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Studiens syfte var att med ett historiskt perspektiv undersöka, utifrån ett 
förändrat behov i samhället gällande behoven av att kommunicera och 
förstå texter, synen på läsförståelse och framförallt hur undervisningen i 
detta har sett ut genom åren.  Studien utgick från den kvalitativa 
metodansatsen Livsberättelser och baserades på 7 intervjuer med 
pedagoger som varit verksamma i skolan i många år. Avsikten var att enligt 
den fenomenologiska erfarenhetsfilosofin söka kunskap och förståelse 
genom andra människors tolkningar och erfarenheter. Bakgrunden bestod 
av en beskrivning utifrån litteratur och befintlig forskning om lärarens roll i 
läsförståelseundervisning samt vikten av att undervisa både strukturerat 
och explicit i läsförståelsestrategier. Resultatet visade att undervisningen i 
många år enbart har handlat om att lära barn att läsa, avkoda och att 
förståelsen då troddes komma automatiskt. Forskning har visat att det 
krävs en mer explicit undervisning och studiens resultat visade att denna 
typ inte återfanns i skolan förrän de senaste åren. Slutsatsen var att det har 
hänt en hel del i skolan kring undervisning i läsförståelse men att det har 
tagit tid. Det visade sig även finnas en del kvar att utveckla och att den 
bästa utvecklingen skedde tillsammans i ett kollegialt lärande. 

 
____________________________________________ 

Nyckelord: Läsförståelse, metakognition, metaspråk, didaktik, explicit 
undervisning  

 
 
 

”Jag vill förstå världen ur din synvinkel. Jag vill veta vad du vet på 

det sätt du vet det. Jag vill förstå meningen av din upplevelse, gå i 

dina skor, uppleva tingen som du upplever dem, förklara tingen 

som du förklarar dem. Vill du bli min lärare och hjälpa mig att 

förstå?”  

Spradley 1979:34 i Kvale och Brinkman 2014, sid 166. 
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ABSTRACT 

Title: 

A study about teaching reading comprehension – Now and 

then 

Subtitle: 

Stories from educators about their experience in teaching reading 

comprehension during their active years in school 

 

The purpose of this study was to analyze the need of communication and co

mprehension of texts through a changed need in society, the view of reading

 comprehension and especially how these subjects have been taught throug

hout the ages. This study emanated from the qualitative method Life-style 

methodology and was based on 7 interviews with educators who have been 

active in education for many years. The intention was to seek knowledge 

and comprehension according to the phenomenological experience 

philosophy through other individuals' interpretations and experiences. The 

background consists of a description deriving from literature and existing 

research about the teachers' role in educating reading comprehension 

together with the importance of structure and explicit education in reading 

comprehension strategies. The result showed that education for many years 

has been solely about teaching children how to read, decode and that the 

understanding part was believed to come naturally. Research has shown 

that a more explicit teaching is needed and the results of the study showed 

that this type was not found within schools before last years. The conclusion 

was that a lot of changes have occurred regarding the education of reading 

comprehension although it has been slow. It turned out that there is also a 

lot more to develop and that the most prominent growth was achieved 

together in collegial learning.   

 

_____________________________________ 

Keywords: reading comprehension, metacognition, metalanguage, 

didactics, explicit teaching 
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1. Inledning 

I samhället i dag finns ett ökat behov av en större språklig medvetenhet och mycket 
fokus har i skolan de senaste åren legat på elevers förmåga att förstå olika typer av 
texter. Det ökade intresset kan förklaras utifrån sviktande resultat i olika 
undersökningar som till exempel PISA1 och PIRLS2. Lärares undervisning har i och 
med det granskats och ifrågasatts vilket i sin tur har utmanat dem i sin profession. 
Samhället har genomgått stora förändringar genom åren vilket har medfört nya 
behov och krav på skolan.  Antalet nyanlända i våra skolor har ökat kraftigt vilket i 
sin tur utmanar lärares undervisningsmetoder. Men vi ser även att det mer 
digitaliserade samhället gör att barn och ungdomar läser och skriver allt mindre men 
även på andra sätt än tidigare. Sätten att kommunicera både muntligt men även med 
text har även ändrats vilket medför ett annat språkbruk.  Skolans roll har därmed 
blivit ännu viktigare kring att undervisa med ett tydligare språkutvecklande fokus, 
där läsförståelse har fått en allt större betydelse, i alla ämnen. Därmed har även 
undervisningsmodeller kring läsförståelse samt hur lärare undervisar i läsförståelse 
blivit ett aktuellt samtalsämne. Men skolan och lärare dras delvis med gamla 
traditioner och det saknas många gånger kunskap hur man arbetar didaktiskt kring 
detta.  

Jag har varit verksam som lärare i drygt 9 år i årskurs 1-3 och mitt huvudområde 
ligger inom läs- och skrivutveckling. Jag har ett intresse av att söka kunskap om vad 
som skiljer gårdagens lärare jämfört med dagens, kanske även morgondagens kring 
just den didaktiska utvecklingen av undervisning i läsförståelse. Min upplevelse är att 
skolan har genomgått stora förändringar på relativt kort tid och en större 
medvetenhet nu finns om att vikten av en mer strukturerad undervisning av 
läsförståelse krävs för att uppnå goda resultat. Men vad upplever lärare som varit 
verksamma i många år och undervisat i läsinlärning och hur har läsförståelse arbetats 
med då? Jag är nyfiken på hur lärare ser på sin pedagogiska verksamhet gällande 
detta samt om de anser att den har förändrats mycket under åren. Har de själva en 
insikt om utvecklingen? Jag undrar hur vi kan förstå och lära oss av denna utveckling 
av undervisningskraven gällande läsförståelse som samhället kräver?  

Mitt problemområde och mitt intresse har en historisk vinkel och berör därmed 
skolhistorien med dess olika läroplaner, vilka därmed kommer att ingå för att 
översiktligt redogöra för relevanta delar till min undersökning kring läsförståelse.   

1.1 Syfte  

Med denna studie vill jag utforska några pedagogers syn på den egna pedagogiska 
verksamheten gällande sin undervisning i läsinlärning och då med fokus på 
läsförståelse. Jag vill ta reda på hur de upplevt den i ett längre perspektiv samt vad 
som kan ha påverkat eventuella förändringar av deras undervisning genom tiderna. 
Vilken påverkan anser de att olika styrdokument har haft på undervisningen?  

1.1.2 Forskningsfrågor 

 Hur förstår de tillfrågade pedagogerna begreppet läsförståelse? 

                                                   
1 PISA: Programme for International Student Assesment (OECD projekt) 
2 PIRLS: Progresse in International Reading Literacy Study 
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 Hur ser pedagogerna på undervisning i läsförståelse idag jämfört med i början 
av sin lärarkarriär? 

 Vilken betydelse anser de att läroplanerna har haft kring undervisningen i 
läsförståelse? 

2. Bakgrund 

Här kommer jag att inledningsvis redogöra lite historiskt kring synen på läsning och 
dess betydelse för människan samt läsningens utveckling i Sverige. I samband med 
detta så har jag även tittat på olika läroplaner och vad de säger om förmågan att läsa 
och förstå.  

2.1 Historiskt perspektiv  

I Sverige fanns sedan medeltiden en tradition av folkundervisning som byggde på 
kristna traditioner. Kravet på läskunnighet kom på 1600-talet med Luther och 
reformationen där läsandet betonades som en direkt kontakt med Gud. Läsandet 
spreds till folket genom Luther och hans medreformatorer och anses av Per-Johan 
Ödman år 2006 som den största pedagogiska reformen i svensk historia (Lundgren & 
Säljö, 2014). Vid denna tid skedde den första läsinlärningen i hemmen men en läs- 
och skrivkampanj drevs med läsning av religiösa texter (Andersson, 1986). 
Läsreformer utvecklades och läsundervisning fortsatte utvecklas och då stadgan om 
en folkskola kom 1842 hade majoriteten av befolkningen redan enklare läs- och 
skrivfärdigheter (Lundgren & Säljö, 2014). 

Att läsa högt, samlade i kyrkorum där man gemensamt lyssnade, var långt in på 18oo-
talet detsamma som att läsa (Stensson, 2006). Succesivt övergick det till enskilt 
läsande men uppfattningen var att det kollektiva läsandet var det som innebar samtal 
vilket ökade både nöjet och förståelsen för det lästa. Denna typ av högläsning kan vi 
se en återgång till idag och är en viktig faktor för läsförståelsen. 

Om Immanuel Kant ställde den filosofiska frågan ”Vad kan vi veta?” så var frågan 
inom läroplansteorin ”Hur kan vi organisera vetande – så att vi kan lära ut det?” 
(Lundgren & Säljö, 2014). Svaren på dessa frågor handlar om vad som är värt att veta 
och hur vi sedan organiserar detta för ett lärande. Detta har en normativ riktning som 
talar om vad som ska göras samtidigt som det finns en förklarande aspekt på själva 
läroplanens utformning.  I detta ingår didaktiska frågor ”Vad?” och ”Varför detta?” 
vilka i lärarens uppdrag är de viktigaste och mest grundläggande. Vad vill jag att 
eleverna ska lära sig och varför? När sedan undervisningen ska genomföras 
tillkommer sedan ”Hur? Hur ska undervisningen läggas upp och för vilka, ”Vem? 
Innehållet i de olika ämnena diskuteras sedan regelbundet och förändras tillsammans 
med läro- och kursplaner. Även Westlund (2017)  benämner de didaktiska frågorna 
som de mest centrala för lärare och att lärare regelbundet bör reflektera utifrån dessa 
och fundera vad de kan göra för att elever ska nå målen i skolan. För att förstå 
betydelsen och uppkomsten av didaktik som begrepp får man gå långt tillbaka i tiden 
till grekiskans didaskein som betyder ’undervisa’. Under 1600-talet blir ordet knutet 
till metoder för olika innehåll genom Johann Amos Comenius arbete Didactica 
Magna (Den stora undervisningsläran) vilket kom att få stor betydelse inom 
pedagogiken. I Sverige har det använts flitigt som en beteckning av vilken metodik 
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som används i skolan. Enligt Lindström och Pennlert (2015) så behöver lärare ha en 
medvetenhet om hur de ska tolka och omsätta mål till pedagogiska aktiviteter. Denna 
didaktiska kompetens i kombination med social kompetens behöver utvecklas utöver 
lärares mer självklara ämnes- och innehållskompetens. 

2.2 Styrdokument 

När skolsystem började organisera läroplaner innebar det tydligare styrdokument för 
mål och innehåll i undervisningen. Ordet läroplan grundas i det anglosaxiska ordet 
curriculum och betydde inledningsvis tävling och verbet currere betyder köra, gå 
vidare. En fransk logiker Petrus Ramus (Lundgren & Säljö, 2014) ansåg att logiken 
ska bygga på språket och därmed användes curriculum för att beskriva en läroplan 
d.v.s. formande av mål och innehåll ska ses som något som växer framåt genom en 
ordnad undervisning. 

Den första läroplanen i Sverige kom 1878 och var då en normalplan för 
fortbildningen.  Då fanns redan den första läseboken som kommit 1862. Vad gällde 
metoder för läsinlärningen var det fritt för läraren att själv välja. Men diskussioner 
pågick in på mitten av 1890-talet om vilka metoder som var mest lämpade och i och 
med folkskolans avskaffande kom den första läroplanen för en nioårig grundskola, 
Lgr-62. (Westlund, 2017) Där betonades ett behov av en strukturerad undervisning i 
fem steg enligt modellen MAKIS (motivation, aktivitet, konkretion, individualisering 
och samverkan). Nästa läroplan, Lgr-69 framhävde även den en strukturerad 
undervisning nu med mål och delmål i alla ämnen. Lyssna, se och tala, läsa och skriva 
var i båda läroplanerna kärnan i svenskämnet. Målet i svenska i denna läroplan var 
att utveckla en förmåga att förstå och ta ställning till vad han hör, ser och läser samt 
stimulera läsintresse. Huvudmomenten i ämnet svenska är sedan uppdelade i låg-, 
mellan- och högstadium där man kan utläsa en viss progression kring läsförmågan 
men med ett stort fokus på tyst läsning. Högläsning och samtal kring böcker 
omnämns men först i mellanstadiet finner man förmågor vid läsning kring att 
uppfatta det väsentliga, förstå tankegången och kritiskt granska det lästa. På 
lågstadiet benämns tolkning om bilder men hur samtal kring böcker ska ske och vad 
det innebär framgår inte. Under avsnittet anvisningar och kommentarer redogörs lite 
utförligare för vad läsning innebär men ordet läsförståelse eller förståelse för texter 
används inte alls. Men det skrivs att teknisk avläsningsfärdighet inte räcker utan det 
krävs en tanke, ett faktum, ett ärende utifrån det lästa. Efter den första läsinlärningen 
med fokus på avkodning benämns den fortsatta läsundervisningen som successivt 
byggs upp. Det talas om informationsläsning och upplevelseläsning och fri, tyst 
läsning anses som en vinst för skolarbetet och berikar. 

Därefter följde en ny läroplan Lgr -80, med mål och riktlinjer.  Ämnet svenska delas 
in under följande rubriker; mål, tala och lyssna, läs och skrivinlärning, läsning, 
studier av massmedia, språklära samt språk i de nordiska länderna. Kursplanen har 
målformuleringar som till exempel ”eleven ska lära sig”, ”skall bilda sig”, ”bör få 
kunskaper” men just läsa är en odefinierbar storhet och vilken typ av läsande 
förtydligas inte (Linell, 2006). Det som omnämns i den allmänna delen som en typ av 
läsförståelse är att elever ska lära sig att lyssna och läsa så att de uppfattar och förstår 
vad andra menar. Likt Lgr-69 finns en tydlig indelning i låg-, mellan- och högstadium 
och nu kan man läsa lite mer innehåll kring vad samtal vid läsning kan innehålla: 
redogöra för innehåll, berätta om person/händelse/problem samt dra slutsatser och 
det redan på lågstadiet. Nästa läroplan kom 1994 (Lpo 94) med mål och riktlinjer och 
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nu med mer fokus på kunskap och strävansmål men den möttes snabbt av stor kritik 
på grund av svårförstådda målbeskrivningar och innehåll i kursplanerna och den 
reviderades därmed flera gånger (Linell, 2006). De mål att sträva emot som kan 
kopplas till läsförståelse handlar om att utveckla sin förmåga att läsa, förstå, tolka och 
uppleva texter av olika slag och att anpassa läsningen och arbetet med texten till dess 
syfte och karaktär (Lpo -94). Idag arbetar vi utifrån Lgr-11 (Skolverket, 2011) och i 
denna läroplan finns tydligt beskrivet i både ett centralt innehåll samt i kunskapskrav 
för åk 3 att eleven ska ges möjlighet att utveckla lässtrategier och kunna kommentera 
och återge delar av innehåll vilket ska visa på en grundläggande läsförståelse.  

Skolan har ett demokratiuppdrag och Damberg (2013) menar att med åren har detta 
blivit allt svårare att tillgodose. Trots att vi i Sverige varit läskunniga i många år så 
har kraven på retorisk flexibilitet ökat från husförhören till att nu kritiskt kunna ta 
ställning jämfört med att tidigare bara memorera en text. Detta har medfört att de 
ökade kraven på läs- och skrivförmågor utelämnar många att delta i det demokratiska 
samtalet i samhället. Därför har skolan en allt viktig roll i samhällsutvecklingen. 

2.3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer forskning om läsförståelse att presenteras. Det inleds med ett 
klargörande av begreppet läsförståelse för att därefter fortsätta med olika didaktiska 
perspektiv på inlärning av läsförståelse utifrån befintlig forskning. Lärarens roll och 
relevans vid utveckling av läsförståelse kommer att beskrivas och belysas genom ett 
didaktiskt perspektiv på just läsförståelseinlärning. 

2.3.1 Vad är läsförståelse? 

Vad man menar med begreppet läsförståelse är en viktig utgångspunkt för att bygga 
upp en förståelse för hur man ska undervisa i det.  Westerlund (2017) definierar 
utifrån Anne Sweet och Catherine Snow (2002) läsförståelse ”som den process som 
utvinner och konstruerar mening genom interaktion med och engagemang för 
skriven text” (Westlund, 2017, s. 17) 

Denna definition tydliggör att utan en interaktion och ett engagemang hos läsaren 
finner man ingen mening i en text. Westerlund menar att läsförståelse ofta 
kombineras med det engelska begreppet reading power internationellt och som hon 
har valt att översätta till ’aktiv läskraft’ då svensk undervisning utgår ifrån lärares och 
elevers tolkning och kritiska granskningar av texter. Genom detta diskuteras 
författares avsikt samtidigt som en förståelse framkommer och man reflekterar över 
vilka strategier som var framgångsrika för denna förståelse. Detta innebär en 
konstruktivistisk kunskapssyn som återfinns i Rosenblatts transaktionsteori samt 
Anderson och Pearsons schemateori (Westlund, 2013).  Begreppet aktiv återfinns 
redan 1978 av Harry Singer (Westlund, 2017) och Molloy skriver även om sin 
tolkning av reading power att det handlar om läsaren som med lärarens hjälp tar 
vara på kraften i sitt eget tänkande och får då makt över sitt lärande (Westlund, 
2015).  

The Rand Reading Study Group (2002) definierar läsförståelse som en process som 
parallellt framställer och konstruerar en mening genom interaktion och engagemang 
med det skrivna språket. Året därpå la Duke (Pardo, 2004) till begreppet navigation 
och framförde viss kritik till definitionen då hon trodde på att läsaren rör sig genom 
en text, hittar sin väg och värderar texten utifrån sina egna behov för att landa i en 
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självald position. En vanlig definition bland lärare är att det handlar om en process 
där läsaren skapar en mening genom att interagera med texten i kombination med 
tidigare kunskaper och erfarenheter, informationen från texten och vilken 

förhållande läsaren ställer sig till texten. Enligt Pardo så sker förståelsen av en text 
genom en transaktion mellan läsaren och texten. Hon använder en visuell modell för 
att synliggöra detta vilken innehåller: reader, text, context och transaction.  

Figur 1: Visuell bild av hur förståelsen av en text sker genom  

transaktion mellan läsare och text och mening skapas 

             Källa: Pardo (2004) 

Läsförståelse som begrepp är komplext enligt Westlund (2009) och menar att ingen 
forskare har lyckats formulera en modell som helt täcker in alla delar.  Men det vi vet 
är att läsförståelse inte uppstår automatiskt som man ofta trodde förr, bara man lär 
sig läsa så kommer förståelsen på det. Forskning idag tydliggör dock enligt Westlund 
vikten av lärarens navigering, hur denne vägleder elever mot en läsförståelse och att 
dessa mål tydligt måste presenteras. 

2.3.2 Didaktiska perspektiv på läsförståelse  

Forskning visar tydligt på lärarens viktiga roll vid elevernas inlärning av läsförståelse 
och att det krävs en aktiv läsundervisning redan från skolstart (Westlund, 2009). 
Samtidigt bör lärarna veta vilka teorier som deras undervisning baseras på. Lärare 
behöver ha en långsiktlig plan även om varje undervisningssituation är unik och 
oförutsägbar där lärare dagligen tar professionella beslut. Att lärare gör 
evidensbaserade val av metoder i sin vardag är enligt Steinberg (2010) viktigt då 
skolan ofta bygger på år av tradition mer än på forskning. I skollagen kan man läsa:   
”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (Skolverket, 
2015, s.10). Regering och riksdag vill genom detta att forskning och beprövad 
erfarenhet ska ligga som grund i skolverksamheter, samtidigt som lärare själva ska 
välja metod och innehåll bör det finnas ett vetenskapligt förhållningssätt. Hattie 
(2012) har problematiserat detta och menar att det inte finns några enkla lösningar 
på skolans utmaningar utan att det krävs ett samspel mellan lärare och elev där 
läraren hittar flera olika strategier som drar åt samma håll för att det ska utveckla 
elevers lärande. Forskning och beprövad erfarenhet är sedan vägledande i detta 
arbete.  
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Det finns två grundläggande synsätt, teorier på kunskap och om lärande, som man 
skiljer mellan och som kan ge en bakgrund till läsförståelseinlärning. Det ena är den 
kognitiva teorin som handlar om mentala processer, vårt tänkande, och den 
sociokulturella teorin som mer handlar om den sociokulturella kontexten där 
omgivningen har betydelse för lärandet. Metakognition kommer från den kognitiva 
teorin och betyder ”att tänka om tänkandet” och används mycket inom skolan och 
återkommer ofta i forskning om läsförståelseinlärning. Den sociokulturella teorin 
handlar mycket om språk och samspel och menar att läsförståelse är beroende av en 
social aktivitet. Mellan dessa befinner sig den sociokognitiva teorin där båda 
teorierna bekräftas som viktiga delar i elevers kognitiva utveckling i sociala 
sammanhang (Westerlund, 2017). De olika teorierna och deras inverkan på läsmiljöer 
beskriver Pihlgren tydligt genom ”Pedagogiska trädet” (Pihlgren, 2013) och enligt 
henne så kommer just samspelsteorier in först under 90-talet i och med den 
pedagogiska teoretikern Lev Vygotskij. Innan dess var det den behavioristiska teorin 
som dominerade med sin traditionsteori där praxis var ett tyst klassrum och fokus låg 
på baskunskaper. 

En tidig studie gjord redan 1974 i Ilionois (Durkin, 1978) fokuserade på att undersöka 
om någon undervisning bedrevs i läsförståelse. Resultatet visade på hur fokus enbart 
låg på avkodning och att lärarna inte alls undervisade i förståelse. De agerade 
mestadels som ”uppgiftsutlämnare” istället för att vara instruktör/lärare. De lämnade 
till den största delen av tiden i klassrummet ut uppgifter som kontrollerades. Istället 
för att ta vara på tid där de kunde utveckla elevers förståelse fokuserade lärarna 
enbart på att fylla lektioner med innehåll som gav eleverna faktakunskaper. Den typ 
av kontroll av förståelse av detta innehåll som observerades kunde mest liknas vid 
förhör. Läsförmågorna som observerades var basala och lärarna använde sig strikt av 
läromedel och stenciler. Durkin skriver om sambandet mellan förståelse och att ställa 
frågor. Men de lärare som observerades ställde enbart frågor som var rätt eller fel och 
byggde aldrig vidare på elevernas svar. Observationer gjorda i högre årskurser där 
avkodningen fungerade och förväntningar på mer undervisning i läsförståelse 
förväntades infriades inte enligt studien. Där genomfördes mest skrivuppgifter och 
enskilda arbeten medan läraren ofta satt vid ett bord och rättade andra uppgifter. 

En studie i Canada (Ahmadi, Ismail, & Abdullah, 2013) påtalar vikten av att 
undervisa en metakognitiv medvetenhet kring läsförståelsestrategier för att utveckla 
en djupare förståelse vid läsning av texter. Den metakognitiva strategin har enligt 
dem ignorerats trots dess stora betydelse. De menar att lösningen på en dålig 
läsförståelse är just relationen mellan den metakognitiva medvetenheten och 
förmågan att förstå texter. Enligt deras studie innebär metakognitiv medvetenhet om 
läsförståelsestrategier att man tänker om sitt tänkande. Här planerar eleverna för ett 
avsiktligt mål att lyckas med kognitivt utmanande uppgifter. Det finns olika typer av 
strategier i detta arbete beroende på om det gäller vad eleven vet om den kognitiva 
uppgiften eller hur eleven använder sina kunskaper för att anpassa dem till uppgiften. 
Här nämns tre olika typer av strategier: Declarative knowledge (uttalad kunskap om 
något), Procedural knowledge (vetskap hur man använder sin kunskap), Conditional 
knowledge (vetskap när och hur kunskapen ska användas). Att vara medveten om sin 
kunskap är enligt författarna avgörande för en god läsförståelse. I kombination med 
förmågor som planering, övervakning och utvärdering av sin läsning så har eleven 
kontroll på sin inlärning och utvecklar en god läsförståelseförmåga. Syftet med denna 
typ av undervisning är att elever ska bli medvetna och veta när och hur de ska 
använda de olika strategierna.  
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Betydelsen av metakognition vid läsning för en bättre läsförståelse beskriver även 
Wiley, Griffin och Thiede (2010).  Detta sker genom ett slags övervakande lärande 
med stor exakthet. De menar att en bro behövs mellan läsförståelse och medvetenhet 
om att läsförståelse sker på flera olika nivåer. I sin slutsats skriver de även att vi som 
undervisar måste vara medvetna om vad som menas med att förstå en text. Stenson 
(2006) skriver att om lärare ska kunna stimulera elever till en läsande kultur så 
behöver de själva vara läsare där de tycker om att läsa samt utveckla sitt läsande 
tillsammans med andra för att sedan överföra det till sina elever.  För detta behövs 
regelbunden kollegial kompetensutveckling där kollegor genom strukturerat arbete 
tillsammans skaffar sig kunskaper i den vardagliga verksamheten (Skolverket, 2015). 
Positiva effekter av detta beskrivs i en stor studie av Timperley, Wilson, Barrar och 
Fung (2007).  Även Westlund (2017) betonar vikten av lärares egen kompetens kring 
att förstå texter och att lärare regelbundet ställer sig frågor som gör att de förstår sig 
själva som läsare, metareflektion. Hon sammanfattar det med det hon kallar för tre 
”str-ord”, strävansmål som handlar om professionsutveckling, kollegialt lärande och 
undervisning.  

- Str-uktur (regelbunden fortbildning, tid för reflektion och erfarenhetsutbyte) 
- Str-ategier (planering, tillvägagångssätt, verktyg) 
- Str-ingens (tydlighet, precision, logik) 

(Westlund, 2017 s.268) 

Pressley och Gaskin (2006) har i en större studie följt en skola i USA och undersökt 
hur de har lyckats vända elevers misslyckanden till framgångar istället. Skolan har 
arbetat med att utveckla metakognitiva läsförståelsestrategier med ett positivt 
resultat kring elevers läsförmågor. De beskriver i studien hur elever har utvecklats till 
bra läsare genom att de är aktiva före, under och efter läsningen genom olika 
gynnsamma processer. Eleverna känner till olika strategier och vet när och hur de ska 
använda dem och blir engagerade i att skapa mening under sin läsning av olika texter. 
Redan i de lägre klasserna arbetar de aktivt med att skapa förståelse för texter och 
övar på olika strategier som att förutspå, ställa frågor, koppla till egna erfarenheter, 
sammanfatta. I lärandet utgår de då ifrån lärarens modellering och förklaring. 
Lärarna på skolan arbetade med mycket positiv motivering, förstärkning och 
uppmuntrar ständigt till reflektion kring läsning av texter. All typ av inlärning av 
strategier eller all information förstärks genom någon typ av metakognitiv 
information. På så sätt vet eleverna när och hur strategier ska användas, när de har 
nytta av dem. Inte bara för just en uppgift utan användande av strategier hör till den 
generella kunnigheten, även i ett större omvärldsperspektiv. Westlund (2017) skriver 
även hon om vikten att lära ut ett metaspråk till eleverna så de förstår sig själva som 
läsare. 

En väl vecklad läsförmåga innefattar enligt Varga (2015) en förmåga att analysera, 
kritiskt granska samt kommunicera en läsförståelse i både tal och skrift och då 
anpassat efter mottagare. Varga menar att skolans viktigaste uppdrag är att stödja 
elever i denna inlärningsprocess. Hon påtalar även betydelsen av att elever lär sig 
tillämpa metakognitiva strategier i samband med sin läsning och undervisningen bör 
stödja elever i en utveckling av metakognition och då behöver lärare hitta strategier 
för hur en sådan undervisning ska bedrivas. I hennes studier visar det sig att det 
behövs en explicit undervisning i just läsförståelsestrategier med en lärare som 
modellerar, arbetar med olika typer av stödstrukturer där elever utmanas till att ställa 
frågor och reda ut oklarheter. På så sätt utvecklar elever goda läsförståelsestrategier 
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samt en metakognitiva förmåga. Stenson (2006) förklarar explicit undervisning som 
konstruerade lektioner med syfte att göra förståelseprocessen synlig. Läraren inte 
bara säger hur man ska göra utan explicit visar det. I en artikel hänvisar Varga (2015)  
till studier gjorda i Sverige, som till exempel en av Lundberg och Reichenberg (2013). 
Denna belyser sambandet mellan en utvecklad läsförmåga och metakognition. Varga 
(2015) saknar dock studier kring undervisning via textsamtal och hur de kan planeras 
och genomföras för att utveckla elevers metakognition. Hon bidrar själv till detta 
genom en studie i årskurs 6 och 7 där hennes syfte är att identifiera, belysa analysera 
kritiska aspekter i textsamtal som då stöder elevers utveckling i metakognition. Varga 
anser att det finns ett stort behov idag av att synliggöra hur undervisning gällande 
utveckling av metakognition behövs i undervisning av just läsförståelse. Fokus bör då 
ligga på lingvistiska undervisningsstrategier där lärarens talade språk stöder eleverna 
i deras utveckling och synliggör vilka metakognitiva operationer eleverna stöds i. 
Studien ger konkreta exempel och verktyg i form av lingvistiska 
undervisningsstrategier. Dessa fungerar i alla ämnen och hjälper elever i en aktivitet 
rikta metakognitiva operationer mot medvetandet, uppgiften samt strategierna. 
Elevers kunskapsprocess synliggörs för dem själva och påverkar dem att göra aktiva 
val av strategier anpassade för uppgift och sammanhang. 

Vargas tre olika lingvistiska undervisningsstrategier som framkommer i hennes 
resultat är: 

- Frågeställandet, hur lärare använder olika typer av frågor. 
- Utpekandet, hur lärare uppmärksammar och synliggör elevernas språkliga 

aktiviteter verbalt. 
- Benämnandet, hur lärare sätter ord på läsförståelsestrategier och då 

begrepp som relaterar till text och tolkning. 
 

Duffy (2002) genomförde en studie 1987 som inledningsvis påvisade den mycket 
positiva effekten av tydlig, vägledande undervisning av läsförståelsestrategier för just 
lässvaga elever. Trots detta ser han i litteratur om läsning hur de förordar allt mindre 
av just detta. Därmed lyfter han återigen fördelen av detta undervisningssätt och 
jämför det med andra som att arbeta med till exempel något som kallas K-W-L 
technique det vi i Sverige benämner som VÖL (Skolverket, 2016). Det innebär att ta 
reda på vad elever vet (V), önskar veta (Ö) och efter läsning vad de lärt sig (L). Denna 
strategi är menad att öka elevers förståelse för det lästa. Andra strategier Duffy 
nämner är Q-A-R, ”question-answer-relationsship” (Raphael & McKinney i Duffy, 
2002) och handlar om att öka sin förståelse genom en förmåga att arbeta med frågor 
både på, mellan och bortom raderna. Reciprocal teaching (Palincsar & Brown i Duffy, 
2002) är att elever ska söka efterlikna hur läraren ställer frågor, sammanfattar, 
förutspår och förklarar och då tänka strategiskt.   

Tidigare studier har enligt Duffy (2002) visat att det som avgör stor del av 
klassrumskulturen är det språkliga som sker i klassrum. Han har erfarenheter av att 
det är svårt att förändra en klassrumsdiskurs. En stor utmaning är att få lärare att 
förändra sitt muntliga beteendemönster i klassrummet gällande att uppnå en högre 
effekt på textsamtal. Lärare håller hårt i sina egna erfarenheter, sin övertygelse och 
avsikter. Kring just hur läraren undervisar används idag begreppen implicit och 
explicit undervisning.  
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- Implicit teaching – läraren kontrollerar genom frågor förståelsen mer än 
att undervisa i hur man gör för att uppnå en god läsförståelse. (Liberg, 
Wiksten & Af Geijerstam, 2010) 

-  Explicit teaching – Läraren bygger upp en medvetenhet om och tränar på 
nödvändiga strategier tydligt och i samspel med eleverna. Detta hjälper 
dem inte bara förstå en text utan ger även effektiva redskap inför allt 
läsande (Gibbons i Westlund, 2017). 

 
De elever som inte förstår och tar till sig de svårfångade signaler och kommandon 
som aktiviteter förser dem med i undervisningen av läsförståelse behöver ”direct 
explanations of strategies” vilket Duffy (2002) anser bör vara ett fokus i undervisning 
i läsförståelse. Begreppet explicit teaching utmynnades därmed ur en oro för 
lässvaga, kämpande läsare. Det finns två tydliga aspekter i ett explicit lärande som 
inte återfinns i ett implicit lärande. Dessa två är:  

1. En strategi används för att åsyfta en teknik som läsaren behöver bemästra 
för att bättre förstå en text. 

2. Ett avsiktligt och direkt lärande av individuella strategier vid antagande att 
tydlig och okluven information hur strategier fungerar hjälper läsare att 
själva kontrollera sin läsförståelse. 
 

Strategier som VÖL, reciprocal teaching stöder elever till en förståelse för det lästa. 
Men för att uppnå att eleverna själva har kontroll över strategierna, inte läraren krävs 
enligt Duffy en mer explicit undervisning. Det saknas ofta hur eleven själv tar denna 
kontroll av den mentala processen i arbetet med just en specifik. Duffy har 
erfarenheter av hur svaga läsare genom explicit undervisning blir mer metakognitivt 
medvetna om hur de ska göra för att förstå samt visa en bättre läsprestation. Vad som 
krävs av läraren är då att de använder/anpassar genomtänkt sin planering och 
modifierar den utifrån vad som sker på lektionen. Läraren använder modellering för 
att göra den mer verklig, effektiv. Anpassar över lektionsgränserna, samt förklarar på 
olika sätt vid olika tillfällen. Detta kan ske sedan genom sex aktiviteter: 

- Berättar om vald texttyp. 
- Innan läsning explicit berättar vilken strategi som behövs kunna för att läsa 

denna text. 
- Modellerar hur man tänker/gör när man använder denna strategi, ”tänker 

högt”. 
- Elevaktivitet med stöttning som succesivt minskas – responsive 

elaboration. 
- Två syften med texten, för innehållet och att lära sig en ny strategi. 
- Avslutar lektion med att prata om strategin, dess nytta, syfte och hur man 

använder den även i andra sammanhang. 
 

Duffy (2002)benämner lärare som undervisar på detta sätt som Control teachers – 
de förlitar sig på guidad läsning där de satt ett syfte med läsningen, lyfte ord, lät 
elever läsa och diskuterade innehållet. Lässtrategier diskuterades först i slutet av 
lektionen. Duffy är dock medveten om att vissa motsätter sig detta resultat. De menar 
att det inte går att undervisa strategier med denna tydlighet.  

Duffys tankar kan jämföras med Duke och Pearson (2002) som talar om balans i 
undervisningen av läsförståelse. Undervisningen ska innehålla både explicita 
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instruktioner samt specifika strategier för läsförståelse. Men även gott om tid och 
möjlighet att både läsa, skriva samt samtala om texter. Komponenter som ett 
stöttande klassrum och modellerande av strategier behövs för denna balans. De 
skriver även om vikten av att välja rätt sorts texter i undervisningen och beskriver en 
modell för undervisning i läsförståelsestrategier innehållande fem komponenter:  

1. En explicit beskrivning av en strategi, när och hur den används.  
2. Lärare modellerar och visar/provar strategin praktiskt.  
3. Kollaborativt användande av strategin.  
4. Praktiskt arbete med strategier med lärare som guide och visst eget ansvar för 

elever.  
5. Individuellt arbete för elever.  

Detta kan liknas vid cirkelmodellen (Gibbons, 2013) som är en modell för en 
stöttande undervisning med syfte att få elever att förstå hur en text ska skrivas samt 
förstå att arbetsgången är viktig för slutresultatet och har fått stor genomslagskraft i 
Sverige. De strategier som Duke och Pearson (2002) skriver om är sex viktiga 
grundläggande kognitiva strategier: Förutspå, tänka högt (lärare och elev), textens 
struktur, bildens betydelse, sammanfatta och fråga. Dessa strategier kan även liknas 
med de olika strategier som Westlund (2017) skriver om som betydande i en lyckad 
läsförståelseinlärning.  RT- reciprok undervisning, TSI- transaktionell 
strategiundervisning, CORI-begreppsorienterad läsundervisning vilka enligt henne 
ofta samspelar. Hon är tydlig med att förståelsestrategier inte går att använda som 
”quick fix” utan måste av läraren användas aktivt, regelbundet återkommande med 
stor flexibilitet i undervisningen. Westlund menar precis som Duke och Pearson att 
det är viktigt att som lärare vara noga med hur, varför och när strategierna ska 
användas och vilket syfte man har med dem vilket ingår i den tidigare omnämnda 
didaktiska kompetensen som varje lärare bör ha (Lindstöm & Pennlert, 2015).  

En annan viktig del i detta kring läsförståelse och strategier för inlärning är hur 
minnet och förståelse av läst text hänger ihop för de yngre barnen (Presley, Johnson, 
Symons, McGoldrick, & Kurita, 1989). De menar att det krävs en bra och tydlig 
undervisning av strategier för att stödja elever för en god utveckling och påtalar en 
problematik att som lärare välja rätt strategi då alla inte alltid är ordentligt 
utvärderade, om än alls eller att de använder rekommendationer som ingår i en slags 
reklamkampanj utan stöd av forskning, eller tom hänvisar till falska studier vilket 
innebär rena bedrägerier. Lärare bör se till att de bara använder strategier som stöds 
av diger forskning. Vilket även Skolverket (2015) ställer som tydliga krav i dagens 
skola. 

Även Presley m.fl. (1989) redovisar några verkningssamma, relativt enkla strategier 
som alla lärare kan använda. De mest grundläggande och verksamma är väl 
dokumenterade, ständigt växande data som bekräftar deras verkan med ett tydligt 
syfte att utveckla medvetenhet kring hur dessa strategier ska genomföras. De 
rekommenderade strategierna är: 

- Sammanfatta (Summarizing) 
- Skapa inre bilder (Mental Imagery ) 
- Berättelsens struktur och uppbyggnad (Story Grammar) 
- Fråga – svara (Question-answer) 
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Ness (2016) skriver om vikten av att lära elever ställa frågor som en del i utveckling 
av läsförståelseförmågan. Han belyser fördelarna elever får genom att själva skapa 
frågor före, under och efter sin läsning genom att använda sig av bildpromenader. 
Denna metod återfinns i klassrum där eleven står i centrum, enbart guidade av 
läraren istället för att enbart styra. Läraren tar även tillvara på elevers medfödda 
nyfikenhet genom att uppmuntra till egna frågor i undervisningen. Bildpromenader 
ingår i en lässtrategi kallad prereading, förutspå innan du läser. Detta används för att 
introducera en ny bok. På detta sätt förutspår de tillsammans vad som ska hända, 
kopplar in egna erfarenheter utifrån bilderna samt tar tillvara på elevernas tidigare 
kunskaper genom samtalet. Traditionsenlig undervisning bygger på att läraren ställer 
frågor som eleverna svarar på. Men Ness (2016) menar att det ger mer om eleverna 
ställer frågorna. Inledningsvis går de igenom olika frågeord och påvisar att bra frågor 
inleds med något av frågeorden. För att aktivera fler så får de först tänka en stund 
själva innan de får berätta för kompisen bredvid. Därefter lyfter de olika frågor 
gemensamt i klassen. Detta kan jämföras med det kooperativa lärandet (Kagan & 
Stenlev, 2017) som har blivit populärt det senaste året i Sverige. Där finns en vanlig 
struktur kallad EPA och innebär att en fråga först behandlas Ensam, delar tanke med 
en kompis, Par för att sedan lyftas i hela gruppen, Alla.  Ness skriver även att denna 
strategi går lika bra att applicera på informella texter där bilder såsom kartor, 
diagram ökar förståelsen för texten.  

I Sverige förespråkar Körling (2017) just att skapa frågor och även använda 
bildpromenader för att öka förståelse och engagemang hos eleverna. En 
bildpromenad förklarar hon som att undervisa med bilden i fokus där elever 
involveras att delta, medverka och påverka. Samtidigt synliggörs deras tidigare 
kunskaper och med förberedda frågor samt genomtänkta följdfrågor bekräftas elev 
samt utmanas i sådant eleven ännu inte upptäckt. Texter finns överallt och i alla 
ämnen och ett textsamtal skapas då lärare och elever möts kring texten, detsamma 
gäller även bilder. Det kan vara allt från en bilderbok i åk 1 till en matematikuppgift i 
åk 9. Genom att arbeta och förbereda frågor utifrån text eller bild så väcker läraren 
nyfikenhet och intresse för innehållet. Syftet med frågor är att lära genom dem och få 
en riktning. Genom frågor uppmärksammar vi detaljer och på så vis även lär oss att 
generalisera. Eleverna blir aktiva och börjar själva ställa frågor som då inkluderas i 
undervisningen. Körling menar att bilder behöver lyftas och naturligt inkluderas i 
undervisningen. Bilden skapar en förståelse, lockar till läsning och kan berätta 
mycket om ett innehåll i en text. Ett samtal utifrån en bild breddar och fördjupar 
kunskapen och har en positiv påverkan på läsförståelsen.  

Redan 1979 lade Wolfgang Iser (Skolverket, 2016) fram en teori om läsaren och 
litteraturens inbördes kommunikation och detta har blivit känt i Sverige genom 
Chambers (2014) böcker om boksamtal. Öppningar och luckor som kan finnas i just 
skönlitteratur ska bjuda in läsaren till en interaktion med texten och läsaren måste då 
ta en aktiv roll för att fylla dessa luckor och skapa sammanhang. Detta sker genom att 
läsaren gör kopplingar, inferenser och detta kan göras på alla typer av texter samt 
bilder. Att ta vara på elevers erfarenheter som då kopplades in i läsinlärningen skrev 
Leimar (1974) redan på 70-talet genom sin metod Läsning på talets grund, LTG. Där 
var syftet att bygga upp ett textmaterial utifrån barnens iakttagelser och erfarenheter 
som sedan används i undervisningen, vilket ledde till att texten då betydde något för 
läsaren. 

Varga (2013) påvisar i en studie vikten av just textsamtal i undervisningen som stöd 
för en utvecklad läsförståelse. En undervisning där läraren med hjälp av 
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talhandlingar ger elever stöd i att identifiera, tillämpa och befästa 
läsförståelsestrategier, motivera tolkningar, implementera ämnesspråk i sitt 
ordförråd samt utveckla en metakognition. Studien har samhällets förändringar med 
ökade krav på språklig kompetens samt dåliga resultat i PISA och PIRLS som 
utgångspunkt och menar att samhället idag kräver en bred muntlig och skriftlig 
kompetens. Lärares lingvistiska undervisningsstrategier innehållande uppmaningar, 
påståenden och åtaganden erbjuder stöd för en utvecklad läsförståelse. Detta 
konkretiseras i studien genom sex olika talhandlingar; identifiera, tillämpa, befästa 
läsförståelse strategier, motivera och belägga sina tolkningar, internalisera ett 
ämnesspråk i det egna ordförrådet samt utveckla metakognition. Detta ingår och 
stöttar elevers utveckling av förmågor för en utvecklad läskompetens.  

Genom ett klassrum där samtalande sker och både lärare och elever diskuterar, 
lägger fram idéer får elever tydlig stöttning i form av byggnadsställningar och kan 
genom dessa utvecklas vidare i den proximala utvecklingszonen (Vygotskij i 
Stensson, 2006). Förr och till viss del även idag härskar fortfarande det utfrågande 
samtalet i klassrummet där läraren har kontrollen. På så sätt ges eleverna inte mycket 
utrymme för djupare tankar. Istället bör elevers idéer leda samtalet och den vuxne 
stöttar och ger plats för elevernas tolkningar. Det är inte läraren som ska tolka utan 
inta en lyssnande position och stötta elever vidare i deras tänkande. Men det är 
viktigt att även utmana dem vidare i dessa tankar genom att bolla tillbaka utmanande 
frågor som även kan locka fram utmanande frågor från eleverna. Undervisningen går 
då på djupet och elevers lärande både synliggörs samt motiverar ett fortsatt lärande. 
Här har Nottingham (2013) arbetat fram en modell som kan appliceras i 
undervisning i läsförståelse och som bygger på just det att ställa rätt frågor som 
utmanar eleverna till ett djupare lärande. 

Reichenberg (2012) genomförde en studie med syfte att undersöka forskning kring 
läsförståelse i Norge och Sverige. Detta utifrån en stor försämring i PISA 2009 i 
Sverige för både låg- och högpresterande elever medan Norge hade ett stabilt resultat 
med ett sjunkande antal svaga läsare. I denna studie har man även studerat hur 
forskare har undersökt hur lärare bedriver undervisning i läsförståelse. Här redovisas 
att alla läsare gynnas av en strukturerad undervisning, att elever bör utmanas i sin 
närmaste utvecklingszon och att lärande i grupp är gynnsamt. En ostrukturerad, ”fri” 
undervisning i läsförståelse i form av bänkböcker, recensionsskrivande dominerade 
många klassrum som observerades i Sverige (Ewald i Reichenberg, 2012). Även andra 
forskare fann liknande resultat. Få samtal kring läst litteratur observerades utan 
elever läste på egen hand och lämnade in uppgifter för respons. Undervisningen var 
individualiserad med ett stort ansvar på eleven. Vanliga läsförståelseaktiviteter i 
svenska klassrum handlar enligt olika resultat Reichenberg tagit del av om att elever 
visar läsförståelse genom att förklara vad de menar samt berätta om huvudbudskapet 
i den lästa texten. Samtal om texterna var inget som observerades. Reflektion och 
analys av texter var också något som förekom mycket lite. Internationella elever 
brukar beskriva stil och struktur i en text vilket forskarna inte observerade i svenska 
klassrum. Likaså samtal om läst text, muntliga sammanfattning utgjorde en mycket 
liten del jämfört med internationella klassrum. De studier som såg positiv 
undervisning med goda resultat på läsförståelse var intervjuer med s.k. ”expertlärare” 
som var erkända som framgångsrika lärare. Dessa lärares undervisning 
kännetecknades av strukturer i undervisningen på flera nivåer, balans mellan form 
och funktion, stor del utmanande uppgifter samt ett synligt lärande.  
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I Norge hade man ett dåligt resultat i PISA år 2000 och en amerikansk läsforskare 
fick i uppdrag att undersöka saken och komma med en rad åtgärder. Här framkom 
det att man är bra på att undervisa i hur man lär sig läsa men i stort sett ingen 
undervisning i läsförståelse fanns. Nu satsade man på metodik i lärarutbildningen, 
explicit undervisning i lässtrategier samt åtgärder för att främja läsmotivationen. En 
annan studie hade även visat att de svagaste resultaten hittade man där lärare 
använde sig av skriftliga uppgifter i arbetsböcker och undervisning i strategier 
bedrevs sällan eller aldrig. Få samtal om texter observerades även här. Norge hade 
även en stor satsning 2003-2007 och de har ett s.k. Lesesenter i Stavanger som 
stöttat lärare genom att ge dem relevanta verktyg för att kunna bedriva en explicit 
undervisning i läsförståelse. Det är ett omfattande fortbildningsmaterial, 
videofilmade modellektioner vilket hjälpt lärare att ta till sig och förstå läsdidaktisk 
forskning och översätta det till skolpraktik. Detta spelade roll inför det positiva 
resultatet i PISA 2009. Under denna tid skedde inget liknande i Sverige. Först 2015 
sjösattes en nationell satsning i Sverige kallad ”Läslyftet” men det är upp till varje 
kommun eller skola att använda sig av denna fortbildningsmöjlighet. Sverige har 
ingen institution som liknar den i Norge. Här driver Svenska dyslexistiftelsen ett 
främjande arbete för forskning och kunskapsutveckling kring läs- skrivsvårigheter. 
Sverige har även NCS, nationellt centrum för språk- läs och skrivutveckling. Men 
jämfört med Norge så är det inte kopplat till universitet med forskningskompetens 
utan är knutet till Skolverket. 2011 kom en ekonomisk satsning riktad mot lågstadiet 
och basfärdigheter som läsa, skriva, räkna. 2017 skrev Regeringen en s.k. läsa, skriva, 
räkna garanti som en åtgärdsgaranti för förskoleklass och lågstadium men som i 
dagsläget diskuteras om och hur den i så fall bäst ska genomföras (Lärarnas tidning, 
2018). 

2.4 Sammanfattning 

Läsning och en förståelse för det lästa har historiskt sett haft en stor betydelse och 
tidigt var högläsning och samtalet kring det lästa viktigt, då ofta i ett kyrkligt 
sammanhang. Men succesivt övergick läsandet till en mer enskild aktivitet. När 
skolan tog över läsinlärningen från kyrkan låg fokus i många år på själva 
avkodningsprocessen. Förståelse var något man trodde kom av sig själv. Även 
styrdokument och kursplaner saknade i många år tydliga riktlinjer kring just 
strategier för läsförståelse i undervisningen. Först i och med läroplanen 2011 
(Skolverket, 2011) kom detta att bli mer tydligt och språket har här fått en mer tydlig 
roll. 

Tidigare forskning visar att läraren har en viktig roll i elevers inlärningsprocess men 
att det samtidigt inte är helt enkelt att definiera själva begreppet läsförståelse. 
Interaktion och sammanhang benämns som viktiga faktorer för att finna en mening i 
en text. De teorier som grundar sig i forskning för en framgångsrik 
läsförståelseundervisning utgår därmed ifrån det sociokulturella perspektivet med 
Vygotskij som förespråkade samspelsteorier. 

Flera studier gjorda under början av 2000-talet betonar vikten av en strukturerad 
undervisning där läsförståelsestrategier undervisas explicit. Elever behöver även 
utveckla en metakognitiv förmåga där de känner till olika strategier och vet när och 
hur de ska använda dem. (Presley & Gaskin, 2006) De blir då engagerade och de 
skapar mening i sin läsning. De bör även kunna analysera och kritiskt granska det 
lästa i samband med att de kommunicerar det med andra (Varga, 2015). Det är 
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däremot inte enkelt att förändra en klassrumsdiskurs (Duffy, 2002) och lärare 
behöver ha en didaktisk kompetens för att uppnå en god undervisning i läsförståelse. 
(Duffy, 2002; Westlund, 2017).  

Liknande strategier för en framgångsrik undervisning i läsförståelse återkommer i 
flera olika studier och de handlar bland annat om att lära elever förutspå, skapa inre 
bilder, ställa frågor på olika nivåer, sammanfatta genom att läraren först modellerar 
hur detta går till. På så sätt sker en explicit undervisning och eleverna får effektiva 
redskap inför allt läsande.  

3. Metod 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för bakgrunden till mitt val av 
datainsamlingsmetod, vilka teorier som ligger till grund för mina val jag gjort för att 
genomföra denna typ av studie. Jag kommer även att redovisa hur mitt urval av 
informanter har gått till samt de etiska ställningstaganden jag har tagit hänsyn till i 
studien. 

3.1 Forskningsstrategi 

Det jag intresserar mig för är att studera hur människor uppfattar företeelser. Jag vill 
undersöka detta utifrån informanternas egna beskrivningar och berättelser vilket gör 
min ansats kvalitativ med ett inifrånperspektiv. Detta är en ontologisk grundsyn där 
vi efterfrågar hur något uppfattas vara. Som forskare söker jag ny kunskap genom 
andra människors erfarenheter och tolkningar vilket gör att studien ingår i den 
fenomenologiska erfarenhetsfilosofin (Löfgren, Karlsson & Pérez Preieto, 2015) som 
handlar om sätt att tolka, se på upplevelser. Det handlar om subjektiva upplevelser av 
verkligheten. Studien är induktiv då jag inte utgår ifrån en färdig tes utan istället 
genom min undersökning av verkligheten försöker dra generella slutsatser genom att 
hitta mönster och teman i berättelserna. 

Utifrån mitt syfte och frågeställningar föll valet av metod naturligt på kvalitativa 
forskningsintervjuer. Studien har metodansatsen livsberättelse med betoning på 
innehållet i det som berättas. Detta är en mer konstruktionistisk användning av 
metoden, jämfört med den narrativa analysen där fokus ligger mer på hur saker sägs. 
Lärare berättar om sina upplevelser och erfarenheter om sin undervisning i 
läsförståelse och huruvida den har förändrats genom åren. Som Jepson Wigg (Fejes & 
Thornberg, 2015) menar är man i denna metodansats intresserad av reflektioner av 
vad som hänt. Det handlar inte om fakta, vad som är sant utan en förståelse av andra 
människors liv, minnen och erfarenheter.  Vid en livshistorieintervju så ingår 
forskaren och berättaren ett samarbete där de tillsammans arbetar fram, konstruerar 
en variant av en kontextanknuten livshistoria. Goodson och Numan (2003) redogör 
för betydelsen av begreppet konstruktion vid denna typ av intervju genom att 
beskriva hur Piaget ansåg att kunskap uppkommer genom att människor konstruerar 
den själva och inte enbart mottar den. Även Immanuel Kant hade denna filosofiska 
syn på hur kunskap konstrueras av människans eget medvetande. Detta utvecklades 
sedan vidare mot betydelsen av att de konstruktioner som görs är sociala. Vår 
omvärld tolkas för oss i sociala och gemensamma verksamheter där vi i samspel med 
andra gör erfarenheter och utvecklas tillsammans. (Säljö i Goodson och Numan, 
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2003). Vid en livsberättelseintervju skapar informant och forskare tillsammans en 
historia genom ett nära samarbete och ömsesidiga tolkningar. När sedan analysen 
skrivs ner sätts då ord på en historia som i detta skede konstrueras, en livsberättelse. 

3.2 Datainsamlingsmetod  

Samtal är sedan långt tillbaka i tiden ett sätt att samla systematisk kunskap, enligt 
Kvale och Brinkman (2014) och samtalet har följt med i utveckling mot det som de 
idag benämner som ett intervjusamhälle där vi kommer åt ett mer personligt jag 
genom samtal ansikte mot ansikte. Genom min forsknings syfte och frågeställningar 
så blir metoden med kvalitativa intervjuer på så sätt självklar. Jag sökte genom 
intervjuer en förståelse och mening kring centrala teman i de intervjuades livsvärld. 
Jag sökte kvalitativ kunskap och ord jämfört med kvantifiering och siffror. Jag som 
intervjuare uppmuntrade till exakta beskrivningar av upplevelser och känslor hos 
informanter för att få nyanserade beskrivningar som återgav en kvalitativ mångfald 
där jag använde likheter, skillnader och variationer till en typ av kategorisering i form 
av teman. Forskningen var då till viss del deskriptiv (Kvale och Brinkman, 2014).  

Intervjuerna jag genomfört var retrospektiva med ostrukturerade frågor vilket 
underlättar för intervjupersonerna att kunna tala relativt fritt. Jag inledde med att 
presentera det övergripandet temat och tog sedan inledningsvis reda på deras syn på 
begreppet läsförståelse. Därefter får intervjupersonerna prata fritt och jag följde upp 
med frågor efterhand.  

Jag träffade mina informanter på överenskommen plats där vi i lugn och ro kunde 
samtala utan att riskera att bli störda. De fick alla inledningsvis berätta om när och 
var de tagit sin examen och om de ville berätta något om sin utbildning. Därefter 
började de naturligt berätta om var de började sin bana som lärare. De hade inför vårt 
möte fått ta del av frågeställningar utifrån mitt syfte med studien så att de fått tid och 
möjlighet att reflektera inför intervjun då syftet handlar om ett perspektiv ganska 
långt tillbaka i tiden. På så sätt kom de förberedda till vårt möte. Utifrån dessa 
förberedande frågor så kunde jag hålla informantens fokus kring mitt syfte och det 
jag var intresserad av. Många gånger kom de in på mycket annat inom skolans värld 
och sina erfarenheter. Jag använde då mina frågor för att hitta tillbaka till min röda 
tråd. 

 

3.3 Urval 

Mitt val av informanter utgick ifrån att samtliga hade en lång erfarenhet av 
undervisning i läsinlärning och läsförståelse. Mitt ursprungliga önskemål var att de 
alla hade arbetat 25 år eller mer som utbildade lärare. Men då flertalet varit ifrån 
helklassundervisning de senaste åren så valde jag även någon informant som var lite 
yngre och fortfarande aktiv i helklassundervisning för att få ett bredare resultat. Men 
dessa hade även de jobbat minst 24 år i yrket. Några av informanterna hade nyligen 
gått i pension men med en fot kvar i skolans värld genom inhopp som vikarier eller 
som ansvariga för olika läsprojekt. Jag har försökt få en viss bredd även utifrån att 
några har erfarenhet av både låg- och mellanstadium samt några som även hade 
utbildning och/eller erfarenhet av arbete som speciallärare. Gällande mitt val av antal 
informanter så valde jag ett mindre antal med viss spridning av erfarenhet och 
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kompetens (7 st.) och grundar det i syftet att förstå lärares upplevelser och inte att 
söka efter en stor mängd data som jag ville analysera. Jag behövde därmed inte så 
många informanter. Min undersökning gynnades av att jag gav varje intervju gott om 
tid vid både genomförande och efterföljande analys och med för stort antal hade detta 
kunnat bli lidande (Kvale & Brinkman, 2014). 

Sammanställning av informanter. Namnen som följer är fiktiva. 

- Sigrid, examen som lärare 1994. Arbetar idag i en åk 2. 
- Lena, examen som lärare 1986. Arbetar idag i en åk 3. 
- Anna, examen som lärare 1994 men arbetat som obehörig långt innan. 

Utbildad speciallärare med examen 2014, arbetar som det idag. 
- Maria, examen som lärare 1971. Jobbat 46 år i skolan, mestadels lågstadiet, 

viss del mellanstadiet. Efter pensionsålder arbetat med stöttning till lärare, 
elever fram till nyligen. 

- Ulrika, examen som lärare 1968. Arbetat i lågstadiet. Efter pension 2012 
arbetar med stöttning i läsning. 

- Bibbi, examen 1969 som förskollärare. Började jobba i skola som klasslärare 
sedan specialpedagog (obehörig) 1992. Arbetade efter pension 4 år efter 
pension med att stötta lärare. 

- Ingrid, examen 1966 som småskollärare. Veteranlärare 2004-2008. Sedan 
pension men från 2015 till dags dato stöttar äldre skolelever kring läsning. 

3.4 Databearbetning och analysmetod 

Min analys började redan under datainsamlingen genom att jag modifierade 
följdfrågor, anpassade ordning på frågorna eller la till ytterligare frågor utifrån nya 
vinklar som eventuellt öppnades. Intervjuerna spelades in men jag antecknade 
nyckelord och mina reflektioner under tiden, vilket hjälpte mig vid min senare analys. 
Jag sökte därefter efter gemensamma drag hos mina informanter som kunde 
sammanställas i teman. Som forskare var jag inte intresserad av orsakssamband utan 
snarare meningssamband (Fejes & Thornberg, 2015). Viktigt var att jag hela tiden 
utgick ifrån min problemformulering som grund. Enligt de huvudmetoder kring 
analysen som Kvale (Kvale i Fejes & Thornberg, 2015) urskiljer lämpade sig metoden 
berättelse för min analys. Där organiserade jag datamaterialet tidsenligt samt tog 
fasta på de berättelser från informanterna vilka jag försökte tematisera och skapa ett 
sammanhang av. Min analys fokuserade på innehåll med en strävan att tematiskt 
identifiera likheter/olikheter i de båda berättelserna. 

Dessa typer av intervjusituationer är inte samtal på lika villkor då jag som forskare är 
medskapare av den berättelse som formas under intervjun. Jag intog därför en stor 
reflexivitet där jag var medveten om min roll och de omständigheter kring hur 
berättelserna skapas (hur materialet kom till) för att bibehålla värdet. 

Det första jag sökte svar på var hur informanterna valde att förklara begreppet 
läsförståelse. Detta tema sammanställde jag därmed först, jämförde och analyserade. 
Jag färgkodade flera olika områden i mitt insamlade datamaterial som jag såg 
återkom hos informanterna. Detta för att förenkla min sammanställning och analys 
som olika teman.  Det handlade om hur undervisningen bedrevs förr och nu, saker 
som påverkat deras undervisning, högläsning och samtal om text, 
ord/begreppsförståelse, kollegialt samarbete, styrdokument samt framtida behov. 
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3.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet innebär vilken kvalitet min studie har och om det skulle gå att samla in 
liknande resultat av en annan utredare, extern reliabilitet. Detta kan säkrare ske i en 
kvantitativ studie där man utgår från tanken på en objektiv och sann verklighet. Då 
min studie är av kvalitativ ansats bör reliabiliteten värderas lite annorlunda då den 
handlar om människors personliga berättelser och den är därmed inte lika tillförlitlig. 
Denna måste då bedömas utifrån människors erfarenheter från verkligheten något 
som både gäller mig som forskare och de medverkande. Jag är därmed intresserad av 
den verklighet som konstrueras i sampel med andra, en social konstruktion. Därmed 
är flera tolkningar möjliga och de förväntas vara så (Carlström & Hagman, 2006).  

Validiteten innebär hur väl jag lycktas mäta det jag haft som avsikt att mäta, den ska 
ha hög giltighet. Det har jag försökt uppnå genom att nogsamt arbetat med de olika 
stegen i min undersökning så att den lätt kan följas och förstås samt att jag ärligt 
redovisar mina utgångspunkter i alla delar med hänvisning till teori och empiri. Detta 
medför att den upplevs trovärdig. Carlström och Hagman (2006) menar även att 
denna trovärdighet ökar genom att man spelar in intervjuerna så en exakt 
dokumentation kan användas för senare analys, vilket jag gjorde.  

3.6 Etiska ställningstaganden 

Gällande forskningsetiska principer så har jag stor medvetenhet om innebörden av 
detta och förstår innebörden av forskaretiken (den interna) där jag tar ansvar 
gentemot forskning och forskarsamhället genom att följa dessa. Jag har reflekterat 
över mitt projekt och gjort forskningsetiska (de externa) överväganden så mina 
informanters rättigheter och trygghet säkrats. De centrala begreppen jag följt är fyra 
grundkrav: Informationskrav, konfidentialitetskrav, nyttjande och samtycke. 
(Vetenskapsrådet, 2017) 

Informationskravet innebar att jag informerade informanterna om studiens 
genomförande, syfte samt att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Det var 
viktigt att de kände att deras medverkan var frivillig. Detta gjordes genom ett 
missivbrev med information om studien, hur intervjuer skulle gå till samt att den 
bygger på deras frivillighet till medverkan. 

Konfidentialitetskravet innebar att jag i min studie har avidentifierat 
informanterna så de inte kan identifieras eller på något sätt kännas igen. Studien 
innehåller inga etiskt känsliga uppgifter så min bedömning var att inget avtal om 
tystnadsplikt behövde upprättas. 

Nyttjandekravet tog jag hänsyn till genom att nogsamt se till att insamlade 
uppgifter inte används annat än i mitt forskningssyfte. 

Samtyckeskravet blev inte lika aktuellt då jag inte hade några minderåriga med i 
studien där jag behövde samtyckte från vårdnadshavare. Men deltagarna skulle 
känna att de deltog av egen fri vilja och när som helst kunna avbryta om de inte 
längre samtyckte till detta. Men då deltagarna var aktiva så innebar detta inget 
problem. 

Deltagarna erbjöds möjlighet att få ta del av studien i sin helhet då den färdigställts.  
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4. Resultat och Analys 

Jag inledde med att jämföra och analysera vad informanterna berättade om sin syn 
på betydelsen av själva begreppet läsförståelse. Vid den skriftliga sammanställningen 
valde jag att samla teman som visat sig som undervisningen. Teman som jag 
identifierade var förr och nu, reflektioner på högläsning, ord/begreppsförståelse i 
undervisningen och faktorer som påverkat deras undervisning och dessa samlade jag 
under en rubrik jag kallar historiskt perspektiv på undervisningen i läsförståelse. Det 
som påverkat deras undervisning handlade mycket om metoder men detta 
återspeglas även under temat kollegialt lärande. Det avslutande temat fick sen bli 
framtida behov. Resultatet redovisar jag under följande rubriker: 

Vad är läsförståelse? 

De flesta av pedagogerna inleder med att säga att man först måste ha en god 
avkodningsförmåga så inte för stor energi går åt till det. Därefter handlar det om att 
förstå texten och kanske vilket budskap den förmedlar. Ett par pedagoger lyfter att 
samtal om det lästa är en viktig del i förmågan att förstå en läst text. Även att kunna 
återge den med egna ord. Ett par pedagoger pratar om att förstå texten på flera plan 
och här är det i första hand de pedagoger som arbetar i klass just nu som pratar en 
del kring detta. Men även Ulrika som egentligen pensionerats sedan länge men 
jobbar med läsprojekt i lågstadiet idag gjorde den kopplingen till olika nivåer på en 
läsförståelse. Dessa pedagoger lyfter in betydelsen av elevernas egna erfarenheter 
som viktigt för en god läsförståelse. Endast Ingrid benämner förståelse för ord och 
begrepp som essentiellt i läsförståelseförmågan vid denna första reflektion på 
begreppet. Men detta kommer de flesta pedagoger in på i andra sammanhang under 
vår intervju, så alla visar en medvetenhet om att kunskap om ord och begrepp är en 
viktig del i läsförståelsen. Ulrika gör även direkt en reflektion över hur hennes syn på 
läsförståelse har ändrats sedan hon började. Men efter att tagit del av alla intervjuer 
så är min uppfattning att alla pedagoger har ändrat sin syn på just detta genom åren 
och idag har en vidare kunskap och förståelse för begreppet. Men det jag kan utläsa i 
respondenternas varierande svar på denna direkta fråga är att det är svårt att enkelt 
svara på vad läsförståelse är och vad det innebär.   

Historiskt perspektiv på undervisning i läsförståelse 

När pedagogerna får reflektera och berätta hur deras undervisning såg ut kring 
läsförståelse inledningsvis i sin karriär så är alla överens om att den var obefintligt. I 
vilket fall så fanns ingen medveten och strukturerad tanke kring detta i deras 
undervisning. All fokus låg på avkodning och att lära elever att läsa och kring detta 
hade man ofta en tydlig struktur med en eller ett par bokstäver i veckan samt hur 
man arbetade med detta, ofta med olika varianter av arbetsscheman. Ulrika lyfter 
även fram att det var fler barn som inte kunde läsa när de började skolan på 1970-
talet jämfört med idag och att stor tid lades på att just knäcka koden. Lena som 
började jobba i slutet av 80-talet menar att det bara handlade om att lära eleverna att 
läsa och att man tog för givet att när de kunde läsa med flyt så förstod de även 
innehållet. Detta menade även Sigrid som började jobba tiotalet år efter Lena. Sigrid 
berättar att man sällan frågade hur eleverna tänkte om en text utan steget efter ett 
bra läsflyt handlade då om att lära sig läsa med inlevelse.  
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Nej, det tror jag inte… inte mycket i alla fall. Det låg mest på att lära dem att 
läsa och få flyt i läsningen. Jag tror man kopplade det att om elever kunde 

läsa med flyt så hade de en god läsförståelse. 

(Sigrids om hon undervisade i läsförståelse i början av sin karriär.) 

Eftersom pedagogerna inte hade några tidiga erfarenheter att berätta om just 
undervisning i läsförståelse så berättade pedagogerna som framförallt arbetat på 70-
talet mycket om just olika sätt att lära elever att läsa. Detta fann jag intressant och 
kunde då och då koppla in viss läsförståelse i deras berättelser och blev uppmärksam 
på att de stundtals hade en viss förståelse för just förståelsen av det lästa i sin 
undervisning, men kanske utan att de då hade en tydlig didaktisk medvetenhet kring 
vad de gjorde, där och då. De undervisade inte explicit i läsförståelse men genom 
olika läsinlärningsmetoder nådde de till viss del detta ändå även om de var 
förhållandevis relativt omedvetna om detta själva vid denna tidpunkt. Bibbi utmärker 
sig här som har en utgångspunkt i förskolepedagogiken. Hon använde sig mycket av 
drama och sagor redan på 70-talet vilket hon även fortsatt med när hon kom in i 
skolans värld på 90-talet. Hon menar idag att genom sagor och figurer som 
dramatiserar dessa så väcker hon en nyfikenhet hos eleverna och får då samtidigt en 
djupare förståelse. Detta förstärks även med bilder enligt Bibbi. Bibbi har dock inte 
undervisat så många år som klasslärare utan mer i lekis/förskoleklass och sedan till 
större delen med elever i behov av extra stöd, då som specialpedagog. Detta kan ha 
haft betydelse då hon getts större utrymme till denna typ av undervisning samt 
arbetat med mindre elevgrupper jämfört med de pedagoger som arbetat i helklass. 
Bibbi har inte haft läsinlärning som sitt främsta fokus som övriga pedagoger som 
började sin karriär i lågstadiet. Många av pedagogerna vittnar om att de arbetat 
mycket ensamma utan stöd i klassen förutom viss tillgång till speciallärare. Det var 
inte förrän fritids kom in i skolan i slutet på 1990-talet som det ökade möjligheterna 
för grupperingar. Bibbi berättar att hon upplevt en viss kritik under tiden i ”lekis” 
dock. Att hon arbetade för likt skola då hon lät eleverna skriva mycket och hon 
arbetade då mycket med bild och text tillsammans. Dessa erfarenheter tog hon sen 
med sig in i skolans värld men upplevde då svårigheten med stora elevgrupper 
jämfört med den tid hon arbetade och som då kallades lekis. 

Pedagogerna berättar att de var väldigt styrda av läromedel när de undervisade i 
läsinlärning. Detta framkommer från berättelser från både 70-, 80- och 90-talen. När 
eleven väl knäckt läskoden så lämnades de mycket ensamma i sitt arbete. Maria 
berättar att hon som lärare mest gick runt och handledde. Nu när de kunde läsa fick 
de läsa på egen hand och svara på frågor i sina böcker. Frågorna var inte heller så 
avancerade eller på olika nivåer som krävde mer fördjupad förståelse utan svaren 
kunde oftast lätt hittas i texten. Det fanns heller inget direkt sampel mellan vare sig 
eleverna eller läraren enligt Lena. Hon förfasas när hon tänker efter och jämför hur 
det var förr på 90-talet jämfört med hur hon arbetar idag med ett mer kooperativt 
klassrum där eleverna är delaktiga i undervisningen. Hon berättar att förr satt de 
tysta och man trodde att de förstod. Idag är elever mer aktiva och frågar om de inte 
förstår. Både Lena och Sigrid berättar att de har inspirerats genom ett kooperativt 
arbetssätt med tydliga strukturer i klassrummet hur detta ska ske. 

De är mer med i tänket idag och de kan lyfta saker från sin värld och det 
känner jag att det inte fanns fokus på förut. Det var mer 

enmansundervisning förr. Nu är barnen med på ett annat sätt de är ju del av 
undervisningen till skillnad mot förr. Då satt de bara och tog emot och det är 

stor skillnad. Det här med att prata med varandra det fanns inte förr på 
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samma sätt. Det är fascinerande! Det är det som är roligt nu när man varit 
med om det gamla sättet  

(Lena om en synlig förändring i klassrummet idag) 

Även Anna berättar om hur läromedel styrde mer förr men tror att dessa då 
tillgodosåg grunderna mer än de gör idag. Höll man sig till dem så fick eleverna även 
viss förståelse på köpet. Idag är utbudet så mycket större och det gäller att vara 
medveten om vilka man väljer. Att vara uppmärksam huruvida de är granskade och 
att det är lätt att falla för vad andra väljer eller säljargument idag.  

Flera av pedagogerna kommer in på läsmetoden LTG, läsning på talets grund 
(Leimar, 1974). Denna metod dök upp på 70-talet och flera uppger denna metod som 
givande och utvecklande för läsinlärningen. Här togs elevernas erfarenheter och 
intressen mer tillvara på och Ulrika berättar om att de utgick ifrån en gemensam 
historia som klassen skapade tillsammans på blädderblocket och tillsammans letade 
de bokstäver, arbetade med ord. Texten kunde de sen få i läxa. Läsningen blev då mer 
meningsfull och Ulrika menar att eleverna fick uppleva läsning som då handlade om 
glädje, upplevelse, budskap och samtidigt gav läsförståelse. Den ledde till någon slags 
sammanhang. Genom detta så får de utöver läsflyt en upplevelse av att texter 
förmedlar något. På så sätt skapas en nyfikenhet till det lästa. Även Ingrid och Maria 
beskriver att LTG tillförde något extra till läsinlärningen samt gjorde eleverna mer 
intresserade av det skrivna ordet.  

Högläsning är något som alla pedagoger har använt sig av sedan starten. Men de 
flesta benämner den mer som upplevelseläsning utan att eleverna var aktiva under 
läsningen. Det handlade mest om nedvarvning, avkoppling ofta i kombination med 
tända ljus. Bibbi som inledde som förskollärare är den enda som använde den i 
kombination med drama och figurer samt berättar hur hon använde bilderna mer 
aktivt i berättandet. Lena berättar om sin utveckling vid högläsning genom att idag 
inte bara läsa en bok rakt igenom. Nu ställer hon frågor, utmanar elevernas förståelse 
genom detta. Stannar upp vid ord som kan behöva förklaras, vad elever själva kan dra 
för paralleller till sina egna erfarenheter genom det de hör. Även eleverna är mer 
aktiva idag genom att de ställer frågor under läsningen. Lena berättar att om man 
hade någon typ av boksamtal förr så hade man en färdig lista med frågor man kunde 
ställa där det mest förväntades enkla svar som var rätt eller fel. Även Anna reflekterar 
över att högläsning förr handlade om att ge elever en upplevelse som var rolig eller 
spännande. Man ställde inte så många frågor som kunde utmana dem och dagens 
högläsning är mer medveten och genomtänkt från lärarens håll. Men hon lägger 
samtidigt till att det nog inte är alla lärare som idag har kommit riktigt så långt. 

Samtal kring text är något som vissa pedagoger haft mer eller mindre men i tidigt 
skede väldigt ostrukturerat eller då eventuellt styrt av färdiga frågor. Men metoden 
kom allt mer under åren. Ett projekt flera nämner i kommunen var ”Länet läser” som 
på 90-talet uppmuntrade till nya metoder och ökade läsningen i klassrummen. När 
pedagogerna berättade kring textsamtal kom vi ofta in på ordförståelse och huruvida 
de arbetat aktivt med detta under åren. Här återkommer det faktum att eleverna inte 
var delaktiga på samma vis som idag och tog sällan egna initiativ till att fråga om ord 
de ej förstod. Ingrid berättar att de absolut kunde ha samtal kring en text men förr i 
tiden skulle eleverna vara tysta och lyssna på fröken, det hade de med sig hemifrån. 
Skillnaden var ju även enligt henne att på 70-talet så kände inte alla elever varandra 
innan skolstart som de ofta gör idag. De kom till skolan från olika håll och 
bakgrunder. Detta gjorde att det tog ett tag innan de var bekväma i gruppen. Anna 
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talar om en lydnadskultur som rådde vilket innebar att man inte fick med sig eleverna 
på samma sätt som idag. Medan idag kan avsaknaden av detta även innebära andra 
utmaningar kring att få elever att ta eget ansvar och vara medvetna om sitt lärande. 
Lena berättar även om hur man tidigare ofta förenklade ord och begrepp till eleverna. 
De utmanades inte på samma sätt som idag. Idag får de direkt lära sig rätt 
ämnesspecifika ord som ingår i skolspråket. Som till exempel addition istället för 
plus.  Även Anna upplevde att man under en period skulle förskona elever från svåra 
ord, utan istället förenklade. Att arbeta just mer språkutvecklande i alla ämnen tar 
Sigrid upp som något som utvecklats de senaste åren. Det var tidigare bara kopplat 
till ämnet svenska. De pedagoger som arbetar i klass idag berättar att de har en större 
medvetenhet i sin undervisning kring detta idag. Allmänt är upplevelsen att elever 
förr hade ett bättre ordförråd kring just vardagliga ord. Flera tror det beror på att 
man samtalade mer i hemmen vid till exempel middagsbordet. Idag konkurreras 
samtalet ut av så mycket annat menar Ulrika. Samtidigt som dagens elever kan så 
otroligt mycket annat de inte kunde förr.  

Kollegialt samarbete 

Kollegors betydelse för pedagogernas utveckling har tydligt förändrats genom åren. 
De pedagoger som arbetat sedan 70-talet vittnar om mycket ensamarbete och 
stängda dörrar. Maria berätta om att de endast sågs på kafferasten. 

Nä det var stängd dörr när man jobbade och när det var kafferast ja då satt 
alla och handarbetade, stickade strumpor. (Maria) 

Men även de som började jobba i slutet av 80-talet och i början av 90-talet berättar 
om ensamarbete med mycket lite utbyte mellan kollegor. De kunde mötas en gång i 
veckan på någon typ av konferens men oftast var det bara praktikaliteter som 
avhandlades vid dessa tillfällen, säger Lena. Väldigt lite pedagogiskt utbyte. Alla 
pedagoger berättar att de kunde vara iväg på en kurs kring till exempel läsning och 
Lena minns ett tillfälle som handlade om hur man använder sig av boksamtal. Men 
detta var inte så strukturerat och tydligt upplagt och blev även mer som en 
engångsgrej, enligt henne. Man gjorde det någon gång men eftersom det inte fanns 
någon naturlig fortsättning tillsammans på skolan som stimulerade fortsatt 
utveckling så försvann det. Sigrid berättar om en liknande fortbildning kring 
boksamtal och att de på hennes skola i samband med detta hade ett visst samarbete 
kollegor emellan. Hon berättar att den skolan hon jobbade på då lågt långt fram kring 
skolutveckling och att det fanns en hel del projekt. I samband med denna fortbildning 
kring boksamtal fick de en hel del nya böcker och hon upplevde detta projekt som 
mycket utvecklande. Det handlade om nya tillvägagångssätt kring hur man 
undervisar kring just detta att ställa frågor före och under läsningen och Sigrid 
upplevde att det var svårt då. Genom att hela skolan arbetade aktivt med detta så 
kände hon att hennes undervisning i läsförståelse påverkades i en mycket positiv 
riktning. 

Ingrid berättar om en förändring som påverkade dem mycket i slutet av 80-talet. Det 
var då arbetslag bildades. Men många var emot detta till en början, de ville fortsätta 
stänga in sig. Många upplevde förändringen obehaglig och i och med detta reglerades 
även arbetstiden. Tidigare gick de hem när eleverna slutade och arbetade en del 
hemma istället. Nu skulle det bli ordning sas det och alla skulle jobba 8 till 5. Med 
tiden så började de se fördelarna med arbetslag och att de då de hade mer tid 
gemensamt vilket medförde ökat utrymme till att utbyta idéer. Men utifrån 
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informanternas berättelser så är känslan av att många fortfarande stängde in sig 
utöver de gemensamma träffar som var schemalagda i många år till.  

I slutet av 90-talet så kom fritids in i skolan och detta innebar ett ökat samarbete 
mellan lärare och förskole-/fritidspedagoger. Detta berättar Maria om som något som 
utvecklade undervisningen positivt. Nu hade man någon att dela vardagen med och 
det gavs även möjligheter till grupperingar i klassen.  

De pedagoger som är aktiva i skolan idag berättar om ett mycket större kollegialt 
samarbete idag där det finns ett strukturerat arbete med tydliga mål. Men denna 
förändring har enligt dem kommit de senaste åren. De berättar om satsningar som 
just lyft deras undervisning i läsförståelse genom att arbeta gemensamt utifrån given 
litteratur. Lena berättar om att Gibbons bok, Stärk språket stärk lärandet (2013) 
som de jobbat med i cirkelform varit väldigt givande. Flera har även arbetat med den 
statliga satsningen från Skolverket, Läslyftet där forskningsbaserad teori, varvat med 
praktik och givande diskussioner i arbetslagen varit väldigt utvecklande. Många av 
pedagogerna omnämner Barbro Westlund som revolutionerande för undervisningen i 
läsförståelse och även om man inte deltagit i ett aktivt kollegialt lärande kring hennes 
forskning så har de på flera olika sätt kommit i kontakt med hennes studier och hur 
man med hjälp av s.k. läsfixare undervisar mer strukturerat i olika 
läsförståelsestrategier. Och flera har tillsammans med kollegor utvecklat arbetssätt 
kring detta. Flera nämner det nationella projektet ”En läsande klass” 
(www.enlasandeklass.se, 2014) av Martin Widmark som en bra start på ett aktivt 
arbete och att det gav dem mer konkreta verktyg att arbeta med samt ökade 
förståelsen för just vikten av modellering av strategier.  

Det som även framgår av berättelserna är att det spelar stor roll hur skolan 
organiserar detta utvecklingsarbete samt vilka kollegor du har. Alla kan berätta 
varierande historier kring detta. Vissa har kollegor som spjärnar emot, tycker 
utveckling är jobbigt, de har inte tid, ork, medan någon berättar om kollegor som 
verkligen stimulerat och lyft dem vidare. Lena arbetar även sedan ett par år med 
pedagoger som har samma årskurs i sitt arbetslag. Detta har varit mycket positivt och 
genom detta sker ett dagligt kollegialt lärande, i den vardagliga verksamheten när de 
utbyter idéer, tankar och reflektioner kring sin undervisning. Detta har hon upplevt 
som mycket stimulerande vilket gör att det är ännu roligare att arbeta idag mot hur 
det var förr. 

Styrdokument 

Skolan har alltid styrts av läroplaner vilket alla är medvetna om och fyra av 
pedagogerna hade erfarenheter från en av de tidigare, Lgr-69. Men de är överens om 
att denna inte påverkade eller styrde dem någonting. Den var rätt osynlig. De visste 
att den fanns men de har inget minne av att den var något man förhöll sig till 
speciellt. Den varken ställde krav eller stöttade. Lgr -80 som alla arbetat under har 
inte heller den gjort några intryck eller funnits levande. Först vid implementering av 
Lpo- 94 minns några att de hade viss utbildning, träffar kring denna. Men denna var 
mycket luddig och de ansåg den problematisk när den kunde tolkas väldigt olika. 
Sigrid berättar att denna pratade man väl om men inget hände, man gjorde likadant 
som tidigare. Vad gäller styrdokuments stöd eller styrning av hur de undervisat i 
läsförståelse så anser de att det är först Lgr-11 som tillfört något. Här finns det 
tydligare uttryckt ett krav på denna typ av undervisning och de har fått en aktiv 
implementering av denna. Denna läroplan har ett tydligt krav på just 

http://www.enlasandeklass.se/
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språkutvecklande arbete enligt Sigrid och Lena. Sigrid berättar att denna läroplan är 
den första hon använder när hon planerar sin undervisning. Hon menar att idag kan 
ingen pedagog undgå att de ska undervisa i läsförståelsestrategier medan Lena 
samtidigt upplever att det nog inte är alla som gör det fullt ut. De kör på som de alltid 
har gjort. Även Anna delar Lenas känsla av att inte alla är med.”… man brukar säga 
att lärarna undervisar utifrån den läroplan som var när de själva gick sin utbildning 
och den försvinner inte.” (Anna) 

 

Framtida behov 

Varje intervju avslutades med infomanternas synpunkter på vilka behov de ansåg 
skolan har för en fortsatt utveckling av elevers läsförståelse. Maria menar att detta 
arbete måste påbörjas redan på förskolan. Att aktiviteter måste vara 
språkutvecklande. Det gäller att läsa mycket för barnen, speciellt nu när det minskat 
betydligt i hemmen. Även Sigrid är inne på detta med språket och att man måste 
samtala mycket. Göra något av det lästa, få elever mer medvetna och diskutera för att 
ge dem en djupare förståelse. Det måste enligt henne vara verklighetsanknutet för 
eleverna, så de har en mottagare och då förstår nyttan med det som de gör. Även 
Lena säger att man inte bara ska läsa tyst utan ge möjlighet att samtala, diskutera om 
lästa texter. Ge detta mer tid. Men hon känner att pedagoger kan behöva utvecklas 
vidare kring just detta med att ställa frågor som utmanar eleverna till nya nivåer. Det 
är svårt enligt henne. Även eleverna behöver lära sig ställa frågor. Men hon säger att 
det är positivt att man känner att man aldrig blir fullärd som pedagog. Det finns så 
mycket att utveckla. Även Anna ser ett utvecklingsbehov hos lärare kring att ställa 
frågor. Hon upplever att många pedagoger är osäkra, att de inte förstår att det 
innebär ett jobb innan. De kan inte bara ta en bok och hitta på lite i förbifarten. Och 
här menar hon att man behöver stöd av kollegiet. Anna menar även att man i skolan 
och som ansvarig pedagog måste ha en plan och hålla sig till den. Samtidigt som man 
aktivt ska analysera sin undervisning, sina resultat och våga förändra sin 
undervisning utifrån detta. Här berättar hon att Skolverkets bedömningsstöd för 
lågstadiet har kommit in som stöd i detta arbete. 

Något som alla pedagoger kommer in på är den brist på kunskap kring undervisning i 
läsförståelse som lärarstudenter uppvisar när de både är på praktik eller kommer ut 
som nyutbildade. Ingrid blev involverad i ett projekt kallat Veteranlärare i 
kommunen i början av 2000-talet då denna brist hos pedagoger gällande läsinlärning 
hade uppmärksammats. Hon berättar om en rejäl satsning av stöttning till oerfarna 
lärare i lågstadiet samt att de bistod med relevant litteratur i ämnet. Även Ulrika har 
varit aktiv i denna satsning. Några år senare sågs lärarutbildningen över och 
projektet avslutades. Men ändå berättar pedagogerna att de ser en brist i kunskaper 
gällande läsinlärning hos nya lärare. Flera av de som utbildades på 70-talet berättar 
att de själva upplevt en gedigen utbildning i läsinlärning, dock inte direkt kring 
läsförståelse. De ifrågasätter vad lärarstudenter får med sig idag eller om de skulle 
behöva mer praktik hos erfarna, duktiga lärare. Just det att aktivt få komma ut och 
prova under sin utbildning tror Sigrid är viktigt. Anna poängterar att just läsinlärning 
och då med fokus på förståelse borde ha en större del i all lärarutbildning. Oavsett 
årskurs eller ämne man ska jobba med. 

… varje person som möter barnen ska ju vara en som lär dom språket. 
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Även om man har kemi eller idrott eller vad det nu är så måste de vara en språkutvecklare, som 
Westlund så klokt säger, det är ju faktiskt så! (Maria) 

5. Diskussion 

Studiens syfte har varit att skapa en förståelse av hur undervisningen i läsförståelse 
sett ut genom åren och på vilka sätt den även har förändrats utifrån pedagogers egna 
berättelser och reflektioner. Mitt fokus har legat på just pedagogernas egen syn på sin 
undervisning, vilken förståelse de själva har för både begreppet läsförståelse och även 
deras didaktiska tankar i undervisningen av detta. Mina forskningsfrågor låg som 
grund för genomförandet och den efterföljande analysen.  

 Hur förstår pedagoger begreppet läsförståelse? 

 Hur ser de på undervisning i läsförståelse idag jämfört med i början av sin 
lärarkarriär? 

 Vilken betydelse har läroplanerna haft kring undervisningen i läsförståelse?  

I min metoddiskussion diskuterar jag huruvida min valda metod lämpat sig vid 
genomförandet av denna studie. I resultatdiskussionen har jag diskuterat resultat 
kopplat till min bakgrund i form av litteratur och tidigare forsking i kombination av 
egna reflektioner till detta. 

5.1 Metoddiskussion  

Det valda ämnet avgör inte val av metodologi utan dessa val går djupare än så. Det är 
viktigt att veta syftet med undersökningen, vilken kunskap vill jag få fram? Vilka 
grundläggande teorier ligger bakom mitt sökande av kunskap? Fejes och Thornberg 
(2015) förklarar tydligt hur det valda fenomenet man valt att undersöka hör ihop med 
ansatsen och vidare val av problemformuleringar, metodinsamlingar samt analys 
samtidigt som dessa val påverkar hur jag ser på fenomenet. 

Mitt intresse av just informanternas egna berättelser och beskrivningar gjorde att 
mitt utgångsläge hamnade i en ontologisk grundsyn där vi söker uppfattningar hur 
något antas vara. Dessa teorier ledde sedan till mitt val av metodansatsen 
livsberättelser. Jag sökte kunskap genom pedagogers berättelser vilket gjorde att jag 
hamnade inom den fenomenologiska erfarenhetsteorin. De kvalitativa intervjuerna 
som följde med mitt val av metodansats fokuserade på just innehållet i det 
informanterna berättade och gav mig en bra helhetsbild samt ökade min förståelse 
för innehållet i deras berättelser. Som Jepson Wigg (Fejes & Thornberg, 2015) menar 
handlade det i denna metodansats om att söka reflektioner av vad som hänt istället 
för ren fakta. Genom att ta del av informanternas berättelser fick jag en förståelse av 
andra människors liv, minnen och erfarenheter. Härifrån kunde jag tillsammans med 
kunskap från tidigare forskning och en bakgrund i ämnet analysera och tolka deras 
berättelser. Jag utgick inte utifrån en färdig tes utan jag var intresserad att utifrån de 
olika berättelserna om hur informanterna själva upplevt sin undervisning dra 
slutsatser vilket gjorde min undersökning induktiv. Metodansatsen öppnade för ett 
gemensamt skapande av en historia genom att de fritt berättade men att jag som 
forskare bestämt ramar och tagit tillvara på innehåll som kommer upp under 
intervjun. Detta skedde genom ett socialt samspel men med ett tydligt fokus på 
informantens berättelse. Dock genererar denna typ av studie ett mer individuellt och 
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subjektivt resultat och därmed är resultaten inte alls generaliserbara. Men utifrån 
mitt problemområde och tidigare forskning så bedömde jag att denna metod var 
lämplig och att mitt syfte inte handlar om att finna resultat som går att generalisera.  

Intervju som metod var därefter ett självklart val utifrån mitt syfte och fungerade bra. 
I och med denna öppna samtalsform som denna metodansats livsberättelser innebär 
så kunde informanter sväva ut en del och ibland komma lite långt från mitt syfte. 
Men jag upplevde att jag relativt enkelt genom följdfrågor kunde återfå fokus mot 
mitt problemområde. Informanternas möjlighet till förberedelse inför själva 
intervjutillfället genom olika frågeställningar (se bilaga 1) underlättade även att fokus 
hölls till mina frågeställningar. Tagit bort reflektion om observationer 

5.2 Resultatdiskussion  

Innan denna studie så hade jag som forskare enbart en viss uppfattning om hur 
undervisningen har sett ut tidigare och om några skillnader mellan förr och nu. Detta 
utifrån samtal med kollegor som jag har mött i olika skolsammanhang. Jag upplevde 
ett behov av att söka en mer fördjupad förståelse för hur pedagoger som varit 
verksamma länge resonerade kring sin egen undervisning. Samtalen i min studie har 
varit mycket givande och gett en bra helhetsbild angående hur skolan och 
förutsättningar för både pedagoger och elever har förändrats genom åren. Även om 
fokus låg vid just undervisning i läsförståelse så öppnar metodansatsen livsberättelser 
till så mycket mer då jag som forskare ges möjlighet att ta del av reflektioner över vad 
som hänt i människors yrkesverksamma liv som pedagog, som Jepson Wigg (Fejes & 
Thornberg, 2015) menar är det essentiella i denna metodansats. Det har varit 
intressant att få en historisk tillbakablick i både forskning och litteratur kring synen 
på läsförståelse samt pedagogers berättelser från verkligheten. Resultaten kopplade 
till vad forskning säger om läsförståelse visar på intressanta kopplingar samt vilka 
utmaningar skolan verkligen ställts inför och fortfarande till viss del har kvar att 
övervinna. 

Det är intressant att det redan på 1600-talet fanns dokumenterade tankar kring 
metoder för innehåll i ett lärande genom Johann Amos Comenius arbete Didactica 
Magna (Lindström & Pennlert, 2015) och hur den första läroplansteorin utmanade 
Kants filosofi ”Vad kan vi veta” till hur vi kan organisera just detta vetande så att det 
på ett enkelt sätt lärs ut (Lundgren & Säljö, 2014). De didaktiska frågor som skapades 
utifrån dessa tankar har därmed funnits i ett långt historisk perspektiv men ändå 
visar min studie så tydligt hur liten del dessa frågor har haft i vardagen hos en 
pedagog i skolan genom åren, framförallt utifrån ett läroplansperspektiv. Inte förrän 
den senaste läroplanen, Lgr-11 (Skolverket, 2011) fick det en egentlig genomslagskraft 
hos pedagoger. I många av intervjuerna berättar pedagogerna om en bra verksamhet 
tidigt i sitt yrke med goda tankar om vad de gjorde. Men ingen visade på någon direkt 
medvetenhet att de planerade medvetet utifrån de didaktiska frågorna. I dagens skola 
skrivs det en tydlig pedagogisk planering där detta synliggörs. Men det är inte många 
år tillbaka då detta inte gjordes. Pedagogiska planeringar introducerades för lärare i 
Eskilstuna kommun ungefär år 2011, i och med den nya läroplanen, och det är inte 
många år sedan. Utifrån mina resultat vet jag nu att undervisning och elevresultat 
inte dokumenterades mycket förr och arbetet följdes inte heller upp genom någon typ 
av analys. Undervisningen genomfördes även väldigt ensamt bakom stängda 
klassrumsdörrar vilket jag upplever är annorlunda idag, både utifrån min studie men 
även av egna erfarenheter.  
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Utbildning bör ske utifrån en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 
(Skolverket, 2015) med ett vetenskapligt förhållningssätt och detta är inget som 
verkar ha funnits i den undervisning som skedde på 70-, 80-, och 90-talet utifrån det 
pedagogerna berättar. De lämnades väldigt ensamma åt sin undervisning med 
mycket litet stöd från skolledare, kollegor eller läroplaner. Även om flera berättar om 
en gedigen utbildning i läsinlärning så fokuserades det enbart på avkodning och när 
elever lärt sig läsa så ansågs förståelsen komma automatiskt och pedagogerna hade 
ingen kunskap om vikten av en explicit undervisning i läsförståelse som forskning så 
tydligt påtalar. En studie (Durkin, 1974) noterade detta redan 1974 och pedagogernas 
berättelser från 70-talet överensstämmer med detta resultat. Redan i denna studie 
påvisas sambandet mellan förståelse och att ställa frågor men i praktiken bestod 
dessa frågor då mest av kontrollfrågor med rätt eller fel svar och de byggde aldrig 
vidare på elevernas svar och erfarenheter. Maria berättar om hur elever mest 
kontrollerades om de förstått genom frågor i läromedelsböcker och att dessa frågor 
inte fanns på flera olika nivåer under hennes tidiga yrkesverksamma år. Detta trots 
att det redan 1979 lades fram en teori av Wolfgang Iser (Skolverket, 2016) om vikten 
av läsaren och litteraturens kommunikation genom att behandla texten på olika 
nivåer där man gör inferenser och egna kopplingar.  

Jag tror att den utbildning pedagogerna hade i läsinlärning och bakomliggande 
teorier blev verkningslösa i och med det ensamma arbetet som pedagogerna bedrev. 
De hade ingen att samspråka med och de utmanades aldrig reflektera över det 
lärande som skedde i klassrummen vilket behövs för en utveckling. Men jag tror även 
att pedagoger förr saknade kunskap i vad det innebär att förstå en text. Fokus låg 
enbart på avkodningen. Som Stenson (2006) skriver så behöver pedagogen själv vara 
en aktiv läsare som även utvecklas tillsammans med andra för att sen kunna utveckla 
eleverna vidare i sin läsförmåga. Detta bör ske i ett organiserat lärande på skolan där 
just metareflektion utgör grunden. (Westlund, 2017; Skolverket, 2015) Om vi inte 
själva har en kompetens kring att förstå texter och vad det innebär kan vi inte 
överföra detta till våra elever.  

Jag anser att alla undervisande pedagoger idag behöver reflektera mer över vad 
begreppet läsförståelse står för idag. Framförallt relaterat till de ämnen som man 
undervisar i. Min undersökning bekräftar det forskning säger att begreppet är 
komplext och svårt att förklara. Endast de pedagoger som undervisar aktivt idag visar 
på en förståelse för de olika nivåerna kring förståelsen av en text, olika typer av 
strategier samt betydelsen av frågor i denna typ av undervisning som forskningen 
tydligt påtalar som viktiga delar. De berättar även att det är först en bit in på 2000-
talet och med dagens aktuella läroplan som de fått denna kunskap. De intervjuade 
pedagogerna talar alla om avsaknad av ett kollegialt samarbete för en utveckling och 
det är först i slutet av 90-talet som det kommer in genom att fritids inkluderas i 
skolans verksamhet. Den forskning som bedrevs under 70- och 80-talet nådde aldrig 
riktigt fram till verksamma pedagoger och därmed skedde då ingen egentlig 
utveckling av undervisningen under dessa år. Idag talas det mycket om hur skolan 
ska bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (Skolverket, 2015). Min 
undersökning visar tydligt på hur detta tidigare har saknats. 

Metakognitiv förmåga är något som genomsyrar all forskning kring just läsförståelse. 
Detta grundar sig i den sociokulturella teorin som betonar språk och samspel och att 
lärandet sker i en social aktivitet (Westlund, 2017). Denna teori fick fäste först i slutet 
av 90-talet och kallas för samspelsteori och återfinns långt fram i det pedagogiska 
trädet (Pihlgren, 2013). Där hittar man Lpo-94 och den senaste läroplanen Lgr-11. 
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(Skolverket, 2011). Jag ser här mönster i pedagogernas berättelser om hur isolerat 
eleverna arbetade innan just dessa läroplaner. Lena berättade om avsaknaden av 
samspel mellan både lärare-elev samt elev-elev ända fram till en bit in på 2000-talet 
trots att Lpo-94 vilar mot den sociokulturella teorin. Eleverna satt tysta och man 
trodde att de förstod, sa Lena. Det överensstämmer med det Ness (2016) beskriver då 
det enbart var pedagogen som ställde frågor i den traditionella undervisningen. 
Fokus i denna undervisning var grundläggande baskunskaper som läsförmåga och jag 
har förstått att man helt missade detta med läsförståelse. När man kunde läsa så 
ansåg man att man även förstod det lästa. De äldre pedagogerna vittnar även om en 
så kallad lydnadsskultur i skolan. Elever skulle vara tysta och lyssna på fröken. Detta 
stämmer överens med de teorier som rådde innan sampelsteorierna kom. Det de 
äldre pedagogerna berättar om överensstämmer med den traditionella teorin, 
Behaviorismen. Detta motsätter sig helt den grundläggande betydelsen av begreppet 
läsförståelse som Westlund (2017) talar om att en förståelse kräver interaktion och 
engagemang hos läsaren vilket inte existerade i så särskilt stor grad i den äldre 
undervisningen. Det är därmed spännande att höra Lenas berättelse om förändringen 
i hennes undervisning som skett genom att från ett tyst klassrum utan samspel nu 
har ett klassrum där elever är aktiva, ställer frågor. Hon upplevde tidigare att elever 
bara satt och tog emot utan att själva vara delaktiga i sitt lärande. Detta var en 
behavioristisk lärmiljö men det hon berättar om från sitt klassrum idag är en miljö 
som överensstämmer med samspelsteorin och mycket av den senare forskningen 
betonar just att läsförståelsen aktiveras genom att elever själva ställer frågor (Ness, 
2016). Ness lyfter även betydelsen av att både få tänka själv och sedan samtala med 
andra vilket utgör grunden i det kooperativa lärandet som jag upplever klivit in 
mycket i skolorna bara det senaste året. Både Lena och Sigrid som idag är verksamma 
i klass berättar om hur detta arbetssätt hjälpt dem förändra sin undervisning till att 
vara mer socialt aktiv vilket jag ser som mycket positivt och väl överensstämmande 
med forskningen om en framgångsrik undervisning.  

Utifrån min bakgrundsforskning som talar om vikten av att elevers metakognitiva 
förmåga bör övas, kring användandet av olika strategier i läsförståelse, så visade min 
studie inte på någon medvetenhet kring detta hos informanterna. Genom min studie 
så har jag som forskare fått en fördjupad kunskap kring just detta faktum och jag 
inser att större vikt behövs läggas på denna förmåga i undervisningen av 
läsförståelse. 

Det som avviker en del kring deras arbete som beskrivs som tysta klassrum med 
mycket ensamarbete är flera pedagogers berättelser om när metoden LTG (Leimar, 
1974) kom in i klassrummen under 70- och 80-talen och hade en påverkan på deras 
undervisning. Där aktiverades elevers förståelse för texter genom ett socialt samspel 
och tidigare erfarenheter togs tillvara. Många berättar mycket positivt kring denna 
metod och där finns tydliga kopplingar med vad forskning säger om vikten av socialt 
samspel samt betydelsen av att elever kan interagera med texters innehåll som 
Chambers (2014) påtalar är viktigt. Jag tänker att denna metod skulle kunna 
utvecklas vidare och bland annat införlivas i det moderna kooperativa tänket (Kagan 
& Stenlev, 2017). Nu med ännu ett större socialt samspel vid skapandet av texter 
vilket skulle innebära att den kanske skulle kunna användas framgångsrikt även idag. 

Varga (2015) talar om stödet till eleverna som skolans viktigaste uppdrag och där 
menar jag att man inte kan lämna en elev ensam i sitt lärande som de intervjuade 
vittnar om skett mycket förr. Pedagogens roll är av stor betydelse och Varga skriver 
om vikten att synligöra undervisningen med fokus på metakognitiva förmågor har 
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stor betydelse för en utveckling av läsförståelse. Denna medvetenhet saknade jag hos 
pedagogerna i deras berättelser. Jag inser hur viktig pedagogen är och som Varga 
skriver så behövs en explicit undervisning med en pedagog som vägleder, modellerar 
och arbetar med stödstrukturer samtidigt som eleven görs medveten om vad 
läsförståelse innebär och hur och när de använder sig av de olika strategierna. Hur 
ska annars eleven veta hur målet ska nås? Betydelsen av vad explicit undervisning 
innebär har blivit mer begriplig och jag inser än nu att tydligt konstruerade lektioner 
där förståelseprocessen är viktig samt att eleverna bör göras medvetna om denna 
process (Stenson, 2006). Duffy (2002) talar även om vägledande undervisning som 
jag uppfattar beskriver just det som saknats i den tidigare undervisningen i skolan 
som de äldre pedagogerna berättar om. Det är först in på 2000-talet med de två 
aktiva pedagogernas samt delvis den deltidpensionerade pedagogen med en fot kvar i 
skolans tidigare år som detta kommer upp i form av modellering, strukturerade 
lektioner. Det är endast de som även nämner något som liknar undervisning explicit i 
läsförståelsestrategier. Men de upplevs själva inte helt säkra på detta och Sigrid 
berättar även att hon tycker att det är svårt. Även arbetet med frågor i klassrummet 
beskriver flera som svårt men de visar samtidigt en förståelse för betydelsen av detta. 
Det har skett en utveckling men pedagoger berättar även om att det finns arbete kvar 
att göra för att lyfta undervisningen i läsförståelse. Duffy menar att det är svårt att 
förändra en klassrumsdiskurs och att det krävs förändring av både muntliga 
beteendemönster samt kunskap om olika strategier för att lyckas.  

Ingen av pedagogerna benämner några strategier vid namn eller visar på kunskap om 
bakomliggande teorier vid intervjuerna. Men när de beskriver hur de arbetar idag så 
märker jag att de är medvetna om hur de ska undervisa och jobbar idag stöttande 
med modellering av de strategier som Duffy skriver om, även om de inte sätter namn 
på teorier bakom. Även Presley (1989) beskriver dessa strategier som verksamma och 
lätt kan användas i klassrummet. Det kollaborativa lärandet som Lena talar om 
återfinns även i Duffys studie som en viktig komponent i ett explicit lärande och detta 
upplever jag är en metod som naturligt ger ett socialt samspel i klassrummet och som 
därmed grundar i den sociokulturella teorin med språk och samspel i centrum. Flera 
pedagoger av de som mer eller mindre är verksamma idag har en medvetenhet om de 
läsförståelsestrategier som Duke och Pearson (2002) samt Westlund (2017) skriver 
om som lämpade för en lyckad läsförståelseinlärning. De menar att det som verkligen 
fått in dem på detta spår och utvecklat deras undervisning positivt är just dessa 
strategier och de menar att Westlund har haft en avgörande betydelse här. De kan 
även känna att projektet ”En läsande klass” (Widmark, 2014) gav dem praktiska 
verktyg hur de kunde arbeta för att implementera dessa strategier i sin undervisning. 
Jag tror som Westlund (2017) skriver att det dock är viktigt att man i sin pedagogiska 
verksamhet alltid har en didaktisk medvetenhet kring sitt syfte och de didaktiska 
frågorna vad, hur, varför och när man använder sig av dessa strategier. Om dessa 
olika faktorer ökat medvetenheten hos pedagoger ute i skolorna så är det bara 
positivt, även om jag tror vi har en hel del kvar att jobba med för att denna typ av 
undervisning ska ske naturligt med ett metakognitivt perspektiv hos både pedagoger 
och elever.   

Ett par av pedagogerna vittnar om att deras erfarenhet är att det kan se mycket olika 
ut på skolorna hur man jobbar och att det än idag finns de som jobbar med en mer 
traditionsbunden undervisning. Vilken skola man arbetar på har även det betydelse 
då Sigrid berättar om en skola som tidigt arbetade skolutvecklande med ett 
strukturerat kollegialt lärande medan Lena inte hade den erfarenheten förrän långt 
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senare. Sigrid menar att det inte borde kunna vara möjligt idag att inte undervisa 
strukturerat i läsförståelse med all upplysning och tydliga krav och riktlinjer ibland 
annat läroplanen. Men Lena och Anna säger sig märka av detta att det finns de som 
gärna stänger dörren om sig och gör som de alltid har gjort. Studien visar på att ett 
kollegialt lärande är viktigt och har man en driven kollega i sin närhet som ligger i 
framkant och kontinuerligt söker kunskap och gärna delar med sig så inspireras man, 
precis som Lena berättar. Det är mycket svårare att följa med i utveckling och 
utvecklas i sin undervisning om man arbetar ensam och omges av de som ständigt 
skyller på saker som gör dem mindre benägna till förändring eller villiga att ta till sig 
ny kunskap. Här anser jag att skolledare har en viktig roll och vara tydlig med 
förväntningar men även krav samtidigt som de stöttar och ger förutsättningar för en 
utveckling. 

Reichenbergs studie (2012) med syfte att förstå den försämring av elevresultat i just 
läsförståelse visade på en ostrukturerad undervisning med mycket fri undervisning i 
läsförståelse där elever arbetade på egen hand. Samtal om texter observerade ofta 
inte alls. Detta vittnar om att många pedagoger inte hade den kunskap som behövdes. 
Vissa studier Reichenberg tagit del av med mer goda resultat visar att det är de lärare 
som utmärker sig är tydligt framgångsrika och enligt Westlund (2017) så är det de 
som även fortsatt aktivt söker utveckling. Det finns därmed ett glapp bland pedagoger 
och deras kunskap hur de ska undervisa i läsförståelse. Skolverket (2015) har 
genomfört en hel del åtgärder kring just detta i form av bland annat ”Läslyftet” och 
fler har kunnat ta del av en utvecklad kunskap kring undervisning i läsförståelse och 
textsamtal. Men tyvärr har det varit upp till varje skola om man väljer att delta i dessa 
satsningar. Så fortfarande spelar det roll vilken skola man arbetar på om man inte 
själv aktivt söker kunskap och utveckling. Det jag inte förstår utifrån min studie och 
tidigare forskning är hur elevers läsförståelse kunde varit god innan den kraftigt 
försämrades (Reichenberg, 2012). Utifrån min studie och den forskning som jag har 
tagit del av innehöll inte undervisningen långt tidigare det som forskare sedan ganska 
långt tillbaka menar är en god undervisning för utveckling av läsförståelse. Så vad 
beror det på att dessa test av läsförståelse tidigare var så mycket bättre? Detta kom 
upp i vissa av mina intervjuer men gav inget tydligt resultat, man vet inte riktigt 
eftersom det inte drevs en medveten undervisning i detta på den tiden som de kan 
referera till. Läsförståelse var inte något man ens pratade om enligt de flesta 
intervjuade, så hur kunde då resultaten vara så goda? Troligtvis har det med hela 
samhället att göra och de stora förändringar som skett genom åren. Den 
digitaliserade och mer stressade miljön vi lever i kanske konkurrerar ut läsandet samt 
utmanar vår läsförståelseförmåga som inte skedde tidigare. Samtidigt som barn helt 
enkelt läste mer förr. Förr räckte de kunskaper man fick i den traditionella 
läsinlärningen till på ett annat sätt för att nå en tillräcklig förståelse. 

Respondenterna i min studie är överens om att det positiva arbetet med läsförståelse 
har en bit kvar och måste fortgå och där håller jag med. Det är viktigt att alla 
pedagoger, oavsett var man undervisar eller i vilket ämne så behöver man ha en 
medvetenhet men framförallt en rejäl kunskap om undervisning i läsförståelse. Här 
krävs en bra lärarutbildning och bra fortbildningsinsatser för pedagoger ute i 
verksamheterna. Forskningen visar tydligt på pedagogens roll i undervisningen och vi 
behöver ha grundläggande kunskap i bakomliggande teorier och driva en aktiv, 
strukturerad undervisning där eleverna är involverade. På så sätt motiveras de till ett 
lärande. Yrket är komplext men med en långsiktlig och tydlig plan, väl förankrad i 
vetenskap och beprövad erfarenhet lyckas vi bättre i alla val vi behöver göra i vår 
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vardag för att tillgodose alla elevers behov för en lyckad skolgång. Men framför allt 
behöver vi fortsätta vår utveckling tillsammans i ett starkt kollegialt lärande vilket 
Wiley, Griffin och Thiede (2010) betonar som en framgångsfaktor.   

5.3 Slutsatser 

De slutsatser jag drar efter min studie är att det verkligen har hänt något med 
undervisningen i läsförståelse. Från att man har ansett att läsförståelsen kom av sig 
själv, bara man kunde avkoda, så har man idag en större medvetenhet om vikten av 
att explicit undervisa i just läsförståelse. Men att det trots ett tydligt dokumenterat 
behov av denna typ av undervisning återfinns i många forskningsrapporter, sedan 
flertalet år tillbaka, har man noterat en ordentlig utveckling först de senaste 5- 10 
åren utifrån det jag utläser i mina resultat. Studier gjorda redan på 70-talet visade ett 
behov av en mer utvecklad och strukturerad undervisning i just läsförståelse. Min 
uppfattning utifrån min studie är att det först i och med den senaste läroplanen Lgr -
11 (Skolverket, 2011) skedde en förändring i Sverige, där språket och även lästrategier 
betonas tydligt. Detta hade inte varit lika tydligt tidigare. Lgr - 11 hade även en 
tydligare, mer genomarbetad implementering i skolan gentemot tidigare införande av 
läroplaner som kan ha haft en haft stor betydelse för pedagogers utveckling av 
undervisningen. Detta visar på vikten av en tydlig, organiserad implementering då 
stora förändringar ska ske inom skolan. 

Informanterna som deltog i min studie berättar även om att deras medvetenhet om 
en mer strukturerad, explicit undervisning med betoning på stöttning kommit först 
de senaste åren. De hade inte heller fått möjlighet till fortbildning eller liknande 
tidigare och man arbetade mycket på egen hand bakom stängda dörrar. Tidigare 
forskning, bland annat Westlund (2017) och Skolverket, (2015) betonar enligt min 
studie betydelsen av samverkan kollegor emellan för en lyckad undervisning och även 
här drar jag en liknande slutsats efter intervjuerna där de talar om vinster av 
samarbeten i arbetslag med rika möjligheter till ett kollegialt lärande. Men jag ser 
även att arbetet med en lyckad undervisning i läsförståelse fortfarande har en del 
kvar. Vissa informanter berättar om kollegor som är mer eller mindre motvilliga till 
förändring av sin undervisning samt att de efterfrågar fortsatt 
fortbildningsmöjligheter kring till exempel betydelsen av hur man arbetar med elever 
kring frågor i klassrummet. Vikten av detta bekräftar även tidigare forskning i min 
studie. Så jag ser att vi inom skolan måste arbeta vidare för att både motivera samt 
utbilda pedagoger vidare i detta arbete för att ge elever de allra bästa förutsättningar 
till en god läsförståelseförmåga. 

5.4 Nya forskningsfrågor 

Min studie har varit mycket givande men under arbetets gång har ytterligare ett 
perspektiv dykt upp hos mig och det är den digitala aspekten kring undervisning i 
läsförståelse. I dag genomsyras vårt samhälle av olika tekniska hjälpmedel och 
digitala plattformar. Skolans elever möter numera texter på många fler vis än bara 
genom böcker och tidningar som i många år har dominerat undervisningen. Vi 
behöver öka vår kunskap kring detta och både se till elevernas intressen samt inse att 
de lever i en annan tid nu med det ökade utbudet med digitala medier. Där möter de 
också en hel del text som kräver andra typer av strategier och en ännu större 
medvetenhet kring hur de ska tolkas och förstås. En annan tanke är att hur vi genom 
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detta kan fånga våra elever och genom digitala verktyg öka deras kunskaper samt 
även stimulera ett intresse av både läsande samt skrivande. Enligt mig hänger läsa 
och skriva ihop och jag anser att det går att kombinera dessa för att motivera och öka 
elevers motivation till en ökad kunskap som även gynnar läsförståelsen positivt. 
Under mina intervjuer kommer vi in på digitaliseringen ibland, men jag har valt att 
inte redovisa något kring detta då detta kan utgöra helt egen studie. Digitaliseringen 
är förmodligen här för att stanna och denna utveckling går även fort framåt så det 
skulle vara intressant att studera hur den påverkar, tas till vara på i pedagogers 
undervisning samt elevers resultat i just läsförståelse.   

5.5 Pedagogisk relevans 

Min studie har stor relevans i dagens skola då det tydligt visar sig i min undersökning 
att det har hänt en hel del på relativt kort tid kring synen på läsförståelse. Den visar 
även att vi har en bit kvar kring just denna typ av undervisning. Ämnet har varit 
högaktuellt de senaste åren på flertalet arenor inom skolans värld och jag anser att 
det är viktigt att det får fortsatt mycket uppmärksamhet så den positiva 
utvecklingstrenden fortsätter. Det är enligt mig även viktigt att stanna upp och blicka 
tillbaka ibland för att förstå vad som händer runt om oss utifrån den historia som 
skolan bär med sig. Det finns en bred kompetens och erfarenhet bland 
yrkesverksamma i skolan idag där många har varit med om just denna historiska resa 
som min undersökning beskriver. Det är då viktigt att förstå att när förändringar 
kommer och nya krav i skolan plötsligt dyker upp kan det vara bra med en förståelse 
för hur det varit tidigare. Har man arbetat länge är det inte alltid lätt att hänga med i 
utvecklingen och skolledare och politiker behöver ha denna förståelse samt att det är 
viktigt att ge förutsättningar för dessa pedagoger att utvecklas i sitt yrke. Det är även 
viktigt att lära av historien och min upplevelse är att styrande politiker inom 
skolvärlden inte alltid är så bra på just detta. Min studie visar ändå tydligt att 
pedagogers undervisning i läsförståelse har utvecklats åt ett positivt håll och är idag 
mer elevfokuserad, strukturerad med en aktiv pedagog som uppskattar möjligheter 
till utveckling genom ett kollegialt samarbete.  Den visar tydligt på hur pedagoger 
som är verksamma idag uppskattar sin undervisning i just läsförståelse mer än 
tidigare och att undervisningen idag mer överensstämmer med det forskning säger är 
framgångsrikt kring just lärande i läsförståelse. Detta trots att forskning har hävdat 
detta sedan lång tid tillbaka. Men… bättre sent än aldrig.  
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Bilaga 1 

 

Reflektionsfrågor inför intervju – Magisteruppsats 

  

 Vilket år började du arbeta som lärare? 

 

 Vad innebär läsförståelse för dig? Berätta. 

 

 Vilka erfarenheter har du av läsinlärning och då framförallt 

undervisning i läsförståelse? Vilka åldrar? Berätta.  

 

 Om du tänker tillbaka på dina första år som undervisande lärare 

fram till de senaste åren som du undervisade i läsning och 

läsförståelse, ser du några skillnader och i så fall vilka? Berätta. 

 

 Om du ser en förändring av din undervisning i läsförståelse genom 

åren, vad tänker du kan ha påverkat denna förändring? Berätta. 

Om du inte ser någon större förändring, vad beror det på?  

 

 Har du fått någon typ av stöd för att möjliggöra en utveckling av 

din undervisning genom åren? Berätta. 

 

 Hur ser du på undervisningen i skolan idag kring läsförståelse? 

 

 

 Ser du några behov för framtiden i skolan för att elever ska utveckla 

läsförståelse med goda resultat, i så fall vilken typ av behov? 
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Bilaga 2 Missivbrev  
Informationsbrev till informanter inför deltagande i studie för magisteruppsats. 
 

Hej! 
 
Mitt namn är Madelene Thunell och jag läser masterprogrammet i didaktik vid Mälardalens 
Högskola. Detta gör jag på kvartsfart då jag samtidigt arbetar som klasslärare, nu i en åk 3 på 
en skola. Jag är väldigt intresserad av skolutveckling och då med språk- läs- och 
skrivutveckling som mitt fokusområde. Jag går även en utbildning i Skoverkets regi till en 
lokal språk-, läs- och skrivutvecklare med tre andra kollegor ifrån kommunen. I min tjänst på 
arbetar jag en dag i veckan med enbart skolutveckling och driver då olika projekt på skolan. 
Min nyfikenhet och ständiga önskan att utvecklas i mitt yrke gjorde att jag hamnade på 
masterutbildningen, där jag nu är halvvägs och ska skriva en magisteruppsats i vår. För att 
jag ska kunna genomföra denna så skulle jag behöva jag din hjälp. Jag söker lärare som varit 
verksamma länge i sitt yrke och har en erfarenhet av att undervisa i läsinlärning. 
 
Syftet med min studie är att undersöka och få en förståelse för några lärares egna upplevelser 
av sin undervisning i just läsförståelse genom de år som de varit verksamma. Jag skulle 
därmed väldigt gärna träffa dig och höra din berättelse om hur du ser på ditt yrkesliv och hur 
just du har upplevt undervisningen i läsförståelse genom åren. Du får även några frågor 
bifogade som du i förväg kan fundera på så att du känner dig förberedd vid intervjun. Min 
önskan är ju att du ska reflektera ett antal år tillbaka i tiden från dina år som verksam lärare, 
fram till idag.  
 
Min metodansats heter just livsberättelse och genom en djupgående intervju, som mer kan 
ses som ett samtal, utgår vi ifrån några få frågeställningar. Du kommer sedan att få berätta 
fritt, från tidpunkten då du började jobba som lärare till där du befinner dig just nu.  
 
Intervjun kommer sammanlagt att ta högst 1,5 timme. Jag kommer att spela in den då det 
underlättar min analys samt ökar dess tillförlitlighet. Den slutliga texten kommer att 
utformas så att din identitet, dina uttalanden och den skola du arbetat/arbetar för inte kan 
identifieras. Intervjun är helt frivillig och du har rätt att avbryta den när du vill. Inget av det 
du säger i intervjun kommer användas utanför min studie, och det är endast jag och 
eventuellt min handledare som kommer att höra inspelningen av den. Den kommer även 
raderas efter att min studie är färdigställd. Du kommer även få möjlighet att ta del av det 
färdiga arbetet. 
 
Hoppas att du är intresserad av att bidra till min studie, jag skulle bli så tacksam och det 
skulle verkligen vara en ynnest att få ta del av alla just dina erfarenheter.  

 
Antingen besöker du mig på min skola en eftermiddag eller så kommer jag dit du önskar. 
 
Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta mig. 
 
 
Vänliga Hälsningar 
 
 


