dem (c). De tycker att resultaten ger en viss fingervisning om elevernas 

förmågor.  

     Det nationella provet i svenska infaller ganska sent under årskurs ett, vilket gör att 

lärare som Evelina som ibland endast har eleverna i svenska 1 inte använder sig av 

provet för att se var eleverna befinner sig (c). Karin efterlyser resultaten från delproven 

på det nationella provet. Hon skulle vilja ta del av dem för att på så sätt kunna gå in i 

varje elevs problematik och se efter vad de kan behöva träna mer på (c).  

 

Det verkar som om det är lite olika från lärare till lärare hur de gör för att ta reda på 

elevernas kunskapssituation i läsförståelse. Några av dem använder sig av diagnostiska 
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prov, en del mer och andra mindre. Vissa utnyttjar även de nationella proven i svenska, 

men beroende på programmens upplägg kan det nationella provet vara mer eller mindre 

relevant just för att kontrollera elevernas kunskapsnivå i läsförståelse. Det är ju olika för 

eleverna beroende på vilket program de går om de får undervisning i svenska i mer än 

ett år. Några av lärarna säger också att de märker med tiden hur eleverna ligger till och 

att det säger mer om eleven än vad ett test kan göra.  

     Kan man planera undervisningen utan att veta vad eleverna kan och vad de behöver 

träna på? Beroende på vilken syn lärarna har på sin lärarroll använder de sig av lite olika 

sätt att ta reda på var eleverna befinner sig i sin läsförståelse. 

8.5 Hur hanteras inferensproblem?  

Alla intervjuade lärare anser att det alltid finns minst någon elev som har 

inferensproblem, men att det varierar från år till år (d). Jessica upplever att det i hennes 

klasser just nu är minst femtio procent. Hon, Annika, Evelina och Sune uttrycker att det 

är betydligt fler elever på praktiska program än på teoretiska program som har 

inferensproblem (d). Många av lärarna vet dock inte exakt hur de ska hantera elever 

som har problem med att göra inferenser. Karin berättar att arbetet med noveller är 

ganska avslöjande om en elev har problem med att inferera: 

Det har dom ju väldigt, väldigt svårt för, dom dom lässvaga hittar, dom förstår inte, 

därför dom tappar detaljer och dom tappar viktiga, viktiga ord och rader som 

förklarar en massa saker i berättelsen och jaa, jag vet inte vad jag, hur jag ska göra 

riktigt men jag försöker i all fall tänka på det och jag det... Jag, det ja, det slår mig 

hela tiden att det är väldigt mycket som går... ganska många elever förbi. (Karin) 

Karin ser alltså att det finns elever som har svårt att inferera men vet inte alltid hur hon 

ska gå till väga. Dock berättar hon att hon försöker underlätta för dem genom att vara 

extra tydlig i sin undervisning, hon skriver på tavlan, sammanfattar, upprepar det någon 

säger för att tydliggöra så mycket som möjligt (e). Hon läser också högt för de elever 

som har svårt med just läsningen då det finns tid för det och gör ibland 

sammanställningar av vad eleverna har skrivit. Jessica läser högt för alla elever och 

jobbar även hon mycket med tydlighet, men hon låter sedan de starka eleverna hjälpa de 

svaga genom grupparbeten (e). Och när hon utformar sina uppgifter anpassar hon dem 

efter de svaga eleverna, de blir därför lätt lite övertydliga. Jessica har även uppgifter för 

dem som vill satsa på ett högre betyg, på så sätt anser hon att hon får in alla elever i sin 

undervisning. 
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     Sune och Evelina säger att de inte har den tid som krävs för att jobba individuellt 

med varje elev (k, e). Om Evelina upptäcker en elev med inferensproblem kallar hon in 

teamet på skolan som gör utredningar. Hon ser till att eleven får specialhjälp av en 

speciallärare och därefter kan hon fortsätta sin ”vanliga” undervisning och ändå veta att 

eleven inte behöver komma efter (e): 

[...]så att egentligen måste jag säga att det e så för att det, att det finns inte plats för 

mig i klassrumssituationen där jag har dom, kanske femtio minuter och så är dom 

tjugoåtta stycken, att jag ska liksom... att, det, tyvärr finns det inte tid att jag kan 

liksom specialanpassa och säga att ”men då jobbar du exakt med dom här 

uppgifterna” att ”du måste träna på det extra mycket” utan då är det nånting jag måste 

få hjälp med av från special, och det brukar vi få så det är ju bra. (Evelina) 

Det många av lärarna gör när de upptäcker elever med inferensproblem är att de tar 

kontakt med speciallärare för att eleverna i fråga ska erbjudas specialhjälp (e).  

     Sune säger att han tar hänsyn till de svagare eleverna, men han ger dem inga 

specialuppgifter (k). Han menar att de eleverna helt enkelt måste träna mer. Han brukar 

dock bryta ner momenten i flera delmoment för att det ska bli tydligare för alla elever 

(e). Ylva arbetar mycket tätt med speciallärare och för henne handlar det om att 

individanpassa undervisningen då inte alla elever behöver läsa samma saker eftersom 

hon arbetar på introduktionsprogrammet (e). Annika fastställer att det handlar om att 

först nå eleven och sedan träna läsförståelsen. Hon menar att alla kan bli bättre och att 

det är något som kan övas in (e).  

     Samtalet om texter är det som många lärare tar upp som ett viktigt sätt att jobba med 

läsförståelse och att utveckla förmågan, men de säger även att det tar tid, tid som de inte 

alltid har (b, e). Lärarna ser att elevernas kunskaper inom läsning minskar mer och mer. 

Simon säger att det är tråkigt att alla elever inte får uppleva riktig läslycka. Både Ylva 

och Karin uttrycker en mycket stor oro för elevernas minskade läskunskaper. Ylva 

hoppas att det vänder snart (k): 

Jag känner ibland en uppgivenhet om det här, inte bara för elevernas skull utan som 

jag sa när vi började att folk slutar att läsa böcker det tycker jag är... biblioteken 

tappar låntagare och bokhandlarna säljer sämre och folk har inte tid. Vi blippar och 

bloppar på våra tekniska hjälpmedel och orkar inte läsa nå längre så. Ja, jag hoppas att 

det vänder tillbaka för att, det ger så mycket att läsa. (Ylva) 

Det är svårt för lärarna att berätta hur de hanterar elever med inferensproblem. Några av 

dem vänder sig enbart till speciallärana medan andra även försöker underlätta för 

eleverna på olika sätt. Många av lärarna litar i stor utsträckning till speciallärarna på alla 
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skolor där jag har gjort intervjuer. Här ligger det stora skillnader i hur lärarna agerar. 

Vilket gör det intressant att ta reda på speciallärarnas syn på läsförståelse, deras metoder 

och deras tillvägagångssätt. Även detta ligger dock utanför denna undersökning. 

     Det blir tydligt att samtliga lärare försöker underlätta för sina elever. Frågan jag 

ställer mig är om de gör för mycket. Detta får mig att reflektera: Kanske kan eleverna 

göra mycket av det lärarna gör. Istället för att läraren ska sammanfatta deras texter 

kanske eleverna själva kan få göra det. Finns det andra sätt att arbeta som ger eleverna 

mer kunskaper och lärarna lite mindre stress och arbetsbörda? För det som de flesta 

lärarna påtalar är bristen på tid, hur de ska ha tid att hinna med varenda elev. Denna 

fråga och de reflektioner som följde skulle vara intressanta att ta vidare till en annan 

undersökning. 

8.6 Använder sig lärarna av någon speciell metod? 

Annika säger att hon har provat på flera olika metoder för att öka elevernas 

läsförståelsekunskap, men att hon inte har hittat någon som fungerar för alla elever (e, f, 

k). Simon arbetar med en metod som kallas för SQ4R (Survey, Question, Read, 

Respond/Recite, Record, Review) när det gäller faktatexter som går ut på att överblicka 

en text, ställa frågor till den för att sedan läsa, svara på sina frågor, anteckna och 

repetera. Han har nyligen börjat intressera sig för lästeori och vad det är man egentligen 

gör när man läser (k). Han säger att han vill ge sina elever verktyg att arbeta med (b).   

     När jag frågade lärarna om de kände till Reciprok undervisning var det tre lärare som 

säger sig ha hört namnet, men ingen av dem kunde berätta något om vad det innebar (f). 

Då jag sedan berättade för dem vad RU gick ut på var det två lärare som direkt drog 

kopplingar till studieteknik, en lärare sa att hon använde sig av något liknande i sin 

historieundervisning och två lärare menade att det är sådant de redan gör (f). Både Sune 

och Karin diskuterar sig under intervjuernas gång fram till att det vore en mycket bra 

kombination om man kunde införa studietekniken i det dagliga textarbetet (f). 

 

Det är endast en lärare som säger sig ha provat på några olika metoder, Annika, men 

hon kan inte redogöra för vilka det är, bara att de inte har fungerat för alla elever. Hon 

menar dock att hon använder sig av en blandning av dem i sin nuvarande undervisning. 

Simon använder sig av metoden SQ4R när det gäller faktatexter, men han har inte 

provat någon annan metod. Däremot har han intresserat sig för lästeorier. Karin försöker 

få sina kollegor att ta itu med elevernas läsförsämring men får ingen som nappar på det. 
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Det blir tydligt att lärarna gärna vill hitta lösningar, men att de inte alltid har tid eller 

möjlighet att göra det. Samtliga intervjuade lärare är obekanta med RU som det har 

forskats om sedan 1980-talet. Finns tiden för dessa lärare att ta del av all ny forskning?  

8.7 Resultat- och analyssammanfattning 

Samtliga lärare är ambitiösa och måna om sina elever. De har olika sätt att se på 

svenskämnet, men de är alla överens om att eleverna idag läser sämre. För dem är det 

viktigt att eleverna lär sig att läsa och förstå för att kunna kommunicera och ta del av 

samhället. Lärarna arbetar med texter på ett ganska likartat sätt i sin undervisning. De 

använder sig bland annat av högläsning och frågor till texterna och de låter även 

eleverna skriva kring texterna för att utveckla dem till goda läsare.   

     Skolorna har ingen gemensam metod eller planering som lärarna kan stödja sig på 

när det gäller läsförståelsearbetet. Det finns inte heller något utvecklat och 

genomgående samarbete mellan svensklärarna och andra lärare. Det resulterar i att varje 

lärare till stor del arbetar för sig själv när det gäller att hantera elever med 

lässvårigheter. Lärarna har därför ofta svårt att veta hur de ska tackla dessa elever, både 

tidsmässigt och kunskapsmässigt, vilket ofta resulterar i att speciallärare kopplas in och 

får ta över dessa elever. Men lärarna försöker även, mer eller mindre, underlätta för 

eleverna genom att i sin undervisning arbeta med tydlighet, läsa högt och underlätta 

textarbetet för eleverna på olika sätt. 

     För att ta reda på var eleverna befinner sig använder de sig av diagnostiska prov, 

nationella prov samt studerar eleverna i undervisningen. En del lärare försöker verkligen 

utmana elevernas individuella nivåer och andra arbetar mer från gruppnivå. Ingen av 

dem vet vad RU innebär, men två av dem säger sig ha provat på andra metoder. Min 

slutsats är att mycket av arbetet med läsförståelsen sker implicit i undervisningen. 

9 Diskussion  

9.1 Tydlighet och otydlighet i läroplanerna 

Läsförståelse är mycket viktigt för att kunna ta del av samhällets alla delar (Bråten 

2007:11), vilket inbegriper skolan. Om man inte förstår det man läser blir det svårt att 

hänga med i undervisningen. Detta gäller alla ämnen. Många av lärarna i 

undersökningen pratar om svenskämnet som ett färdighetsämne, där det gäller att rusta 
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eleverna inför framtiden. Ändå är de flesta av lärarna tveksamma inför hur de ska 

hantera elever som har svårt med läsförståelsen. 

     Att undervisning om lässtrategier ska ske i svenskämnet för alla årskurser i 

grundskolan finns tydligt utskrivet i läroplanen (Skolverket 2011a:223ff). I gymnasiets 

läroplan för svenskämnet står det inte lika tydligt utskrivet, däremot står det att eleverna 

ska få möjlighet att utveckla sin egen språkförmåga ”och tillägna sig de språkliga 

redskap som krävs för vardags- och samhällsliv” (Skolverket 2001b:160). Skolverket 

(2011c:15) betonar också språkutvecklingens betydelse för kunskapsutvecklingen när 

de beskriver gymnasieskolan i rapporten med namn Gymnasieskola 2011. Det är tydligt 

att lärarna i undersökningen arbetar, i enlighet med läroplanen i svenska, för att utveckla 

eleverna och ge dem uppgifter som stärker språket. Kanske är det på grund av den 

otydliga formuleringen i läroplanen som så få av lärarna använder sig av 

läsförståelsestrategier. Det står inte tydligt att eleverna ska arbeta med just lässtrategier. 

Dock är läsning och lässtrategier något som utvecklas under hela livet och därför borde 

ha en naturlig plats även på gymnasiet och möjligtvis en tydligare plats i läroplanen, för 

alla ämnen. Avsaknaden av tydlighet i läroplanen kan dock inte förklara elevernas 

svagheter i läsförståelse. 

     Eleverna som kommer till gymnasiet borde enligt grundskolans läroplan i svenska ha 

fått med sig grundläggande strategier för läsförståelse. Men lärarna i min undersökning 

påpekar att det finns många elever med dålig läsförståelse och de har sett en försämring 

över tid. Eleverna har blivit sämre på att läsa, de är mer okoncentrerade och de orkar 

inte läsa långa texter. Det är främst på de praktiska utbildningarna som problem med 

läsförståelse blir tydligt. Det lärarna märker i skolan kan ses i forskingen också. 

Kunskapsnivån inom läsförståelse hos de svenska 15-åringarna går nedåt. Det har blivit 

extra tydligt i och med att senaste PISA-resultatet, PISA 2012, har redovisats. Sverige 

ligger nu under genomsnittet för OECD-länderna i alla tre undersökta ämnen 

(Skolverket 2013d:6) och de svenska eleverna 2012 är mycket sämre i jämförelse med 

de svenska eleverna år 2000. Det är de redan svaga eleverna, till största delen pojkar, 

som har försämrats mest. Varför är pojkarna sämre än flickorna?  

     Den försämring som över tid har setts av gymnasielärarna i min undersökning, 

gällande elevernas kunskap i läsförståelse, måste tas på allvar. I och med att iakttagelsen 

stöds av PISA-undersökningarna borde de sänkta kunskapsnivåerna i läsförståelse gälla 

för hela landet. Grunden till problemet ligger kanske inte i gymnasiet, då eleverna redan 

i grundskolan ska ha fått grundläggande kunskaper i området. Men i realiteten blir det 
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ett problem för gymnasielärarna. Kursplanen i svenska för gymnasiet tar inte explicit 

upp begreppet lässtrategier utan använder istället det bredare och kanske otydligare 

begreppet språkliga redskap. Måhända är det just otydligheten i läroplanen och den 

egentligen korrekta förväntningen, att eleverna från grundskolan ska ha kunskaper om 

lässtrategier, som gör att gymnasieskolorna saknar strategier för arbete med 

läsförståelse. 

9.2 Hur upptäcker lärarna inferenssvaga elever?      

Samtidigt som läsförståelse är en kunskapsform som utvecklas under hela livet 

(Skolverket 2010:29), så anser några av lärarna i min intervju att problem med 

läsförståelse inte hör hemma på gymnasiet. Det medför i sin tur att lärare kanske inte 

alltid uppmärksammar att lågpresterande elevers problem kan bero på brister i 

läsförståelsen. Om en lärare inte ens anser att problem med läsförståelse hör hemma på 

gymnasiet medför det antagligen att de inte heller arbetar med läsförståelsestrategier i 

undervisningen.  

     Lärarna agerar på lite olika sätt för att ta reda på var eleverna befinner sig i sin 

läsförståelse. Vissa lärare använder sig av diagnostiska tester för att ta reda på vad 

eleverna har för läsförståelse, antingen för att skolan har ålagt dem det eller för att de 

själva tycker att det är en bra metod. Det stämmer bra med det Johansson (2004:17f) 

säger; att det är viktigt att ta reda på var eleverna befinner sig i sin kunskap och 

utveckling, vad de behöver hjälp med, för att kunna stödja dem. Hon påpekar också att 

det därför är viktigt att testet kan säga just vad eleven har för problem (Johansson 

2004:96). Det finns även andra diagnostiska tester än Johanssons som sägs mäta 

läsförståelse. Lärarna i detta arbete har provat på lite olika tester. Några av lärarna 

berättar att de tester de använder sig av inte alltid visar vad eleverna är svaga i utan 

kanske mer att en elev har inferensproblem. I sådana fall måste testet förmodligen 

kompletteras med andra tester eller samtal. På de skolor där testet är obligatoriskt kan 

det skapas problem då inte alla lärare arbetar individuellt med eleverna. Det handlar om 

den risk, som Johansson (2004:16) påpekar kan uppstå, då elever som genom ett test 

utpekas som svaga inte får någon hjälp. Eftersom skolan inte har några gemensamma 

metoder som lärarna kan använda sig av för läsförståelsearbetet som borde infinna sig 

efter ett sådant test så blir det upp till den enskilde läraren att lösa problemet själv. För 

de allra svagaste eleverna ordnas stöd från speciallärare, men för de elever som hamnar 
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på gränsen finns ingen bestämd plan. Risken är stor att de då känner sig förbigångna, 

eller som tidigare nämnt, sedda och förbisedda. 

     Några av de intervjuade lärarna påpekar att testen inte alltid är helt tillförlitliga, att 

man måste ta dem med en nypa salt. Deras uppfattning stämmer överens med vad 

Lundberg & Herrlin (2005:67) säger; att det inte alltid är så att proven visar vad 

eleverna kan och att det finns elever som inte gynnas av tester. Som lärare måste man då 

ha detta i åtanke och kanske kombinera testerna med observationen av eleverna som de 

intervjuade lärarna också gör. 

     Man kan även dra nytta av det nationella provet trots att det kommer sent i årskurs 

ett. Det användandet av nationella provet stöds av skolverkets rekommendationer 

(Skolverket 2013b). Även för elever som endast läser svenska 1 kan det vara intressant 

att få veta vad de kan ta med sig till de andra ämnena där det också finns texter att läsa. 

Eleven kan då med hjälp av de andra lärarna lära sig mer. Mycket av planeringen för 

svenska i årskurs ett verkar utgå från det nationella provet. Lärarna vill att eleverna ska 

bli så väl rustade för provet att de lägger upp undervisningen efter provets utformning. 

De skapar liknande övningsuppgifter eller använder sig av gamla prov för att eleverna 

ska kunna öva innan det riktiga tillfället kommer. Arbetet med läsförståelse blir därför 

kopplat till det nationella provet. Är det arbetet utformat efter elevernas behov eller efter 

provets form?  

     Det finns alltså många olika sätt att ta reda på var eleverna befinner sig i sin 

läsförståelse och det är inte alla sätt som uppfattas som tillförlitliga av lärarna. Ofta 

krävs det en kombination av flera olika sätt för en lyckad kartläggning. Några av lärarna 

anser dock inte att läsförståelseproblem hör hemma på gymnasiet. Frågan är då om de 

ens undersöker ifall eleverna har sådana problem. På vissa skolor är diagnostiska test 

obligatoriska för alla elever som börjar ettan. Men eftersom skolorna saknar 

gemensamma metoder och åtgärdsplaner betyder det att varje lärare själv måste ta 

ansvaret för uppföljning av provresultatet.  Oftast är det bara de allra svagaste som 

uppmärksammas och tas hand om av speciallärare, men för eleverna på gränsen handlar 

det återigen om att bara bli sedd och sedan förbisedd. Det är dessutom inte alla lärare 

som arbetar individuellt med eleverna och således inte heller tar reda på var varje elev 

befinner sig.  
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9.3 Arbete för att utveckla goda läsare 

Samtliga lärare arbetar med samtal, frågor och läsning som enligt forskningen är mycket 

viktigt för läsförståelsen. Däremot förklarar inte alla meningen med tillvägagångssättet 

för eleverna för att explicit beskriva läsförståelsen. När jag frågar lärarna om hur de 

arbetar med texter, beskriver de allmänt vad de gör, de berättar att de använder sig av 

frågor, samtal, diskussioner, högläsning etcetera. Detta och annat som lärarna dagligen 

arbetar med är delar av vad PISA tar upp som en förklaring av vad elever bör kunna för 

att klara sig i samhället. Det handlar om ordavkodningsförmåga, ordförståelse, 

grammatik och olika typer av texter samt kunskap om världen (Skolverket 2010:29). 

När jag analyserar intervjuerna slår det mig dock att endast två av lärarna kommer in på 

just strategier för att öka elevernas läsförståelse. Visst berättar de för mig hur de arbetar 

men inte varför. Kanske skulle jag ha ställt de frågorna också: Varför arbetar du på detta 

sätt? Och hur tydlig är du gentemot eleverna? Men syftet med intervjun var att ta reda 

på hur lärarna arbetar med läsförståelse och låta dem berätta med egna ord för att se hur 

de tänker kring sitt eget textarbete med eleverna.  

     Simon nämner under intervjun att han upplever att det är svårare att arbeta med 

skönlitteratur än med sakprosa. Simon har själv börjat studera olika lästeorier och han 

har infört arbete med SQ4R för att ge eleverna verktyg att arbeta med faktatexter. 

Problemet han upplever kan ha kopplingar till hur Rosenblatt (2002:14) förklarar 

läsprocessen. Hon menar att man kan välja att läsa en text på en skala mellan två olika 

ytterligheter, efferent eller estetisk läsart. Det är viktigt att läraren själv är medveten om 

vad han/hon förväntar sig av eleverna i en specifik uppgift och att uppgiften då är 

utformad för rätt läsning av texten. Beroende på vad man vill att eleverna ska få ut av 

texten angriper man den på olika sätt, med olika strategier. Chambers (2011) modell 

lämpar sig väl för arbeten med skönlitteratur där fokus ligger på att hitta personliga 

tolkningar som kan förankras i texten, hans modell betonar det estetiska.  

     Om lärarna inte explicit undervisar om strategier att närma sig texter kommer det 

alltid att finnas elever som inte vet hur man läser mellan raderna. Undervisning som 

sker implicit kan vara bra, men elever som inte har förstått hur, vad och varför man gör 

något kommer att missa mycket. De kommer inte att kunna koppla ihop det de gör just 

nu med något annat sedan eftersom de inte egentligen är medvetna om vad de gör och 

varför. De riskerar även att hamna efter i fler ämnen. Det behövs följaktligen ökade 

satsningar på undervisning i läsförståelse.  
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     Det finns flera exempel på systematiskt arbete med läsförståelse som kan ge mycket 

goda läsare som resultat. Detta fordrar dock ett kontinuerligt arbete med 

läsförståelsestrategier under en längre tid så att eleverna förstår själva 

tillvägagångssättet och hur man gör för att bruka strategierna och när man gör det. Allt 

skulle kunna sammanfattas i en enda mening: Konsten att föregå med gott exempel. 

Vikten av en god läsförståelseundervisning är att lärarna visar hur man gör, att de 

modellerar. Hur går en god läsare tillväga när han/hon läser en text? Vilka strategier 

använder han/hon sig av? När? Varför? Hur? Och hur lär man ut det? 

     Det blir tydligt i min undersökning att lärarna idag till stor del saknar den kunskapen 

och skolorna har inte någon plan som de kan ta hjälp av.   

9.4 Att hantera de inferenssvaga 

Enligt Vygotskij och andra forskares sätt att se det måste man för att överhuvudtaget 

kunna arbeta med elevernas läsförståelse inte bara veta var de befinner sig i sin 

utveckling utan också vart de är på väg. Den proximala utvecklingszonen kan nås med 

bra undervisning genom att någon som kan mer stödjer någon som kan mindre 

(Lindqvist 1999:278). Många av lärarna använder sig av samtal, diskussioner, 

grupparbeten och även boksamtal. Detta är tillfällen där den proximala 

utvecklingszonen kan nås. Men det är av vikt att man gör det på ”rätt” sätt. 

     Sune använder sig av boksamtal där eleverna har möjlighet att lära av varandra. För 

honom är läsningen en mycket viktig del av svenskan och han låter sina elever läsa 

mycket. Han ser boksamtal som en ”baklänges läsförståelse” där han låter alla elever 

komma till tals i små grupper. Detta har stora likheter med hur Chambers (2011:142ff) 

menar att fruktbara samtal ska gå till. 

     Men vissa lärare verkar snarare göra jobbet åt eleverna. De tror att de underlättar 

inlärningen för dem, när de kanske bara underlättar övningen. Detta kan på sikt vara 

kontraproduktivt och försvåra inlärningen. Det är inte läraren som ska öva på att läsa 

och skriva och att sammanfatta text, det är eleven. Det är eleven som ska lära sig hur 

man gör och man lär sig genom att öva. Men givetvis måste man få instruktioner i hur 

man gör, när man gör och varför man gör. Som Andreassen (2007:238) påpekar får 

läraren helst av allt modellera, visa explicit hur eleverna ska göra, eftersom den 

metoden gynnar de svaga läsarna (Andreassen 2007:238). De svaga eleverna är till 

större del pojkar enligt PISA-undersökningarna. Märks detta även i skolorna? Många av 

lärarna påpekar att de ser en skillnad mellan praktiska och teoretiska program när det 
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gäller nivån på elevernas läsförståelse. Nivån är sämre på de praktiska programmen. Är 

det flest pojkar där, eller varför är det så? En undersökning till att ta vidare till en annan 

gång. 

9.5 Vem äger huvudansvaret? 

Mycket av ansvaret för elever med inferensproblem flyttas över från läraren till 

speciallärarna. Läraren har sedan inte någon kontroll över vad som görs. Hon/han har 

fullt upp med resterande elever i klassen. Det är givetvis speciallärarnas uppgift att bistå 

med hjälp till de elever som behöver det, men vad gör speciallärarna som inte läraren 

kan göra? Kan speciallärarna dela med sig av sina tekniker och strategier? Gör de det? 

Enligt Karin får svensklärarna inte reda på vilka metoder speciallärarna använder sig av. 

Kanske vore det bra att lärare och speciallärare samarbetade mera?  Kanske finns det 

redan ett gott samarbete mellan lärare och speciallärare, men det är inte den 

uppfattningen jag har fått under mina intervjuer. Det skulle dock vara ett intressant 

område att forska vidare i, hur speciallärare arbetar med läsförståelse och vilket 

samarbete som finns mellan lärare och speciallärare. 

     Det gemensamma problemet, som den bristande läsförståelsen är, bör adresseras av 

hela skolan och alla lärare. Enligt läroplanen är det tydligt att läsförståelse behövs i alla 

de gymnasiegemensamma ämnena, förutom idrott och hälsa. Det bör finnas en strategi 

för arbete med läsförståelse, en grund som lärarna tillsammans kan utgå ifrån och 

därefter vinkla in arbetet i sin personliga lärarstil och sitt ämne för att anpassa det till 

sina elever. Huvudansvaret ligger hos skolan och borde inte enskilt axlas av lärarna. 

     Resultatet av denna undersökning visar att något har fallerat under vägen med 

undervisning av lässtrategier och läsförståelse. Var problemet med minskad 

läsförståelse börjar är en viktig fråga. Fungerar läsförståelseundervisningen på 

grundskolan? Får eleverna där undervisning i lässtrategier? Vet grundskolelärarna hur 

de ska utveckla elevernas läsförståelse? Får dagens lärarstudenter undervisning i 

läsförståelse och lässtrategier? Vet de hur de ska handskas med elever som inte kan 

inferera? I min utbildning till lärare för både högstadiet och gymnasiet har det inte tagits 

upp något om metoder för att öka elevers läsförståelse. Diskussioner i svenskämnet – 

gemensamt problem att eleverna blir sämre läsare – berör alla. Men så länge skolan 

saknar plan tvingas lärarna lösa det gemensamma problemet själva. Svensklärarna söker 

givetvis upp andra lärare för att få tips eller dela med sig av bra texter och uppgifter 
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eller för att eventuellt få till stånd ett samarbete. Alla lärare har dock inte samma syn på 

svenskämnet vilket kan skapa dispyter och problem i gemensamma handlingsplaner. 

9.6 Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur sju svensklärare på tre olika 

gymnasieskolor arbetar med läsförståelse, för att utveckla eleverna till goda läsare och 

sedan relatera resultatet och analysen till forskning inom området läsförståelse. 

Resultatet av de kvalitativa intervjuerna jag har gjort visade att skolorna inte har någon 

gemensam metod för arbetet med läsförståelse, varken mellan ämnena eller för 

svensklärarna. Detta medför i att de enskilda lärarna själva får axla det gemensamma 

ansvaret. Då det saknas andra strategier för hur lärarna kan gå till väga kopplas ofta 

speciallärare in för att ta över de svagaste eleverna. Många av lärarna försöker ändå på 

olika sätt att underlätta för elever som har inferensproblem, men tycker att det är svårt 

att veta exakt hur de ska gå till väga. Arbetet med läsförståelse sker oftast implicit. 

Endast en lärare av de sju intervjuade säger att hon arbetar med läsförståelse i samtliga 

moment. 

 

Läroplanen för svenska på gymnasiet uttrycker att läraren ska låta eleverna arbeta med 

olika moment som gör att eleverna tillägnar sig språkliga redskap (Skolverket 

2011b:106). Men den säger inte explicit något om arbete med strategier för läsförståelse 

så som den gör för grundskolan (Skolverket 2011a:223-225). Kanske är det därför som 

lärarna inte själva talar om strategier när de berättar för mig om sitt textarbete med 

eleverna. Det blir nästan ironiskt att läsförståelsen hanteras implicit i gymnasiets 

läroplan.  

     Eleverna förväntas redan ha grundläggande kunskaper inom läsförståelse från 

grundskolan. Trots det ser lärarna att eleverna blir sämre läsare för varje år som går. 

Detta bekräftas av PISA:s undersökningar som visar att Sverige nu är bland de fyra 

sämsta länderna i läsförståelse av OECD-länderna och att pojkarna är sämre än 

flickorna. 

     Enligt det jag tidigare diskuterat säger forskarna att det krävs ett kontinuerligt arbete 

med läsförståelsestrategier för att utveckla eleverna till goda läsare och undervisningen i 

och om strategierna bör ske explicit. Lärarna i intervjuerna arbetar med samtal, frågor 

och läsning för att utveckla eleverna till goda läsare, som är viktiga aspekter inom 
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arbete med läsförståelse. Men det är bara två av lärarna som tar upp att de använder sig 

av just strategier för att öka elevernas läsförståelse.  

     Många av lärarna anser inte heller att problem med läsförståelse borde finnas på 

gymnasiet. Risken är då att de inte heller förväntar sig det hos eleverna och därför inte 

upptäcker dessa eventuella svagheter. Men många skolor använder sig av diagnostiska 

prov för att hitta de svaga eleverna och ge dem hjälp. För det är de allra svagaste som 

erbjuds hjälp av speciallärarna. De elever som hamnar på gränsen riskerar att bli sedda 

och förbisedda eftersom många av lärarna tycker att det är svårt att veta hur de ska 

hantera inferenssvaga elever.       

     Det behövs mer satsning på läsförståelse och på lässtrategier, på alla nivåer även på 

lärarutbildningarna. Läsförståelse är en av de viktigaste aspekterna för att klara sig i 

samhället, för att kunna ta del av samhällelig information och förstå den. Läsning och 

läsförståelse utvecklas under hela livet. 

     Strategierna måste därför modelleras tydligt av lärarna, även på gymnasiet. En 

explicit undervisning i läsförståelsestrategier är vad som behövs, och det är ett ansvar 

som alla lärare på skolan äger tillsammans inte bara svensklärarna. 

10 Slutord 

En artikel, från nättidningen Lärarnas nyheter, skriven 2 december 2013 av Linda Kling 

fångar mitt intresse i skrivande stund och får bli ämne för mitt slutord. Artikeln handlar 

om åtgärder mot den låga läsförståelsen - som en reaktion på de negativa resultaten från 

PISA-undersökningarna sedan 2000 har Jan Björklund nu begärt att lärarna ska få mer 

fortbildning (Kling 2013). Regeringen satsar på att fortbilda svensklärare med start vid 

årsskiftet 2013-2014. Fortbildningen ska pågå till 2018. Enligt Kling (2013) menar 

Björklund att lärarna lagt för stort individuellt ansvar på eleverna och därför åläggs 

lärarna nu att återta katederledd undervisning. Men frågan är vad Björklund egentligen 

menar med katederledd undervisning. Kommer det att medföra att eleverna ska sitta 

tysta och lyssna när lärarna berättar, eller kommer de att få vara delaktiga i den egna 

kunskapsutvecklingen? På vilket sätt ska katederledd undervisning utveckla 

lässtrategierna? Björklund är politiker! Man kan inte förvänta sig att han ska kunna säga 

så mycket annat och det är kanske hans sakkunniga som myntat uttrycket katederledd 

undervisning. Visst uppmanas eleverna nu ta allt för stort eget ansvar, men det kan 

knappast vara bättre att lägga över ansvaret på läraren, det måste finnas ett samarbete 
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mellan lärare och elever, ett gemensamt ansvar. Det är viktigt att något görs, men 

viktigast är att det görs rätt. 

     Det är givetvis bra att svensklärarna erbjuds fortbildning inom läsförståelse och att 

det gäller alla stadier, från förskolan till gymnasiet, men det borde inbegripa alla ämnen 

och inte bara svenska. Läsförståelse berör alla ämnen, det är en ämnesövergripande 

kunskap som behövs för elevernas personliga utveckling. Meningen är att utvalda lärare 

ska få fortbildning och sedan lära sina kollegor. Men frågan jag ställer mig är; hur ska 

de utvalda lärarna hinna med detta, när de redan upplever att de har för lite tid? 

Kommer det att tillföras mer resurser till skolorna under denna tid? Fler lärare? Mer tid?  

En sak har Björklund i alla fall rätt i; att lärarna behöver fortbildning inom 

läsförståelsestrategier. Men det är ett gemensamt ansvar som delas av alla skolor på alla 

stadier, alla sorters lärare och regeringen. Ansvaret ska inte enbart läggas på 

svensklärarna. 

11 Att göra... 

 Undersök hur eleverna uppfattar dagens undervisning i läsförståelse. 

 Be speciallärarna dela med sig av sina metoder och strategier. 

 Hitta tester för läsförståelse som visar både att och vad eleverna behöver hjälp 

med. 

 Se alla elever. 

 Fortbildning för alla lärare om läsförståelse och läsutveckling. 

 Skapa en, för skolan, gemensam plan för arbete med läsförståelse, baserat på 

forskning. 

 Ta hjälp av både speciallärare och specialpedagoger. 

 Medvetengör eleverna. 

 Explicit undersökning om lässtrategier! 
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Bilaga 1 Missiv (1 sida) 

Hej 

Vill du deltaga i en intervjustudie angående arbetsmetoder för att utveckla läsförståelse 

hos elever på gymnasiet? Eller vet du någon annan som kan vara intresserad? 

Mitt namn är Jenny Viklund och jag skriver just nu mitt examensarbete på 

lärarutbildningen (Umeå universitet). Mina ämnen är svenska och bild och jag skriver 

arbetet i ämnet svenska. Jag har tänkt göra en intervjustudie med lärare på gymnasiet 

som undervisar i svenska och behöver därför ett antal lärare som är villiga att ställa upp 

på intervjuer. Fokus i mitt arbete kommer att vara hur några gymnasielärare arbetar med 

läsförståelse för att utveckla goda läsare. Med goda läsare menar jag elever som kan 

inferera (läsa mellan raderna) och tolka en text på djupet. 

Jag har tidigare skrivit en mindre litteraturstudie om vad man kan göra för att hjälpa 

gymnasieelever med inferensproblem och vill nu utveckla denna tankegång i mitt 

examensarbete. Det finns litteratur som beskriver problemet och hur man ska gå tillväga 

för att hjälpa elever med lässvårigheter, men de flesta är inriktade mot lägre åldrar. Det 

finns väldigt lite litteratur som behandlar gymnasieelevers svårigheter enligt min 

tidigare studie i ämnet. Det börjar dock komma fler studier kring ämnet nu, speciellt 

sedan PISA 2009 som visade att läsförståelsen går nedåt (mest hos de redan lässvaga 

pojkarna). Jag är därför intresserad av att veta hur just du arbetar med detta område. 

 

Problemområdet för mitt arbete: Det finns elever på gymnasienivå som har 

svårigheter med att läsa texter på djupet, alltså att läsa mellan raderna (inferera) och 

tolka mer än vad som explicit står i texten. Detta är en kompetens/färdighet som enligt 

styrdokumenten, läroplanerna, i svenska ska ha uppnåtts redan under grundskolan, men 

som trots det finns kvar hos vissa elever på gymnasieskolan. Jag är därför intresserad av 

att undersöka några gymnasielärares syn på kunskap/metoder i läsutvecklande 

aktiviteter. Hur arbetar gymnasielärare med läsförståelse/inferensarbete för att utveckla 

eleverna till goda läsare och texttolkare? 

 

Är du en svensklärare som har tid och möjlighet att ställa upp på en individuell intervju 

och en gruppintervju, eller vet du någon annan som är det? Intervjuerna kommer 

uppskattningsvis att ta mellan 45-60 minuter. Du kommer givetvis att vara anonym i 

mitt arbete. Kontakta mig snarast på: 

Mejl: jeensaan@hotmail.com 

Telefon: 070-375 77 15 

Med vänlig hälsning/Jenny Viklund 
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Bilaga 2 Intervjufrågor (1 sida) 

 

Syftet med intervjun är att ta reda på hur det ser ut på skolorna. Hur läsförståelse tar 

plats i undervisningen och hur du som lärare arbetar för att utveckla elevers 

läsförståelse. 

Intervjufrågor: 

 
1. Namn, ålder, antal år i läraryrket. 

2. Vilka ämnen undervisar du i? 

3. Hur många sv-klasser undervisar du i och på vilka program? 

Hela skolan 

4. Finns det någon gemensam arbetsplan/metod på skolan för arbete med 

läsförståelse eller skönlitteratur?  

5. Samarbetar ni svensklärare med varandra angående läsförståelse?  

6. Arbetar ni ämnesöverskridande med läsförståelse? 

7. Får ni vidareutbildning inom läsförståelse genom skolan? Skulle ni vilja få mer 

utbildning inom läsförståelse om rektor gav chans till kurser inom området? 

 

Individuella frågor 

8. Vad innebär svenskämnet för dig? ämneskonstruktion?  

9. Hur arbetar du med olika texter? (för läsförståelse) 

10. Använder du dig av resultaten från nationella prov i svenska (läsförståelsedelen) eller 

något annat test för att ta reda på nivåer eleverna befinner sig? Visar de något? 

11. Hur tacklar du elever som har problem med att läsa mellan raderna/inferera?  

12. Har du provat några speciella metoder för att öka elevernas inferenskunskap? I sådana 

fall vilka? Varför dessa? Hur fungerar de? Vilka ger bäst resultat? 

13. Har du hört talas om Reciprok undervisning? 

14. Upplever du att det finns många elever med inferensproblem? 

 

15. Andra synpunkter, idéer du vill ta upp? 
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Bilaga 3 Citat ur läroplanen GY11 (5 sidor) 

Engelska 

Ur Ämnets syfte: 

”Eleverna ska ges möjlighet att, genom språkanvändning i funktionella och 

meningsfulla sammanhang, utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga 

innefattar del reception, som innebär att förstå talat språk och texter[...]” (Skolverket 

2011b:53). 

”Undervisningen ska[...] bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur man söker, 

värderar, väljer och tillägnar sig innehåll från olika källor för information, kunskaper 

och upplevelser” (Skolverket 2011b:53). 

Ur Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 

”1. Förståelse av talad och skriven engelska samt förmåga att tolka innehållet” 

(Skolverket 2011b:54). 

Historia 

Ur Ämnets syfte: 

”Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin historiska bildning 

och förmåga att använda historia som en referensram för att förstå frågor som har 

betydelse för nuet och framtiden, samt för att analysera historiska förändringsprocesser 

ur olika perspektiv” (Skolverket 2011b:66). 

”Undervisningen ska därför ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av och värdera 

hur olika människor och grupper i tid och rum har använt historia, samt möjlighet att 

reflektera över kulturarvets betydelse för identitets- och verklighetsuppfattning” 

(Skolverket 2011b:66). 

”Det innebär att eleverna ska ges möjlighet att söka, granska, tolka och värdera olika 

typer av källor samt använda olika teorier, perspektiv och verktyg som förklarar och 

åskådliggör historiska förändringsprocesser” (Skolverket 2011b:66). 

Ur Undervisning i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 

”4. Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och 

presentera resultatet med varierande uttrycksformer” (Skolverket 2011b: 67). 
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”5. Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika 

sammanhang och under olika tidsperioder” (Skolverket 2011b:67). 

Idrott och hälsa 

Här finns inget som indikerar på elevernas läsförståelse. 

Matematik 

Ur Ämnets syfte: 

”Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att 

arbeta matematiskt. Det innefattar att utveckla förståelse av matematikens begrepp och 

metoder[...]” (Skolverket 2011b:90). 

Ur Undervisningen i ämnet matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga 

att: 

”1. använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan 

begreppen” (Skolverket 2011b:90). 

”6. kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling” 

(Skolverket 2011b:90). 

Naturkunskap 

Ur Ämnets syfte:  

”Undervisningen i ämnet naturkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i 

naturvetenskap samt förmåga att kritiskt värdera och ta ställning i frågor som har ett 

naturvetenskapligt innehåll” (Skolverket 2011b: 126). 

”Genom att få diskutera och utforska frågor med samhällsanknytning ska eleverna ges 

möjlighet att befästa, fördjupa och utveckla naturvetenskapliga kunskaper för att kunna 

möta, förstå och påverka sin samtid” (Skolverket 2011b:126). 

Ur Undervisningen i ämnet naturkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 

följande: 

”1. Förmåga att använda kunskaper om naturvetenskap för att diskutera, göra 

ställningstaganden och formulera olika handlingsalternativ” (Skolverket 2011b:126). 

”5. Kunskaper om hur naturvetenskap organiseras samt hur den kan granskas kritiskt 

och användas för kritisk granskning” (Skolverket 2011b:126). 
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Religionskunskap 

Ur Ämnets syfte  

”Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar 

och utvecklar kunskaper om religioner, livsåskådningar och etiska förhållningssätt och 

olika tolkningar när det gäller dessa.” (Skolverket 2011b:137). 

”De ska ges möjlighet att reflektera över och analysera människors värderingar och 

trosföreställningar och därigenom utveckla respekt och förståelse för olika sätt att tänka 

och leva. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att analysera och värdera hur 

religion kan förhålla sig till bland annat etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk 

bakgrund. 

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att analysera texter och begrepp, kritiskt 

granska källor, diskutera och argumentera” (Skolverket 2011b:137) 

Ur Undervisningen i ämnet religionskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 

följande: 

”1. Förmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar och 

perspektiv” (Skolverket 2011b:137). 

”3. Kunskaper om olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap samt 

förmåga att analysera dessa” (Skolverket 2011b:137). 

”5. Förmåga att undersöka och analysera etiska frågor i relation till kristendomen, andra 

religioner och livsåskådningar” (Skolverket 2011b:137). 

Samhällskunskap 

Ur Ämnets syfte: 

”Ett komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt kräver 

ett kritiskt förhållningssätt och eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla ett sådant. 

Det omfattar förmåga att söka, strukturera och värdera information från olika källor och 

medier samt förmåga att dra slutsatser utifrån informationen. 

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med olika metoder för att samla 

in och bearbeta information.” (Skolverket 2011b:143). 
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Ur Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 

följande: 

”1. Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som 

de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika 

samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika 

tolkningar och perspektiv. 

2. Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, 

politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av 

individer, grupper och samhällsstrukturer” (Skolverket 2011b:145). 

”3. Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med 

hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. 

4. Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt 

värdera källornas relevans och trovärdighet” (Skolverket 2011b:146). 

Svenska 

Ur ämnets syfte: 

”Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att 

kommunicera i tal och skrift samt att läsa och arbeta med texter, både skönlitteratur och 

andra typer av texter. Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det 

särskiljande som det allmänmänskliga i tid och rum. Undervisningen ska också leda till 

att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt 

film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors 

erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till 

nya tankesätt och öppna för nya perspektiv” (Skolverket 2011b:160). 

”De ska också ges möjlighet att utveckla sådana kunskaper om muntlig och skriftlig 

kommunikation som behövs i arbetslivet och för vidare studier” (Skolverket 

2011b:160). 

”I undervisningen ska eleverna få möta olika typer av skönlitteratur och andra typer av 

texter samt få sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, intressen och den egna 

utbildningen” (Skolverket 2011b:160). 
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Ur Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 

”4. Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt 

producera egna texter med utgångspunkt i det lästa. 

5. Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och 

författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang. 

6. Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur 

från olika tider, dels i film och andra medier. 

7. Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och 

kulturer författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med 

utgångspunkt i det lästa” (Skolverket 2011b:161). 

Svenska som andraspråk 

Ur Ämnets syfte: 

”I undervisningen ska eleverna få rikligt med tillfällen att möta, producera och analy-

sera muntligt och skriftligt språk. Skönlitteratur, texter av olika slag, film och andra 

medier ska användas som källa till insikter om andras erfarenheter, tankar och före-

ställningsvärldar” (Skolverket 2011b:182). 

Ur Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska ge eleverna förutsättningar att 

utveckla följande: 

”1. Förmåga att kommunicera i tal och skrift och anpassa språket till ämne, syfte, 

situation och mottagare” (Skolverket 2011b:182). 

”4. Förmåga att strukturera, referera, värdera och kritiskt granska innehållet i muntligt 

och skriftlig språk. 

5. Förmåga att läsa och reflektera över texter av olika slag. 

6. Förmåga att läsa och reflektera över skönlitteratur i skilda former och från olika delar 

av världen” (Skolverket 2011b:182). 
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Bilaga 4 Fem riktlinjer för god explicit läsförståelseundervisning (2 sidor) 

1. En konstruktivistisk syn på lärande och förståelse  

Eleven måste själv utveckla sina kognitiva förmågor, vilket effektivt kan göras med 

strategianvändning och med hjälp av lärarens förklaringar och modelleringar. Läraren 

använder sig av frågor i dialoger med eleverna, frågor som rör elevernas förkunskaper 

för att få eleverna att agera. Det kan vara frågor som får eleven att reflektera över 

textinnehåll och strategianvändning. Det är av vikt att eleverna förstår att det är deras 

eget arbete som gör att de utvecklar sitt arbetssätt (Andreassen 2007:251f). 

2. Bli förtrogen med några effektfulla lässtrategier 

Välj ut några lässtrategier som bevistas fungera. Gör dig väl förtrogen med hur de 

fungerar. Diskutera gärna dessa med kollegor och öva på att använda dem, ”tänk högt” 

(Andreassen 2007:253). 

3. Planera din undervisning med strategierna 

Formulera en plan på hur du ska gå till väga. Tänk på att många elever inte har en 

utvecklad strategiförmåga. Utmana dem genom att ställa frågor om hur de gör när de 

möter en text; läser de rubriken, vad gör de när de inte förstår, ställer de frågor till 

texten eller läser de allt oreflekterat rakt igenom? Introducera strategierna en efter en för 

att tydliggöra dem för eleverna. Låt dem sedan mer och mer ta över arbetet med 

strategierna. Tänk på att klimatet i klassrummet är viktigt. Eleverna måste våga göra fel 

(Andreassen 2007: 253f). 

4. Låt eleverna utveckla sina strategier tillsammans 

Gemensamt arbete är en mycket viktig del av strategiinlärningen. Det är bevisat att 

eleverna lär sig mer om klimatet inte präglas av konkurrens utan av samarbete. 

Samarbetet måste utgå från en stöttande praktik, låt gärna eleverna öva på att ge positiv 

feedback. Variera gärna arbetet mellan olika stora grupper. Se till att grupperna är 

heterogena, då kan eleverna lära sig av varandra (Andreassen 2007:255ff). 

5. Använd dig av centrala begrepp inom ditt ämne 

En koppling mellan lässtrategier och ämnesinnehåll är viktigt. Det är inte bara 

svensklärana som ska utveckla elevernas läsförståelse. Varje ämne har egna centrala 

begrepp som är viktiga att introducera och förstå. Även inom olika sorters texter finns 

det olika centrala begrepp (Andreassen 2007: 257f). 
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För att kunna undervisa sina elever i läsförståelse måste man även ta reda på var de 

befinner sig. Detta kan upptäckas genom studier av deras nationella prov i svenska, 

andra prov eller tester eller genom observationer under lektionerna. Be gärna eleverna 

att beskriva hur de går tillväga när de möter en ny text. 

 


