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Sammandrag:  

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur några lärare arbetar med läsförståelse 

samt med bedömning av läsförståelse. Materialet består av semistrukturerade intervjuer med 

åtta F–3-lärare. I studiens resultat synliggörs det bland annat att lärare har ett stort ansvar i 

elevers utveckling av läsförståelse, att motivation och intresse har betydelse för elevers 

utveckling samt att vårdnadshavare har en betydande roll i sina barns inställning till läsning. 

Informanterna har olika synpunkter på vilken bedömningsform som är mest givande för 

eleverna, antingen är det formativ eller summativ bedömning. Några anser att båda är lika 

betydelsefulla medan andra skulle välja bort summativ bedömning. Samtliga informanter är 

överens om att bedömning är ett redskap som kan stötta elevers utveckling i läsförståelse. 

Majoriteten av lärarna anser även att motivera eleverna i läsförståelseprocessen är något som 

sker kontinuerligt i skolan.  
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1 Inledning 
 
En av skolans centrala uppgifter är att se till att varje enskild elev lär sig läsa, förstå det lästa 

och vidare förstår och använder olika texter. Det krävs en god läsförmåga för att eleverna ska 

kunna tillägna sig kunskaper och färdigheter även i andra ämnen än svenska, till exempel 

naturorienterande och samhällsorienterade ämnen där det bland annat krävs att elever kan läsa 

olika faktatexter (Reichenberg, 2014, s. 7). Westlund (2009, s. 7) och Taube (2007, s. 11) 

anser att alla individer har rätten att få möjligheten att utveckla en god läsförståelse. Dagens 

samhälle kräver att varje individ ska förstå olika typer av texter och därför är 

läsförståelseundervisningen betydelsefull för det livslånga lärandet. Westlund (2009, s. 7) 

synliggör även att läsningen inte enbart ska betraktas som en färdighet eller en stund för lite 

vila, utan att läsningen har en bredare betydelse och är ett ytterst värdefullt redskap för att 

utveckla individers kritiska, analyserande och kreativa tänkande.  

 

Utbildningsdepartementet (2014, s. 5–6) påpekar att det är viktigt att redan i tidig ålder börja 

arbeta med läsförståelse. Bristande läsförståelse kan vara en bidragande faktor till vidare 

svårigheter under skolåren och även i framtiden då de enskilda individerna ska bli en del av 

arbetslivet. Bedömning är ett måste för att kunna synliggöra elevernas läsförståelse och att 

upptäcka vad eleverna behöver utvecklas vidare i (Eckerholm, 2018, s. 18). Enligt Westlund 

(2013, s. 39) är läsförståelse en svår aspekt att bedöma utifrån att processen att förstå 

innebörden i en text sker inom en individ beroende på hur individen begriper sig på världen 

och vilka tidigare erfarenheter som präglar eleven (Tengberg, 2014, s. 85). Därför behöver 

läraren tillåta eleverna att visa sin kunskap i läsförståelse på varierande sätt så det inte skapas 

några otydligheter vad individen tagit till sig och inte (Westlund, 2013, s. 62–63). Enligt 

Lundberg och Reichenberg (2011, s. 7) är uppfattningen i skolans värld relativt 

förekommande att inte någon specifik läsförståelseundervisning krävs. Reichenberg (2008, s. 

5) påpekar att de flesta tror att det som krävs för att eleverna ska utveckla en god läsförståelse 

är att bara knäcka läskoden så kommer det resterande av sig själv. Detta antagande stämmer 

inte. Vidare anser Reichenberg att det är efter att eleverna knäckt läskoden som det 

utmanande arbetet börjar då eleverna ska utveckla en förståelse av det lästa.  

 

Min uppfattning som blivande lärare är att läsförståelsen är en viktig faktor för elevernas 

framtid och förståelsen för hur betydelsefull den egentligen är har bara ökat under åren då jag 
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själv arbetat i skolans värld ett antal år och varit på skolor under praktikperioderna. Jag har då 

även insett att insikten om hur viktig läsförståelsen är varierar i lärarkåren och det har bidragit 

till att jag vill utföra den här undersökningen om hur några legitimerade lärare arbetar och 

utvecklar elevers läsförståelse samt hur de tänker kring arbetet med bedömningen av 

läsförståelse. Jag har själv alltid haft ett intresse för läsning och hade själv lärare och föräldrar 

som tyckte det var enormt viktigt att motivera till läsning och att vidareutveckla läsningen till 

något mera än bara en avkopplingsstund. Det har bidragit till att jag själv vill göra detsamma 

för mina framtida elever.  

 

Längre fram i studien i kapitel 2 kommer en tydligare förklaring vad forskningen anser om 

läsförståelse och läsprocessen.  Min definition av läsförståelse innebär den mer analyserande 

tolkningen av olika texttyper, enligt mig betyder det att elever har förmågan att kunna läsa 

mellan raderna och att tolka innebörden i texterna. För mig är läsförståelse mycket mera än 

bara att eleverna kan läsa orden utan eleverna ska förstå och kunna dra olika slutsatser av det 

de läser.  Den mer analyserande förmågan anser jag att elever behöver stöttning i för att 

utvecklas. För mig är avkodning, läsflyt och motivation inget som ingår i 

läsförståelseundervisningen utan det som ingår är att elever ska kunna tolka och förstå 

innebörden av texterna, men avkodning, läsflyt och motivation är tre betydelsefulla och 

bidragande faktorer för att kunna utveckla en god läsförståelse hos eleverna.  

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 
 

Syftet med den här studien är att undersöka hur några legitimerade lärare i årskurs F-3 arbetar 

med läsförståelse. Jag vill även undersöka hur bedömningen av läsförståelse ser ut. Genom 

den här undersökningen vill jag skapa mig en större kunskap om hur lärare strukturerar 

undervisningen samt deras egna tankar kring och erfarenheter av begreppet läsförståelse. 

Syftet kommer undersökas genom att besvara följande forskningsfrågor:  

 

• Hur definierar lärare i studien begreppet läsförståelse? 

• Hur arbetar lärare i studien för att eleverna ska utveckla sin läsförståelse?  

• Hur arbetar lärarna i studien med bedömning av läsförståelse?     
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2 Bakgrund  

I det här kapitlet redogörs det vad forskningen anser läsförståelse är samt olika avsnitt där 

begreppen avkodning, läsflyt, motivation, högläsningens betydelse, strategier i läsförståelse 

och lärarens roll i läsförståelseutvecklingen tydliggörs. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om 

bedömning i läsförståelse.  

 

2.1 Vad är läsförståelse?  

Det finns utan tvivel olika definitioner av vad läsförståelse specifikt är. Bråten (2008, s. 14) 

påpekar att läsförståelse handlar om hur läsaren tolkar texter utifrån erfarenheter och tidigare 

kunskaper. Hur en text kan tolkas beror på flera olika faktorer, vilket kan både försvåra och 

hjälpa läsaren i läsprocessen. Läsförståelsen kan försvåras ifall textens innehåll berör ett 

främmande ämne för läsaren utifrån att det då kan uppstå begrepp som läsaren inte är bekant 

med, det kan leda till svårigheter att tolka textens innebörd. En annan faktor som kan påverka 

läsförståelsen är läsarens intresse. Om intresset redan är aktivt hos läsaren underlättar det i 

skolan och framtiden, medan ett ointresse för läsning försvårar utvecklingen och kan skapa 

svårigheter framöver. Därför har skolan ett stort ansvar för att eleverna får de förutsättningar 

som behövs för att de ska vilja läsa och kunna förstå olika texttyper (Bråten, 2008, s. 15–16). I 

läsförståelse ingår det även att kunna läsa mellan raderna som innebär att svaren inte står i 

texten så tydligt utan att läsaren får tänka logiskt vad det skulle kunna vara för svar (Taube, 

2007, s. 68; Westlund, 2013, s. 237). När en elev behärskar att läsa mellan raderna kan eleven 

dra logiska slutsatser, skapa sig inre bilder och kunna jämföra olika texter med varandra 

(Westlund, 2013, s. 237). Läsförståelse är enligt Westlund (2009, s. 70) en ständigt pågående 

process som innehåller färdigheter, strategier, tidigare kunskaper samt motivation. Läsning 

handlar om att läsaren grundligt observerar och upplever innehållet i texten.  

 

Samhället har förändrats och det har resulterat i att kraven på läsförståelse har ökat. 

Läsförmågan som behövdes för att individen skulle ha en möjlighet att vara delaktig i det 

demokratiska samhället för 100 år sedan, skiljer sig enormt från hur det ser ut idag. Förr i 

tiden gick en stor del av befolkningen ut i arbetslivet efter att ha genomfört sex år i skolan 

jämfört med idag då en stor del av mänskligheten genomför minst tolv år i skolan. Dagens 

skolgång kan i sinom tid även den bli otillräcklig utifrån utvecklingen i samhället som sker 

hela tiden (Rosén, Längsjö, Nilsson & Gustafsson, 2008, s. 83).  
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Forskares intresse att studera barns lässtrategier och hur lärarna arbetade med dem i 

klassrummet inleddes i mitten av 1970-talet enligt Strømsø (2008, s. 36). Forskarna upptäckte 

att lärarnas fokus var att verifiera vad eleverna lärde sig av att läsa texter, istället för att arbeta 

med hur eleverna bearbetade texterna. Efter denna upptäckt började forskare undersöka 

lässtrategier som kunde användas samt vilka lässtrategier som redan existerade bland 

eleverna.  

 

Westlund (2009, s. 85) påpekar att forskare på 1900-talet ansett att begreppen avkodning och 

läsförståelse är något som utvecklas parallellt. Men under de senaste trettio åren har forskare 

upptäckt att så inte alltid är fallet, eftersom avkodning och läsförståelse är två olika delar. En 

elev kan ha en god förmåga att avkoda men det resulterar inte automatiskt i att den eleven har 

en god läsförståelse. Rosén et al. (2008, s. 85) påpekar att historiskt sett är läsförståelse något 

som hamnat i skymundan. Vidare anser de att forskningen samt läsundervisningen har haft 

mest fokus på den tidiga läsinlärningen, men barn behöver både lästräning och läsförståelse. 

Barn blir bättre ju mer de läser men barn behöver även utvecklas sin läsförståelse. Detta 

utvecklas genom att barnen får ta del av olika typer av textgenrer samt öva in olika 

lässtrategier.  

 

2.2 Läsprocessens delar   

Läsprocessen består av de två skilda delarna avkodning och läsförståelse (Elbro 2004, s. 26–

28). Enligt Taube (2007, s. 13) kan eleven läsa om den både kan avkoda och förstå textens 

innehåll samt textens språk. I det tidiga skeendet av läsinlärningen är det mest avkodning som 

prioriteras. Längre fram i elevens utveckling då hen är mer säker på avkodningen och 

texternas innehåll är rikare är det främst förståelsen som prioriteras. Vidare anser Taube att 

det finns en tredje betydande faktor för läsprocessen som inte får förglömmas, den faktorn är 

motivationen.   

 

2.2.1 Vad är avkodning?  

Avkodning innebär att elever identifierar bokstäverna och bokstavsföljden i det skrivna ordet. 

En avkodningsförmåga är ett krav för att eleverna ska kunna läsa. När orden är avkodade kan 

eleven mestadels både uttala orden och förstå ordens innebörd (Elbro, 2004, s. 27–28). Bråten 
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(2008, s. 47) påpekar att avkodning av ord är grundläggande för att eleven på längre sikt ska 

utveckla och uppnå en god läsförståelse. Att bli en god läsare kräver mycket träning men det 

är inget som sker automatiskt. När avkodningen är uppnådd är det viktigt att barnet uppmanas 

till att fortsätta läsa, vilket är betydelsefullt för den fortsatta läsutvecklingen (Elbro, 2004, s. 

33, 39).  

 

2.2.2  Läsflyt  

En god ordavkodning krävs för att det ska bli flyt i läsningen, men det är fler faktorer som 

behövs för att det ska bli läsflyt. Läsaren måste veta betoningen på orden i meningarna samt 

veta var och när pauserna ska vara för att meningen ska bli fullt korrekt. Om orden betonas 

rätt så blir det enklare att läsa texter och det gör att förståelsen av texterna ökar. Om en god 

läsning med flyt uppnås är det ett bidrag till att läsförståelsen ökar. En läsare som inte uppnått 

detta kommer få det svårt att komma underfund med texterna och att ta till sig texternas 

innebörd. Enligt Alatalo (2011, s. 86–88) är läsflyt något som eleverna kontinuerligt behöver 

utvecklas i, eftersom hon anser att grunden till att uppnå en god läsförståelse är läsflytet.   

 

2.2.3 Motivation till läsning  

Elbro (2004, s. 28) anser att motivation är en viktig beståndsdel vid alla typer av aktiviteter 

som vi individer genomför. Utan motivation och intresse för att läsa blir det svårt att kunna 

fokusera och satsa på läsningen, vilket till sist gör att utvecklingen drabbas. Fridolfsson 

(2015, s. 36–37) påpekar att barn som börjar skolan oftast är motiverade till att lära sig nya 

saker, i detta fall gäller det även att lära sig läsa. Att lära sig läsa och bli en god läsare är något 

som eleverna behöver träna sig på och beroende på individ så kan det ta tid, därför är det 

viktigt att eleverna blir motiverade till att fortsätta träna på att läsa samt läsa varierande 

texttyper. Under de senaste två decennierna har forskare varit intresserade av och lagt stor vikt 

vid att granska motivationens betydelse för läsförståelsens utveckling. Westlund (2009, s. 24–

25) påpekar att tidigare erfarenheter av att lyckas eller misslyckas i olika kontexter som ligger 

till grund för motivationen.  

 

De flesta som tappar motivationen eller intresset för läsning kommer välja att inte satsa eller 

fokusera på läsningen, vilket leder till att de eleverna kommer hamna efter i läsutvecklingen 

(Fridolfsson, 2015, s. 36–37). Elever som är motiverade kan få svårigheter med läsningen 
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men utifrån deras motivation för att läsa så försöker de ändå och har ett driv att fortsätta läsa 

och utvecklas. Elever som läser mycket och har motivationen till att läsa mycket blir bättre 

läsare. Mycket läsning bidrar även till att andra delar utvecklas, till exempel ordförrådet och 

nya kunskaper om olika ämnen (Westlund, 2009, s. 26).  

 

Guthrie, Wigfield, Barbosa, Perencevich, Taboada, Davis, Scafiddi och Tonks (2004, s. 413) 

påpekar att det finns inre och yttre motivation. En inre motivation innebär att en elev drivs av 

sin egen vilja och lust till att läsa och tolka texter, medan en yttre motivation till att läsa och 

tolka texter drivs framåt av olika slags belöningar. Westlund (2009, s. 29) menar att det är den 

inre motivationen som lärare ska försöka lyfta fram. En elev ska vilja lära sig utifrån egen 

vilja, inte att den måste för att läraren säger detta. Vidare anser Westlund (2009, s. 29) att det 

är det livslånga lärandet som är utgångspunkten och då är inre motivation ett krav för att det 

ska uppnås. Guthrie et al. (2004, s. 417) anser att både inre och yttre motivation behövs och 

att de är beroende av varandra. Därför borde lärare använda sig av både inre och yttre 

motivation i undervisningen.  

 

Forskarna Wery och Thomson (2013, s. 103–107) påpekar att det är viktigt att motivera 

eleverna utifrån att motivationen hänger ihop med om eleverna kommer lyckas i skolan eller 

inte. Forskarna påpekar även att det finns olika påverkningsfaktorer som kan ligga till grund 

för varför eleverna inte är motiverade. Till exempel kan eleverna påverkas av omgivningens 

förväntningar och elevens egen bild av sig själv och sin kompetens. Bråten (2008, s. 78–79) 

anser att läsmotivation är en långvarig process och inget som sker på en gång. Läraren kan stå 

inför en svår uppgift att motivera elever till att vilja läsa, det är en uppgift som tar tid och 

kräver stort engagemang.  

 

2.3 Högläsningens betydelse för läsförståelse  

Fridolfsson (2015, s. 20, 204) och Eckeskog (2013, s. 95–97) beskriver att högläsning kan 

användas som redskap för att utveckla läsförståelse. Författarna anser att det är viktigt att 

läraren samtalar med eleverna om texten i samband med högläsningen. Samtal om texter kan 

till exempel innebära att personer och miljön i boken diskuteras. Hon anser även att det är 

viktigt att läraren läser med olika röster och pauserar i texten på rätt sätt så det blir begripligt 

för eleverna och att läraren är väl insatt i den text som ska läsas för eleverna. Anledningen till 

detta är att det ska bli så givande som möjligt för elevernas läsförståelseutveckling.  
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2.4 Strategier för läsförståelse  

Enligt Stømsø (2008, s. 34) handlar lässtrategier om hur eleven arbetar för att tolka texters 

innehåll. För att kunna tolka en text krävs lässtrategier samt att läsaren är aktiv under hela 

processen. Rosén, Längsjö, Nilsson och Gustafsson (2008, s. 99) påpekar att inlärningen av 

lässtrategier sker på olika sätt beroende på enskild individ. Några individer utvecklar 

lässtrategier på egen hand medan andra individer behöver vägledning. Enligt Westlund (2009, 

s. 124) är det väsentligt att lärare redan från början utvecklar användbara lässtrategier för 

eleverna. Det kommer underlätta mycket för dem i deras inlärningsprocess.  

 

2.5 Lärarens roll för att utveckla elevernas läsförståelse 

En av lärarens viktigaste uppgifter är att uppmärksamma alla enskilda elevers behov. Till 

exempel om en elev har svårigheter med ordavkodning behöver eleven träna mer och få mer 

specifika övningar hur den kan utvecklas mer i avkodningen. Det kan även vara en elev som 

har god kunskap i läsning, den behöver då istället utmaningar för att utvecklas ännu mer. 

Undervisningen i läsförståelse ska innebära att eleverna genom aktiv läsning får en ökad 

förståelse av hur olika strategier ska kunna användas (Westlund, 2009, s. 51–52).  

 

I läsförståelseforskning anser Westlund (2009, s. 38) att det är väsentligt att direktundervisa 

elever i läsförståelse, vilket kan kopplas till den proximala utvecklingszonen. Enligt Säljö 

(2014, s. 305) innebär den utvecklingszonen att experten, det vill säga läraren, stöttar eleven 

genom att i olika nivåer öka svårighetsgraden på uppgifterna. Några faktorer som kan påverka 

utvecklingen i läsförståelse är till exempel elevens sociala sammanhang, elevens motivation 

som vi tidigare varit inne på samt elevens tankeförmåga och åldersmognad.  

 

2.6 Bedömning av läsförståelse 

Det är skillnad på olika sätt att använda sig av begreppet bedömning. Bedömning kan 

användas genom att läraren fyller i elevernas resultat i olika bedömningsmallar eller så kan 

bedömningens syfte vara att utveckla och granska elevernas kunskaper och den undervisning 

som läraren ger. Det finns två sätt att utföra bedömning på, de benämns med begreppen 

summativ och formativ bedömning (Sjunnesson, 2014, s. 34).  

 



13 

 

2.6.1 Vad innebär begreppen summativ och formativ bedömning  

Begreppen summativ och formativ bedömning innebär i den här studien en normerande 

bedömning och en framåtsyftande bedömning. En summativ bedömning synliggör vilka 

elever som uppnår målen och vilka som är i behov av mer stöd för att uppnå målen, medan en 

formativ bedömning klargör vilka sätt eleven kan uppnå målen på. Det är betydelsefullt med 

en medvetenhet om att det finns flera sätt att bedöma läsförståelse på. Om det är en summativ 

eller formativ bedömning beror på vad syftet med bedömningen är (Sjunnesson, 2014, s. 37–

38; Selander, 2012, s. 212).  

 

2.6.2 Att bedöma elevernas läsförståelse  

Enligt Wiksten Folkeryd (2016, s. 145) kan läsförståelsebedömningen ske på varierande sätt. 

Bedömningen kan genomföras när innehållet i olika texter diskuteras, detta kan verkställas 

både i grupp och enskilt. Läsförståelse kan även bedömas genom att eleven skriftligt besvarar 

frågor på en text. Bedömningar är något som sker dagligen i skolan (Rosén et al. 2008, s. 14; 

Westlund, 2013, s. 239). Detta sker nog oftast på rutin hos lärarna för de observerar sina 

elever och är inte alltid inställda på att det sker en bedömning fast det gör det. Westlund 

(2013, s. 241) påpekar att lärare ofta utgår från sin egen erfarenhet när de ska bedöma 

läsförståelse. Vidare anser hon att bedömning är en pågående process som kan underlättas om 

läraren använder olika former av bedömningsmatriser.  

 

Lärare måste ha kunskap om vad läsförståelse innebär och hur bedömningen ska genomföras 

för att synliggöra utvecklingen och kunskapen om läsförståelse. Eleven ska förstå textens 

innebörd utifrån egna erfarenheter och tidigare kunskaper samt även utifrån andra aspekter. 

Utifrån det här betraktelsesättet ska bedömningen utgå från elevens tolkning och bearbetning 

av textens innehåll (Sjunnesson, 2014, s. 38).  

 

2.6.3 PIRLS  

Sverige har under de senaste åren deltagit i en internationell undersökning som benämns 

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) och som genomförts åren 2001, 

2006, 2011 samt 2016. I undersökningen som genomfördes 2016 deltog 4500 svenska elever 

från årskurs 4 (Skolverket, 2017, s. 14). Urvalet av vilka elever som får delta i PIRLS-

undersökningen sker slumpmässigt i två steg. Första steget innebär att skolor slumpmässigt 
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väljs ut och det andra steget är att från varje vald skola är det en till två klasser som deltar i 

undersökningsprocessen (Skolverket, 2012, s. 19). PIRLS undersöker elevers förståelse av att 

begripa, uttrycka i ord och värdera texter som ingår i kategorierna skönlitteratur och sakprosa 

(Skolverket, 2012, s. 6). Syftet med PIRLS är att synliggöra hur läsförmågan bland elever ser 

ut. Skolverket (2012, s. 6) skriver att läsförmågan har försämrats mellan 2001 och 2011 hos 

elever i årskurs 4. Tidigare har studierna påvisat att Sverige är inne i en fallande riktning och 

att eleverna inte presterat på topp (Skolverket, 2012, s. 13). Det har hänt en del mellan 

undersökningen som utfördes 2011 och 2016. I PIRLS-undersökningen 2016 synliggörs att 

flera svenska elever presterar bättre i läsningen både av skönlitteratur och sakprosa än vad de 

gjorde 2011. Det framgår även att de högst presterande eleverna haft en uppgång i resultatet 

mellan 2011 och 2016 och befinner sig nu på samma nivå som 2001, medan de elever som 

presterat lägre befinner sig på samma nivå (Skolverket, 2017, s. 18, 20).  

 

Det är inte bara läsförmågan som undersöks i PIRLS utan eleverna får besvara frågor i form 

av en enkät om deras inställning till läsningen och läsvanor både i skolan och hemmet. 

Elevernas vårdnadshavare och lärare besvarar också frågor i enkäten (Skolverket, 2012, s. 

14). Enkäten som eleverna besvarar synliggör att inställningen till läsningen har en stor 

betydelse för hur resultaten ser ut. Elever med en positiv inställning till läsning presterar 

generellt bättre än eleverna med en negativ inställning till läsning. Enkäten synliggör även att 

föräldrarna har en betydelsefull roll när det gäller deras barns resultat. Deras positiva eller 

negativa inställning till läsning och även hur deras läsvanor ser ut påverkar deras barns 

tankesätt angående läsningen och hur viktig den är (Skolverket, 2012, s. 7–8; Skolverket, 

2017, s. 38, 42).  

 

2.6.4 Styrdokument  

I det centrala innehållet i läroplanen för årskurs 1-3 står det skrivet att ”undervisningen ska 

syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans 

med andra” (Skolverket, 2019, s. 257). Det synliggörs även att elever i undervisningen ska 

utveckla: ”lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter 

textens form och innehåll” (Skolverket, 2019, s. 258). I kunskapskraven i läroplanen för 

årskurs 1-3 står det skrivet att: ”Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga 

delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan 
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eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta 

till egna erfarenheter” (Skolverket, 2019, s. 263).  

 

Skolans styrdokument, exempelvis läroplanen, har stor betydelse för skolans verksamhet i 

stort och för lärarens undervisning. Det kan gälla vilka kunskapskrav som ställts i olika ämnen 

och årskurser och hur bedömning sker. Skolverket (2019, s. 16) beskriver lärarens ansvar 

kring bedömning av elever. Läraren har bland annat ett ansvar att både muntligt och skriftligt 

redovisa elevens kunskapsutveckling för eleven och vårdnadshavare, det vill säga att använda 

sig både av en formativ- och summativ bedömning. Läraren har även ett ansvar att meddela 

eleven och vårdnadshavare om hur elevens studieresultat fortlöper och ifall det framkommer 

eventuella utvecklingsbehov. Genom utvecklingssamtal och den individuella 

utvecklingsplanen ska läraren främja elevens utveckling i kunskapsdelen och i det sociala.  

 

I Skollagen synliggörs det att:  

 

Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist samt sociala och 

ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för 

barn och ungdom. Utbildning skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den 

anordnas i landet. Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i 

samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvars-kännande 

människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till elever med 

särskilda behov. (SFS 2010:800).  

 

Detta citat har betydelse för min studie därför att det påvisar hur viktigt det är att lärare 

anpassar undervisningen så att varje enskild individ utvecklas i läsförståelse oavsett kön, 

etnisk hemkomst, sociala förhållanden o.s.v. Ingen elev ska särskiljas utan alla elever ska 

prioriteras och få möjligheten till att utveckla sin läsförståelse.  

 

3 Metod 

I detta kapitel ges en redogörelse för studiens datainsamlingsmetod, urval, en kort 

presentation av studiens informanter samt bearbetning av det insamlade materialet. Studiens 

tillförlitlighet och giltighet presenteras samt etiska ställningstaganden. Kapitlet avslutas med 

en metod- och analysdiskussion.  
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3.1 Datainsamlingsmetod 

Studien syftar till att undersöka hur några legitimerade F-3-lärare arbetar med läsförståelse 

samt hur de tänker kring begreppet läsförståelse och hur deras bedömning av läsförståelse går 

till. För att studera detta har jag valt att använda mig av en kvalitativ metod i form av 

intervjuer. Metoden intervju öppnar för informanternas egna tankar och åsikter. Jag 

genomförde semistrukturerade intervjuer som enligt Denscombe (2018, s. 269) innebär att 

intervjuaren har färdigställda frågor som informanten ska besvara men det är mer flexibilitet i 

samtalet för det är informantens svar, tankar och åsikter som är av intresse, vilket gör att 

informanternas svarsalternativ inte är begränsat. Utifrån att jag intervjuade en informant åt 

gången är det även en personlig intervju (Denscombe, 2018, s. 270). Det innebär att 

intervjuare och informant möts och en dialog mellan de här två uppstår, vilket gör att 

informantens svar inte blir påverkade av någon annan. Jag valde bort strukturerad intervju för 

att jag som intervjuare inte önskade ett strikt samtal där jag kontrollerar frågorna och svaren, 

utan jag ville ha ett intervjutillfälle som påminde mer om ett öppet samtal där informantens 

tankar och åsikter synliggörs (Denscombe, 2018, s. 269). Utifrån att det är ett specifikt ämne 

med en inriktning som ska besvara forskningsfrågorna valde jag även bort en ostrukturerad 

intervju som enligt Denscombe (2018, s. 269) handlar om att intervjuaren delger ämnet men 

sedan låter informanten samtala fritt om ämnet. Trots att en del av informanterna arbetar på 

samma arbetsplats valde jag att undvika gruppintervjuer. Anledningen till det valet är att 

informanterna inte ska påverka varandras synpunkter eller tillvägagångssätt samt att det 

underlättar vid transkriberingen om det bara är en informant i taget.  

 

3.2 Urval 

Jag efterfrågade legitimerade lärare som undervisar i svenskämnet och som arbetar med 

årskurserna förskoleklass till årskurs 3, samt lärare som arbetat inom skolans verksamhet 

under olika antal år. Informanterna fick jag kontakt med via bekanta till mig. Jag kontaktade 

tolv informanter från ett antal olika skolor i olika kommuner via mail, slutligen valde åtta 

informanter att delta i undersökningen. De övriga informanterna hade inte möjlighet att delta 

på grund av tidsbrist. De åtta informanterna som ville delta i min studie arbetar på fem olika 

skolor i fyra olika kommuner. Anledningen till att välja informanter från olika skolor och 

kommuner är att undersöka om det finns några likheter och olikheter hur de arbetar med 

läsförståelse, vilka material som används, hur bedömningen sker o.s.v.  
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I brevet som informanterna fick via mail gavs en beskrivning av vad studien skulle handla 

om, vad det innebär att medverka i en intervju samt att informanterna är helt anonyma under 

hela processen. De åtta informanter som slutligen valde att medverka i studien fick ett till mail 

med ett informationsbrev (se Bilaga 1). Här hade informanterna en möjlighet att mer 

djupgående läsa vad studien skulle behandla samt en möjlighet att hoppa av medverkan, vilket 

ingen av dem valde att göra. I brevet synliggörs att informanterna kommer vara anonyma och 

att intervjun är konfidentiell, vilket betyder att informanternas riktiga identitet inte kommer 

synliggöras i uppsatsen (Davidson & Patel, 2011, s. 74).  

  

3.2.1 Studiens informanter 

Utifrån att informanterna är anonyma benämns de inte med sina riktiga identiteter utan 

namnges med L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 och L8, där L:et är en förkortning av lärare. Här 

nedan kommer en kort presentation av informanterna och skolorna som deltar i studien.   

 

”L1” och ”L4”  

På skolan där L1 och L4 arbetar finns årskurserna F-3 och det är sammanlagt 249 elever, i 

nuläget finns det ett fåtal elever med ett annat modersmål. På skolan finns inget bibliotek utan 

de får gå till kommunens stadsbibliotek som har sin placering ganska nära skolan. L1 har 

arbetat som legitimerad lärare i 16 år. Hen har arbetat med årskurserna förskoleklass till 6:an 

men arbetar numera bara i årskurserna 1–3. I nuläget arbetar hen i en årskurs 3.  L4 har 

arbetat som lärare i 24 år och arbetar i nuläget i en årskurs 2. Hen har arbetat som obehörig 

lärare i 4 år och resterande som behörig.  

 

”L2”, ”L3” och ”L5”  

Skolan L2, L3 och L5 arbetar på har en stor andel elever ett annat modersmål.  Det finns 

sammanlagt femton olika nationaliteter på skolan. Skolans verksamhet består av förskola 3–5 

år samt F–9, det är sammanlagt 204 elever som går på skolan. Skolan har tillgång till ett 

mindre bibliotek som finns i skolans lokaler. Lärare nr 2 har arbetat som legitimerad lärare i 5 

år och hen arbetar i nuläget i en årskurs 2. Lärare nr 3 har arbetat som legitimerad lärare i 2 år 

och hen arbetar i nuläget i en årskurs 1. Lärare nr 5 har arbetat som legitimerad lärare i 39 år, 

varav 15 år på förskola och resterande 24 år i förskoleklass. Hen arbetar i nuläget i en 
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förskoleklass och arbetar med läsförståelse redan i den årskursen. De läser mycket och 

samtalar om bilder och texter.   

 

”L6” 

L6 arbetar nu på samma skola som L2, L3 och L5, men då bara med SVA-elever. L6 har i 

flera år tidigare arbetat på en annan skola och det är främst från den arbetsplatsen som hens 

svar härrör. Skolan L6 arbetat på tidigare är en F-3-skola med sammanlagt 265 elever. Hen 

har varit legitimerad lärare i 46 år och har under de här åren arbetat med årskurserna 

förskoleklass till 3:an, men efter att hen gått i pension har hen inte haft ansvaret för en egen 

klass utan mer fokuserat och arbetat med SVA-elever.  

 

”L7” 

Skolan L7 arbetar på är en mångkulturell skola där 95 procent av eleverna har ett annat 

modersmål. På skolan i en annan tillhörande byggnad finns det ett bibliotek som även är öppet 

för allmänheten. Skolan består av årskurserna F-6 och har antalet 400 elever. Hen har arbetat 

som legitimerad lärare i 16 år, under de här åren har hen arbetat med årskurserna F-3 men i 

nuläget arbetar hen som speciallärare för förskoleklass och årskurs 1.  

 

”L8”  

L8 arbetar på en större skola där 60 procent av eleverna har ett annat modersmål. På skolan 

finns ett bibliotek tillgängligt. Antal F-3-elever på skolan är ca 200 stycken. Hen har arbetat 

som legitimerad lärare i 38 år, varav 19 år i förskola och resterande 19 år i skolan. Hen har 

arbetat med årskurserna förskoleklass till 9:an. I nuläget arbetar hen i en årskurs 3.  

 

3.3 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna genomfördes enskilt av mig på informanternas arbetsplatser. Det är enligt 

Denscombe (2018, s. 281) viktigt att finna en ostörd plats för intervju. Han anser även att det 

kan vara utmanande att intervjua i stressiga miljöer som till exempel skolor. Med detta i 

beräkning valde jag ändå att genomföra intervjuerna på informanternas arbetsplatser för att 

underlätta för dem att inte behöva ta sig till ett annat ställe. Intervjuerna skedde efter skoltid i 

samtals- eller grupprum. Jag påbörjade intervjuerna genom att berätta för informanterna 

varför studien och deras svar var betydelsefulla. Jag valde att göra på det här sättet för att få så 

utförliga och sanningsenliga svar som möjligt (Davidson & Patel, 2011, s. 75). Alla intervjuer 
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med informanterna spelades in, vilket underlättade vid transkriberingen som utfördes efter 

varje intervju. I tabell 1 nedan synliggörs det hur lång tid varje intervju pågick.  

 

Tabell 1. Längd på respektive intervju (L betyder lärare)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1 synliggör hur många minuter varje enskild intervju med de åtta informanterna 

pågick. Den längsta intervjun varade i 65 minuter, medan den kortaste intervjun bara pågick i 

15 minuter. Längden på intervjuerna varierade beroende på hur mycket informanterna hade att 

delge i varje intervjufråga.  

 

3.4 Analys av data 

Jag valde att genomföra en kvalitativ databearbetning, vilket kan synliggöras på varierande 

sätt men det vanligaste är att text bearbetas på något sätt (Davidson & Patel, 2011, s. 119–

120). Jag transkriberade intervjuerna och kontrolläste texterna flera gånger för att verkligen 

sätta mig in i informanternas svar. Enligt Denscombe (2018, s. 405–407) är kategorisering ett 

givande sätt att tydliggöra betydelsefulla delar i kvalitativa undersökningar, därför valde jag 

att kategorisera det insamlade materialet. Jag påbörjade kategoriseringsprocessen genom att 

plocka ut citat från informanternas transkriberade intervjuer som var relevanta för min studie 

och mina valda forskningsfrågor. Jag påbörjade processen genom att välja ut varierande citat 

från varje informant, anledningen till det var för att kunna synliggöra varje enskild informants 

synpunkter. Vidare valdes citat ut som mer ingående berörde aspekterna hur informanterna 

arbetar med läsförståelse, hur de tolkar begreppet läsförståelse och hur deras bedömning av 

läsförståelse ser ut. Några av citaten var inte relevanta för studien och behövdes sorteras bort 

Informant Längd på intervju  

L1 38 minuter 

L2 25 minuter 

L3 15 minuter 

L4 43 minuter 

L5 18 minuter 

L6 65 minuter  

L7 20 minuter  

L8 25 minuter 
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direkt. Valde även citat som synliggjorde informanternas likheter och skillnader i synpunkten 

kring läsförståelse.  

 

Inspirationen till kategoriseringen är från boken Kvalitativ forskning från start till mål (Yin, 

2013, s. 191). Efter transkriberingen av de inspelade intervjuerna med informanterna valdes 

relevanta citat ut och placerades i en tabell där rubriken på den spalten benämns citat från 

informanter. I tabellen visar jag även vilken informant som säger vilket citat. Vidare fortsätter 

tabellen med två spalter till som i den här studien kommer benämnas initialkod och 

kategorikod (se Bilaga 3). Initialkod är den första nivån och bearbetningen där centrala 

begrepp eller meningar kommer synliggöras, medan kategorikod är den sista nivån och det är 

från den som det framgår vilka slutgiltiga begrepp som kan besvara forskningsfrågorna och 

kommer användas som rubriker i resultatkapitlet. Några centrala begrepp och meningar som 

synliggjordes i andra spalten initialkod är: Avkodning, förklara det eleven läst, börja tidigt 

med läsförståelse, läser högt dagligen och samtalar om texter, läsförståelse är en process, 

bedömer kontinuerligt, viktigt med motivationen samt inkludera i andra ämnen. Efter första 

bearbetningen påbörjades en process att skapa några kategorier som blev centrala under 

rubriken kategorikod. De fyra kategorierna som skapades är: vad läsförståelse innebär, 

lärarens ansvar i läsförståelseundervisningen, lägga en bra och tidig grund och summativ 

och formativ bedömning.  I tabell 2 visar jag ett exempel på hur min analysmetod utformats 

genom att sammanfatta de synpunkter L1 framförde.  

 

Tabell 2. L1 svar utifrån de fyra skapta kategorikoderna (L betyder lärare).  

 

Informanter 

Vad 

läsförståelse 

innebär 

Lärarens 

ansvar i 

läsförståelse-

undervisningen 

Lägga en 

bra och 

tidig 

grund 

Summativ 

och formativ 

bedömning 

L1 Viktigt att 

elever förstår 

texten de läser 

Läsförståelse är 

något som alla 

elever behöva hjälp 

att utveckla. 

Lämpligt att 

redan från 

början arbeta 

med 

läsförståelse. 

Är emot 

summativ 

bedömning. 

 

Tabell 2 synliggör några av de svar L1 gav i intervjun. Under varje skapad kategorikod har 

förkortade citat från intervjun valts ut som belyser vad L1 anser om läsförståelse, hur hen 

arbetar med det samt hur hens bedömning av läsförståelse ser ut. 
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I Bilaga 3 finns det ytterligare exempel på hur kategoriseringen sett ut. I den kategoriseringen 

synliggörs flera av informanternas synpunkter i form av citat från intervjuinspelningarna.  

 

3.5 Tillförlitlighet och giltighet   

Tillförlitlighet används för att bedöma ifall studien är korrekt genomförd. Giltighet betyder att 

det är studiens kvalitet som undersöks, ifall det insamlade materialet verkligen mäter det 

studien ska mäta.  

 

Den här studien förhåller sig till tillförlitlighet och giltighet genom att informanterna blivit 

avidentifierade under hela processen, vilket betyder att deras riktiga identiteter inte avslöjas i 

studien (Davidson & Patel, 2011, s. 74). Dock kan jag inte helt säkerställa att informanternas 

svar under intervjuerna varit korrekta eller om de valt att försköna sina svar. Likväl finns 

förhoppningen om att de varit uppriktiga under processen eftersom de fått informationen 

tidigt att de kommer vara helt anonyma. I studien redovisas inte heller namnen på skolorna 

och kommunerna, vilket gör att informanterna blir ännu mer anonyma.  

 

Studiens tillförlitlighet stärks genom att valet av metod är intervju. Utifrån att det är lärarens 

synpunkter och förhållningssätt som är det intressanta så är intervju mest passande 

(Denscombe, 2018, s. 268). Den personliga intervjumetoden stärker giltigheten i det 

insamlade materialet därför att samspelet mellan intervjuare och informant kan tydliggöra 

eventuella oklarheter som kan vara betydelsefulla för studien. Analysmetodens tillförlitlighet 

och giltighet förstärks i studien genom att varje intervjutillfälle spelas in och det gör att 

transkriberingen och kategoriseringen inte blir mina egna tolkningar utan det är 

informanternas svar på intervjufrågorna som synliggörs i transkriberingen samt 

kategoriseringen. Kategoriseringen kan även tolkas som rörig men utifrån en tydlig 

beskrivning hur processen genomförts ökar tillförlitligheten och giltigheten.  

 

En faktor som minskar tillförlitligheten i studien är att risken finns att när något ska tolkas så 

kan det påverkas av tolkarens synpunkter. För att öka tillförlitligheten är det viktigt att 

minimera den risken genom att utföra eventuella åtgärder (Davidson & Patel, 2011, s. 103–

104). Jag har försökt att minimera detta genom att inte tolka utifrån mina egna synpunkter 

utan hela tiden fokusera på och utgå från informanternas svar. Till exempel har jag 

transkriberat exakt det informanterna sagt under intervjuerna och inte tolkat och korrigerat om 
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några svar. Jag har inte heller tolkat eller synliggjort mina egna synpunkter om hur 

informanterna arbetar och bedömer läsförståelse, utan jag har varit neutral genom hela 

processen.  

 

Nackdelen med semistrukturerad intervjumetod är att informanterna kan tolka 

intervjufrågorna olika, vilket kan bidra till att tillförlitligheten i studien minskas. Enligt 

Davidson och Patel (2011, s. 104) skulle tillförlitligheten öka ifall valet istället blev en 

strukturerad intervjumetod med färdiga svarsalternativ. Dock skulle tillförlitligheten även 

minska utifrån att svaren från informanterna blir begränsade och då är det inte längre deras 

synpunkter och hur de arbetar med läsförståelse som synliggörs, vilket är en betydande del i 

den här studien.  

 

Att ljudupptagning används under intervjuerna är en bidragande faktor till att tillförlitligheten 

i studien ökat. Ljudupptagning möjliggjorde att jag kunde lyssna ett flertal gånger på de 

inspelade intervjuerna för att kunna genomföra en tydligare och mer korrekt transkribering av 

insamlade materialet. Detta underlättade vid kategoriseringen. Jag har i efterhand kommit till 

insikt att tillförlitligheten och giltigheten skulle ökas ifall ytterligare en till metod valdes, jag 

tänker främst på metoden observation. Då skulle det synliggöras om lärarna i studien arbetar 

och gör det de säger under intervjun.  

 

3.6 Etiska aspekter 

Fyra betydelsefulla aspekter som en forskare måste förhålla sig till när forskning genomförs 

med människor är informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. De här fyra aspekterna har formulerats av Vetenskapsrådet och innebär att 

informanterna tydligt måste informeras om vad studien och deras deltagande innebär. Jag 

måste även få ett samtycke från informanterna om att vilja delta i undersökningen, att de 

kommer vara helt anonyma genom hela processen samt informeras om att det insamlade 

materialet endast kommer användas i studien (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7, 9, 12, 14).  

 

I studien uppfylls de här fyra aspekterna genom att informanterna tidigt fått tillgång till ett 

informationsbrev (se Bilaga 1) via mail. Brevet har innehållit tydlig information om vad 

studien kommer innebära, att informanterna har rätten att avsluta sin medverkan när de vill 

samt att det insamlade materialet endast kommer användas i undersökningen, vilket gör att 
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informations-, samtycke- och nyttjandekravet uppfylls. Konfidentialitetskravet har jag 

uppfyllt i studien genom att varje enskild informant blivit avidentifierade under hela 

processen, vilket har tydliggjorts för dem redan från början via informationsbrevet. Utifrån att 

informanterna fått nya identiteter genom kodningen L1, L2, L3 o.s.v. har detta även 

synliggjorts i studien.  

 

4 Resultat 

Det här kapitlet inleds med en presentation av resultatet och kategorierna som framkommit 

utifrån det bearbetade materialet. Efter varje presenterad kategori kommer en förklaring vad 

varje avsnitt innebär. Avslutningsvis ges en sammanfattning av resultatet i form av en tabell. 

Rubrikerna på avsnitten har fått sin benämning utifrån spalten kategorikod (se Bilaga 3). 

Valet att använda minst ett citat från varje informant är för att synliggöra eventuella likheter 

och skillnader mellan deras synpunkter (Davidson & Patel, 2011, s. 121). Vilken informant 

som uttrycker vad kommer tydliggöras med deras benämningar L1, L2 o.s.v. efter varje citat.  

 

Jag har valt att presentera citaten som blockcitat trots att det bryter mot reglerna för sådana, 

men jag väljer att göra på det sättet ändå för att förtydliga citaten för läsaren. I några av 

styckena nedan har jag även använt mig av invävda citat och jag har valt att göra så för att 

kunna använda så många citat som möjligt i texten utan att det ger en rörig känsla.  

 

I de olika avsnitten i resultatet visualiseras det att de flesta informanter har liknande syn på 

läsförståelse och vikten av att prioritera den. Skillnader som lyfts fram är olika val av material 

för att utveckla elevers läsförståelse, användningen av inre eller yttre motivation, hur deras 

bedömning går till och vilken av summativ eller formativ bedömning som det mer 

kontinuerligt använder sig av.  

  

4.1 Vad läsförståelse innebär  

Det här avsnittet innehåller informanternas synpunkter om vad läsförståelse innebär och hur 

de definierar begreppet läsförståelse.  
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Enligt de flesta informanterna innebär läsförståelse att eleven kan automatiskt avkoda ord, att 

de förstår innebörden av det de läst samt kan återberätta det lästa. Läsförståelse innebär även 

att eleven ska kunna samtala om texter och även arbeta med texterna som eleverna blir 

tilldelade. Ett sådant arbete innebär att elever läser texter och antingen enskilt eller i grupp 

tolkar och förstår texterna, det kan till exempel vara frågor som de ska hitta svaret på i texten. 

Några informanter anser även att mer djupgående läsa och förstå olika texttyper är 

läsförståelse. Följande citat synliggör vad några informanter anser är läsförståelse:  

 

Samtala och bearbeta olika texter är läsförståelse. /L8 

 

Inte läsa mekaniskt utan att sätta sig in mer i texterna anser jag är läsförståelse. /L2 

 

En informant påpekade hur viktigt det är att eleverna självständigt läser olika typer av texter 

och själva försöker tolka och förstå texterna istället för att bara läraren förklarar texterna för 

eleverna, vilket det här citatet visar: ”Tycker det är viktigt att de själva förstår texten genom 

att de läser den och inte bara jag som lärare förklarar den.” /L1.  

 

Några informanter anser även att samtal om bilder i böckerna är läsförståelse. De anser att det 

är lika väsentligt som att bara samtala om texter, utifrån att det även är mycket som kan tolkas 

och utvecklas utifrån bilderna, vilket citatet nedan visar:  

 

Läsförståelse är att läsa och samtala om texterna och bilderna. /L6 

 

En informant anser även att läsförståelse är kopplat till ålder och vilka referensramar eleven 

har. Hen menar att ju äldre elever är, desto lättare har de att förstå olika delar som ingår i 

läsförståelse till exempel att läsa mellan raderna. Hen anser att detta inte är något som 

förväntas av elever i årskurs 1 och 2, eventuellt menar hen att detta går att börja arbeta med 

och att förvänta sig av elever i årskurs 3:  

 

Läsförståelse är när en elev förstår det den läst, men det är också åldersrelaterat och utifrån vad 

eleven har för referensramar. /L8  

 

4.2 Lärarens ansvar i läsförståelseundervisningen 

Det här avsnittet handlar om vad informanterna anser är deras ansvar i undervisningen om 

läsförståelse. Informanternas ansvar är bland annat att variera sin undervisning genom att 
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använda olika material och metoder för att utveckla elevers läsförståelse, att inkludera 

läsförståelsen i flera ämnen, hinna med allt som de önskar att göra för eleverna, att 

uppmuntra, inspirera och motivera eleverna till att vilja läsa och utvecklas i läsförståelse samt 

att tidigt uppmärksamma elevers svårigheter.  

 

Informanterna uttryckte att de har ett stort ansvar för varje enskild elevs utveckling av 

läsförståelse och att det kan ske på varierande sätt. Samtliga informanter uttryckte att elevers 

olika nationalitet inte har någon betydelse utan de fokuserar mer på enskilda elevers behov 

och förutsättningar inte på att vissa elever härstammar från ett annat land och har då oftast 

svårare med svenska språket.  Några informanter nämnde att val av material i 

läsförståelseundervisningen är viktigt, medan andra uttryckte att läsningen har störst fokus för 

att elever ska utveckla läsförståelse. De flesta informanter valde att variera sina 

läsförståelselektioner genom att låta eleverna få utveckla sin läsförståelse på olika sätt, medan 

andra valde att fokusera på ett valt material till exempel Läsfixarna1: ”Använder oss av 

Läsfixarna. Det blir tydligt för eleverna.” /L7. Någon informant hade material där läraren 

läser och eleverna färglägger det instruktionerna i texten säger. De flesta informanter hade 

någon form av läsförståelsebok med frågor på textens innebörd som eleverna skulle besvara, 

både muntligt och skriftligt. Två informanter ansåg att det var mer väsentligt att använda sig 

av olika ramsor och lekar för att utveckla deras läsförståelse, vilket citatet nedan ger exempel 

på:  

 

Använder mig mycket av ramsor och lekar i min undervisning. /L6  

 

Enligt informanterna har även lärare ett ansvar att försöka hinna med allt som ska utföras. 

Samtliga informanter påpekade att tiden och att hinna med allt är ett hinder i 

läsförståelseundervisningen. De anser att det är utmanande att få tiden att räcka till och att 

hinna med allt som de önskar göra. En informant uttryckte sin frustration då det gäller att 

hinna med allt. Hen påpekade att viljan till att göra så mycket mer finns där, men att tiden 

tyvärr numera behöver läggas på att säga till elever och lära dem hur man ska behandla andra 

individer. Två informanter uttryckte svårigheter med att utveckla elever i läsförståelse då 

                                                 

1 Läsfixarna är ett läsförståelsematerial som utvecklar elever i olika lässtrategier. Läsfixarna består av de fem 

grundstrategierna som är förutspå hypoteser, ställa frågor, få klarhet i otydligheter, sammanfatta och att skapa 

inre bilder. För att tydliggöra strategierna för eleverna har fem karaktärer skapats som då är kopplade till syftet 

med strategierna: spågumman, detektiven, reportern, cowboyen och konstnären.  
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olika individer befinner sig kunskapsmässigt på helt olika nivåer samt att tiden inte räcker till 

vilket följande citat visar:  

 

Vill så otroligt mycket, men disciplinen idag är inte som den var förr. Mycket tid går åt till att lära 

eleverna hur man ska bete sig i klassrummet och emot andra barn. /L1 

 

Tiden, att hinna med allt som man vill göra och att man har elever som befinner sig på två helt 

olika kunskapsnivåer är svårigheterna med att utveckla elevers läsförståelse. /L2 

 

Samtliga informanter anser att läsförståelse är något som alla elever behöver hjälp att 

utveckla. De anser att det inte är något som sker automatiskt, utan att det är en pågående 

process som kräver att eleverna får undervisning och stöttning i. Några informanter 

tydliggjorde att det är mer den analyserande förmågan som eleverna behöver hjälp att 

utveckla, till exempel att läsa mellan raderna, men att läsa och tolka enklare texter utan att 

mer djupgående analysera dem är något som en del elever klarar av att utveckla utan stöttning 

av lärare, vilket följande citat synliggör:   

 

Anser att läsa mellan raderna, analysera handlingen i texten och mer djupgående gå in i en text 

behöver de hjälp att utveckla. /L4 

 

Det finns elever som kan läsa och förstå texten men har inte den mer analyserande förmågan och 

den utvecklar det med hjälp av stöttning från lärare. /L2 

 

Under intervjuerna framkom det att flera av informanterna försöker arbeta varierande med 

läsförståelse och inkludera det i övriga ämnen. En informant uttrycker att det inte finns några 

begränsningar när det gäller att arbeta och utveckla läsförståelse. Hen anser att läsförståelse 

kan kombineras med andra ämnen, vilket gör att eleverna får en bredare möjlighet att utveckla 

läsförståelse ännu mera:  

 

Möjligheterna är obegränsade, finns egentligen hur mycket som helst som man kan göra och att 

man kan kombinera och utföra läsförståelse i alla ämnen. /L2 

 

Jobba med läsförståelse på många olika sätt och inkludera det i flera ämnen. /L7  

 

Ett annat sätt att utveckla elevernas läsning är högläsning. En informant uttryckte att syftet 

med högläsning är att stödja elevernas kunskapsinlärning, att eleverna ska utveckla sitt språk, 
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att deras egen fantasi ska öka, att samtala om texterna och bilderna i böckerna. Syftet med 

högläsning är också att repetera genom att eleverna får delge vad som hände senast i boken, 

detta för att eleverna ska bli påminda om vad som hänt samt kunna koppla det med de nya 

som de snart ska få höra i boken. Hen ansåg även att högläsningens syfte är att det ska bli en 

gemenskap i elevgruppen, vilket följande citat visar:  

 

Syftet med högläsning är att berika deras kunskapsinlärning, lära sig språket, öka fantasin, 

gemenskap, samtala om det man läst, gå tillbaka och minnas det man läst. /L5 

 

Högläsning är en lära. Man ska inte bara läsa en bok för att det är skönt, utan böckerna du som 

lärare väljer ska ha ett syfte kopplat till barnens verklighet.  /L1 

 

Informanterna påpekade även att lärarens ansvar är att skapa motivation hos eleverna. En 

informant uttryckte att det krävs mycket uppmuntrande, lockande läsövningar som är mer 

konkret anpassade och att ge elever klistermärken då de läst för att vissa elever ska komma 

över tröskeln som gör att de mer självgående väljer att läsa. Informanten påpekade att 

klistermärkena ska göra att elever vill läsa mer, utifrån att varje gång de läst ett visst antal 

sidor så får de ett klistermärke. En annan informant uttryckte att det är väsentligt att försöka 

motivera eleverna så att de vill läsa mera:   

 

Viktigt att finna motorn som gör att de vill läsa mer. /L5 

 

Vikten av att vara en engagerad lärare i läsprocessen var flera av informanterna överens om, 

att tidigt värdera läsningen och att finna väsentliga böcker som bidrar till att elevernas 

motivation i läsningen ökar, samt att eleverna upptäcker nya intressanta ämnen att läsa om. En 

informant påpekade att valet av litteratur att läsa för eleverna ska ha ett syfte och vara kopplat 

till elevernas verklighet. Hen ansåg att högläsning inte ska vara en avslappnande stund utan 

alltid ha ett pedagogiskt syfte.  

 

Värdera läsningen högt från början. Vara engagerad som lärare att finna olika böcker som passar 

elevernas intressen. /L7 

 

Enligt en informant har läraren en betydelsefull roll när det gäller att upptäcka och förebygga 

eventuella svårigheter i elevernas läsförståelseutveckling. Det är viktigt att tidigt upptäcka 

ifall elever har svårigheter i till exempel avkodning och ta reda vad orsaken till det är.  Det 

kan vara olika faktorer som gör att eleven inte utvecklats inom specifika delar. Det kan bero 
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på läs- och skrivsvårigheter eller att eleven bara har ointresse i att lära sig, vilket följande citat 

visar:  

 

Viktigt att man som pedagog tidigt uppmärksammar om en elev verkar ha svårt med avkodning,  

är det allmänt ointresse eller föreligger det någon form av läs- och skrivsvårigheter. /L8 

 

Avslutningsvis var det flera lärare som synliggjorde att läsa för barnen är viktigt för 

läsförståelseprocessen. Därför påpekade informanterna att det är betydelsefullt att läraren 

själv läser mycket både hemma och under lektionerna för att öka elevernas motivation och 

inspiration till att läsa. En informant uttryckte att det är väsentligt att som lärare våga prova 

nya saker, testa att läsa olika texttyper för eleverna o.s.v. En annan informant menar att vara 

förberedd och att läsa högläsningsboken innan eleverna får ta del av den är en bidragande 

faktor till att inspirera till högläsning, för det synliggör bland annat att läraren är engagerad 

samt kan då skapa en mer givande lässtund för eleverna genom att till exempel läsa med olika 

röstlägen beroende på karaktär, vilket följande citat synliggör:  

 

Viktigt att som lärare vara förberedd på boken som ska läsas att man läst den innan man läser den 

för klassen. /L7 

 

I läsförståelseprocessen är det viktigt att läsa mycket för barnen. /L3 

 

4.3 Lägga en bra och tidig grund 

I det här avsnittet redovisas informanternas synpunkter om hur betydelsefullt det är att börja 

arbeta med läsförståelse på ett tidigt stadium, vilken betydande roll vårdnadshavare har för 

elevers motivation i läsning och hur viktigt det är att de får en god grund i läsförståelse för det 

kommer underlätta för eleverna i deras utveckling framöver.  

 

Samtliga informanter uttryckte hur viktigt det är att eleverna börjar arbeta med läsförståelse 

på ett tidigt stadium. Informanterna anser att det kommer underlätta för elevernas fortsatta 

läsförståelseinlärning ifall de får förmånen att börja tidigt. Informanterna påpekade att 

läsförståelse är något som lärarna direkt kan börja arbeta med och även börja genomföra det 

redan vid skolstart om inte tidigare. Ju tidigare, desto bättre och det kommer bidra till att 

eleverna får det lättare i den fortsatta läsförståelseutvecklingen, då svårighetsgraden kommer 

att öka. 
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Det är lämpligt att redan från början arbeta med läsförståelse. /L1 

 

Två av informanterna anser att läsförståelseinlärningen redan kan påbörjas i hemmet då 

eleverna är väldigt unga. Att starta tidigt med att läsa för barnen och samtala om texter och 

bilder anser de är en väsentlig bidragsfaktor till att elevernas egen inlärning och förståelse för 

olika texttyper ökar. Det gör även att eleverna utvecklar sitt ordförråd och meningsbyggnad. 

Under intervjuerna framkom det av några av informanterna att det är betydelsefullt att 

eleverna får en bra grund hemifrån innan de börjar skolan. Dock uttryckte flera av 

informanterna att detta ser väldigt olika ut i hemmen och i varje elevgrupp. Några elever 

börjar redan tidigt med att läsa mycket medan andra elever nästan inte ens öppnat en bok när 

de kommer till skolan. Det finns elever som inte får hjälpen och stöttningen hemifrån på 

grund av språksvårigheter eller bristande insikt om läsningens betydelse hos vårdnadshavare. 

Detta kan skapa stora problem för eleverna när de kommer till skolan och inte har 

motivationen till att utvecklas.  

 

Läsning kräver mycket träning och de elever som inte får det hemifrån har svårare att utvecklas i 

det. /L7 

 

En av informanterna ansåg att eleverna tidigt ska få en grund i läsförståelse för att förbereda 

eleverna på svårighetsgraden som kommer senare. Några informanter ansåg att det ska börja 

när barnen är små, medan några mer uttryckte att det ska börjas tidigt men att inlärningen ska 

börja vid skolstart.  

 

Ju tidigare man lägger en bra grund, ju bättre är eleverna förberedda på högre studier där 

läsförståelse är viktigt. /L8 

 

En informant tyckte även det var viktigt att eleverna läser hemma. Hen ansåg att det var en 

bidragande faktor till att elevernas läsmotivation och läsutveckling ökar. Dock påpekade hen 

att detta inte var vanligt förekommande utan att läraren fick försöka peppa vårdnadshavare att 

även läsa med eleverna i hemma.  

 

Försöker stötta vårdnadshavare att även läsa med eleverna hemma. /L6 
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4.4 Summativ och formativ bedömning 

I det här avsnittet redovisas informanternas olika synpunkter om summativ och formativ 

bedömning. Det handlar även om hur informanterna väljer att bedöma elevers läsförståelse, 

både i summativ och formativ bedömning.  

 

Informanterna uttryckte under intervjuerna att bedömningen är viktig för elevernas utveckling 

och inlärning i läsförståelse. Några av informanterna ansåg att den formativa bedömningen 

var mer givande för eleverna i deras läsförståelseutveckling, vilket följande citat visar:  

 

Summerar vart de befinner sig sedan under tidens gång ge formativ genom att uppmuntra dem att 

komma vidare. /L6 

 

Har mycket formativ bedömning. Kopplar tillbaka direkt när de läst för mig. /L3 

 

Några informanter var emot en summativ bedömning och mest bara utförde den 

bedömningsformen för att det ingår i deras arbete, men hen påpekade under intervjun att om 

hen fick välja skulle bara en formativ bedömning förekomma. Samtliga informanter använder 

båda bedömningsformerna summativ och formativ men att de prioriterar formativ bedömning 

i undervisningen, vilket följande citat visar:  

 

Är emot summativ bedömning. Formativ är mer användbar som har större betydelse för eleverna. 

/L1 

 

Bedömningsmallen blir en form av summativ bedömning, men använder mer formativ i 

undervisningen. /L4 

 

Flera av informanterna använde en summativ bedömning som ett redskap för att synliggöra 

var eleven befinner sig i kunskapsutvecklingen. Informanterna gjorde summativ bedömning 

genom att fylla i olika bedömningsmallar ”bedömer läsförståelse genom att kryssa i 

Skolverkets bedömningsmall” /L4. En informant, L6, som arbetat som lärare i 46 år fick i 

början av sitt yrkesliv skapa egna mallar. Hen uttryckte utifrån intervjun att idag finns det 

färdiga mallar för läraren att fylla i. Detta ansåg hen underlättar och gör det smidigare för 

lärarna i processen att ta reda på var eleverna befinner sig i sin läsförståelseutveckling, vilket 

följande citat visar:  
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I början fick jag göra egna mallar för att bedöma eleverna. Nu för tiden finns det färdiga mallar 

som läraren ska fylla i. /L6 

 

Utifrån intervjuerna framkom det att informanterna bedömer eleverna på varierande sätt. En 

informant utgår från bedömningsportalen som finns tillgänglig för lärare på Skolverkets 

hemsida, en annan uttryckte att hen bedömer genom proven som måste genomföras: 

”Bedömer läsförståelse utifrån proverna vi måste göra, texterna finns på Skolverket.” /L1. 

Någon bedömde hur frågorna blir skriftligt besvarade utifrån texten eleverna läst. En annan 

informant bedömer genom att lyssna när eleverna läser och för att vidare se om eleven 

begripit vad textens innebörd är. En informant bedömer mer utifrån läsförståelseböcker och 

läsläxan, där hen ser om eleverna förstått vad de läst utifrån hur de besvarat frågorna som är 

kopplade till texterna de läst. En informant anser att slutgiltig summativ bedömning sker 

genom de nationella proven som eleverna ska göra i slutet av årskurs 3, samt att summativ 

bedömning sker via valda läromedel och formativ sker kontinuerligt under lektionerna, vilket 

citatet nedan synliggör:  

 

Summativ genom läromedel och formativ kontinuerligt. Slutgiltig summativ bedömning sker i 

slutet av 3:an genom nationella proven. /L2 

 

4.5 Sammanfattning av resultat 

I detta avsnitt sammanfattas mina resultat i tabell 3. Tabellen synliggör några av 

informanternas svar utifrån intervjuerna. Under varje skapad kategorikod har citat från 

intervjuerna valts ut som belyser vad informanternas anser om läsförståelse, hur de arbetar 

med det samt hur deras bedömning av läsförståelse ser ut.  I kolumnen längst till vänster är 

informanterna uppdelade och benämnda L1, L2, L3 o.s.v. I de övriga kolumnerna är 

informanternas svar från intervjuerna sammanfattade och placerade under passande 

kategorikod. Det finns fyra kategorikoder och de är: Vad läsförståelse innebär, lärarens ansvar 

i läsförståelseundervisningen, lägga en bra och tidig grund och summativ och formativ 

bedömning.  
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Tabell 3. Några av informanternas svar utifrån de fyra kategorikoder som skapats utifrån 

bearbetningen av intervjusvaren.  

 

Informanter 

Vad läsförståelse 

innebär 

Lärarens ansvar i 

läsförståelse-

undervisningen 

Lägga en 

bra och tidig 

grund 

Summativ och 

formativ 

bedömning 

L1 Viktigt att elever förstår 

texten de läser 

Läsförståelse är något 

som alla elever behöva 

hjälp att utveckla. 

Lämpligt att 

redan från 

början arbeta 

med 

läsförståelse. 

Är emot summativ 

bedömning. 

L2 Inte läsa mekaniskt utan 

att sätta sig in mer i 

texterna.  

Möjligheterna är 

obegränsade, finns hur 

mycket som helst man 

kan göra.  

Börja redan i 

förskolan. 
Kontinuerligt under 

lektionerna. 

L3 Kan avkoda, förstå det 

den läst och förklara, då 

kan eleven läsa. 

Viktigt att läsa mycket 

för barnen. 
På en gång kan 

man börja med 

läsförståelse. 

Har mycket formativ 

bedömning. 

L4 Förstå, tänka, samtala 

om det du läst.  

Läsa mellan raderna, 

analysera handlingen 

och mer djupgående gå 

in i en text behöver 

elever hjälp att utveckla.  

 Bedömningsmallen blir 

en form av summativ 

bedömning. 

L5 Läser och samtalar Finna motorn som gör 

att de vill läsa. 
Får redan i 

förskoleklass en 

grund för 

läsförståelse 

I förskoleklass är det 

mer formativ 

bedömning jag 

fokuserar på. 

L6 Läsa och samtala om 

texterna och bilderna. 

Finns ingen gräns på allt 

man kan göra för att 

utveckla läsförståelse. 

Kan redan börja 

i hemmet då 

barnen är riktigt 

små.  

Finns färdiga mallar 

som läraren ska fylla i.  

L7 Förstå det man läst, 

kunna återberätta och 

besvara på frågor.  

Jobba med läsförståelse 

på många olika sätt. 
Läsning kräver 

mycket träning 

och elever som 

inte får det 

hemifrån har 

svårare att 

utvecklas i det.  

Bedömer i läsgrupperna 

hur de läser och 

besvarar frågor 

angående texten de läst.  

L8 Samtala och bearbeta 

olika texter.  

Svårt med avkodning, är 

det allmänt ointresse 

eller föreligger det 

någon form av läs- och 

skrivsvårigheter.  

Ju tidigare man 

lägger en bra 

grund, desto 

bättre är det för 

eleverna.  

Summativ bedömning 

kan vara svårt när det 

gäller läsförståelse.  

 
I tabell 3 synliggörs flera intressanta aspekter. De flesta informanter samtycker till att 

läsförståelse är viktigt och att det är något eleverna behöver hjälp att utvecklas i. Några 

skillnader som uppstår är att informanterna använder sig av olika material när de ska utveckla 
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elevers läsförståelse samt att de har olika uppfattningar om summativ och formativ 

bedömning.  

 

I Bilaga 3 finns det ytterligare exempel på hur kategoriseringen sett ut.  

 

5 Diskussion 

I detta kapitel besvaras forskningsfrågorna och studiens resultat tolkas och diskuteras. Även 

studiens metod och analys diskuteras. Kapitlet avslutas med studiens slutsats och förslag på 

vidare forskning.   

 

5.1 Tolkning och diskussion av resultatet  

I detta avsnitt tolkas och diskuteras resultaten som relateras till tidigare nämnd forskning. 

Anledningen till valet av att använda samma rubriker som i resultatkapitlet är att förtydliga 

för läsaren vilken kategorikod som tolkas och diskuteras. Resultatet synliggör bland annat hur 

informanterna arbetar med läsförståelse, vilka olika material de anser är lämpligast att 

använda i läsförståelseutvecklingen, vilket ansvar de anser att de har samt hur deras 

bedömning ser ut. I diskussionen synliggörs även informanters likheter och olikheter i hur de 

arbetar och tänker kring begreppet läsförståelse samt hur deras bedömning ser ut.  

 

5.1.1 Vad läsförståelse innebär 

Min första forskningsfråga gällde hur lärarna i studien definierar begreppet läsförståelse. Av 

de intervjusvar jag fick framgår det att samtliga informanter är överens om att läsförståelse 

innebär att elever kan avkoda, förstå texten som de läst samt kan samtala om olika texter och 

bilder. De anser även att läsförståelse är när eleven mer djupgående kan sätta sig in i textens 

innebörd och kan analysera den. Detta stämmer överens med det som Bråten (2008, s. 14) 

nämner, att läsförståelse innebär att det är läsaren som ska ta in textens innebörd oftast utifrån 

egna erfarenheter och tidigare kunskaper. Informanterna anser även att inlärningen av 

läsförståelse är en process som pågår kontinuerligt och som innehåller många olika 

betydelsefulla delar, vilket stöds av både Taubes (2007, s. 68) och Westlunds (2013, s. 237) 

forskning.  

 



34 

 

I likhet med Bråten (2008, s. 47) ansåg flera av informanterna att avkodningen var en viktig 

del i läsförståelseutvecklingen, att avkodning är grunden för att eleven längre fram i sin 

utveckling ska behärska en god läsförståelse. Informanternas svar stämmer in på det Elbro 

(2004, s. 33, 39) skriver, att när elever uppnått avkodning behöver de uppmanas att fortsätta 

läsa för det är viktigt för den fortsatta utvecklingen av läsningen. Flera av informanterna anser 

även att läsflyt har en stor betydelse för att utveckla läsförståelsen. Alatalo (2011, s. 86–88) 

påpekar att läsa mycket och utveckla läsflytet är något som kontinuerligt måste ske i 

undervisningen, för hon påpekar att det är grunden för att uppnå en god läsförståelse.  

 

Det framkommer även att informanterna är överens om att avkodning och läsförståelse inte är 

två komponenter som utvecklas parallellt. Elever kan ha god kunskap i avkodning men det 

resulterar inte i att de automatiskt har god kunskap i läsförståelse utan båda de här delarna 

kräver träning, vilket även Westlund (2009, s. 85) anser. Detta visar på intressant tidigare 

tankesätt då forskare på 1900-talet trodde att delarna avkodning och läsförståelse var något 

eleverna utvecklas i på grund av att de kunde det ena eller det andra, men så är dock inte fallet 

utan barn behöver utvecklas och tränas i båda delarna. Det som påverkar utvecklingen i 

läsförståelse är beroende på hur mycket de läser och ifall de fått ta del av olika texttyper samt 

olika lässtrategier.  

 

I resultatet framkommer det att inte alla informanter arbetar med att utveckla elever i olika 

lässtrategier utan de flesta har mer fokus på att motivera och inspirera till läsning och att det 

är genom läsningen som elever utvecklar läsförståelsen. Westlund (2009, s. 124) påpekar att 

det är väsentligt att elever får undervisning i olika lässtrategier och hur de ska vara 

användbara i deras fortsatta läsförståelseutveckling. Dock är detta inget som är vanligt 

förekommande i skolorna, vilket resultatet i den här studien synliggör.  

 

5.1.2 Lärares ansvar i läsförståelseutvecklingen 

Min andra forskningsfråga gällde hur lärarna i studien arbetar för att eleverna ska utveckla sin 

läsförståelse. Av de intervjusvar jag fick framgår det att skapa motivation hos eleverna ingår i 

lärares ansvar. Elbro (2004, s. 28) och Fridolfsson (2015, s. 36–37) påpekar att motivation är 

betydelsefull för alla olika aktiviteter i skolan. Om inte motivationen eller intresset finns där 

kommer det bidra till svårigheter för eleverna. För är elever inte motiverade så vill de inte lära 

sig och får då svårare att ta in ny kunskap, vilket försvårar för lärarna i deras undervisning. 
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Därför är det lärarens ansvar att direkt från början motivera och försöka finna böcker som är 

av intresse för eleverna så att de vill fortsätta träna på att läsa och bli bättre. Några av mina 

informanter försökte motivera eleverna genom att variera uppgifter eller låta eleverna välja 

böcker utifrån sitt intresse. Både resultatet och bakgrundskapitlet synliggör hur viktigt det är 

med motivationen, dock är det ändå betydelsefullt att lyfta fram att lärare står inför en svår 

utmaning att motivera varje enskild elev, främst blir det utmanande ifall eleverna tappat 

motivationen redan när de börjar skolan, vilket enligt informanterna tyvärr är vanligt 

förekommande.  

 

Utifrån att det är lärarens ansvar att motivera eleverna så att de utvecklar en god läsförståelse 

är det viktigt att lärare använder sig av olika sätt för att motivera eleverna. Några informanter 

i studien använder sig mer av en inre motivation medan övriga informanter satsar både på en 

inre och yttre motivation, för de anser att det är viktigt att de kombineras. Dock anser 

Westlund (2009, s. 29) att den inre motivationen är mer givande, vilket går emot vad de flesta 

av informanterna anser. En informant ansåg att den yttre motivationen som innebär mycket 

uppmuntrande, lockande, klistermärken och konkreta läsövningar var mer användbar för att få 

elever att vilja läsa. Det är ett intressant synsätt av den informanten att hen anser att bara den 

yttre motivationen är användbar, medan forskningen mer syftar till att det är lärarens ansvar 

att använda sig av den inre motivationen eller kombinera en inre och yttre motivation.  

 

Det är lärarens ansvar att variera sin läsförståelseundervisning så att den fokuserar på varje 

enskild individs utveckling. Samtliga informanter uttryckte att det är viktigt att elever blir 

undervisade i läsförståelse genom varierande sätt och att använda sig av olika material. Några 

informanter valde hellre att utgå från ett specifikt material, medan andra valde att variera 

material. Informanterna synliggör att det är deras ansvar att se till varje enskild elevs behov 

och förutsättningar. Därför är det ingen skillnad på ifall några elever är från en annan 

nationalitet utan det är elevens specifika behov som informanterna fokuserar på då de 

anpassar och förbereder sin läsförståelseundervisning.  

 

Enligt Westlund (2009, s. 51–52) är det viktigt att tidigt upptäcka ifall elever har svårigheter 

med avkodning och läsförståelse, vilket flera av informanterna påpekade i resultatet. Det är 

lärarens ansvar att försöka lista ut vad orsaken till det kan vara, om det beror på läs- och 

skrivsvårigheter eller är allmänt ointresse.   
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Samtliga informanter påpekade hur betydelsefull högläsningen är i 

läsförståelseundervisningen. Det är lärarens ansvar att använda högläsning i sin undervisning. 

Fridolfsson (2015, s. 20, 204) och Eckeskog (2013, s. 95–97) skriver att högläsningen kan 

vara ett redskap för läsförståelseutvecklingen, vilket informanterna i studien har anammat. 

Flera av informanterna påpekade hur viktigt det är att böcker finns lätt tillgängliga för att det 

inte ska bli krångel att få elever att vilja läsa. Därför uttryckte några av informanterna att det 

är smidigt att bibliotek finns tillgängligt på skolan. Dock synliggör den korta presentationen 

av studiens informanter att alla lärare inte hade den förmånen att ett bibliotek finns i skolans 

lokaler, utan några av informanterna var tvungen att förflytta sig till en annan lokal om de 

skulle låna böcker med eleverna. Högläsningen kan vara en bidragande faktor till att elevers 

motivation och intresse för läsningen ökar. Läsning för eleverna bidrar även till att utöka 

ordförrådet, utöka deras kunskapsinlärning, utöka elevers fantasi samt skapa en gemenskap i 

elevgruppen (se t.ex. Westlund, 2009, s. 26). Resultatet påvisar även att det är lärares ansvar 

att inspirera eleverna till att vilja läsa mer. Dock synliggör resultatet även att vårdnadshavare 

har en viktig roll när det gäller deras barns inställning till läsningen. Wery och Thomson 

(2013, s. 103–107) påpekar att elever behöver motiveras för det är avgörande om de lyckas i 

skolan eller inte.  

 

Det är vanligt förekommande att elever i samma klass befinner sig på helt olika nivåer 

kunskapsmässigt. Det är ett synsätt som alltid återkommer oavsett ämne och vad 

undervisningen handlar om. Några informanter synliggjorde att det är lärarens ansvar att ändå 

undervisa och utveckla varje enskild elev utifrån deras behov och förutsättningar, men att det 

är en utmaning i undervisningen eftersom kunskapsnivåerna på eleverna kan variera stort.  

 

5.1.3 Lägga en bra och tidig grund 

Min andra forskningsfråga belyser hur lärarna i studien arbetar för att eleverna ska utveckla 

sin läsförståelse. Av de intervjusvar jag fick framgår det att flera av informanterna anser att 

arbetet med läsförståelse ska börja tidigt och att det är en viktig faktor för att eleverna ska ges 

möjligheten att utveckla sin läsförståelse.  Några informanter påpekade att de önskar att 

arbetet med läsning och läsförståelse redan börjar innan skolstart, att vårdnadshavare läser och 

samtalar om texter och bilder i hemmen då barnen är små. Utifrån resultatet blir det tydligt att 

det inte är vanligt förekommande i alla hem, utan att vissa vårdnadshavare har en negativ 

inställning till läsningen och väljer att inte prioritera den. Skolverket (2017, s. 38, 42) 
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synliggör hur betydelsefull roll vårdnadshavare har när det handlar om deras barns 

läsförståelseresultat, att deras inställning till att läsa samt läsvanor påverkar barnens sätt att 

tänka kring det. Därför anser informanterna att det är viktigt att vårdnadshavare prioriterar 

läsningen hemma och har en god attityd till att läsa för sina barn. Om inte elever är vana att 

läsa eller att någon annan individ läser för dem kan det försvåra när de börjar skolan genom 

att de då inte har skapat en motivation och förståelse för varför läsning är viktigt för deras 

framtid. Dock är det inget krav att vårdnadshavare ska behöva göra detta utan skollagen 

synliggör att det är skolans ansvar att utveckla eleverna och att erbjuda en likvärdig utbildning 

oavsett elevers kön och etnicitet (SFS 2010:800). Dock framkom det under intervjuerna att 

informanterna hade den önskan att vissa vårdnadshavare skulle vara mera engagerade i sina 

barns utveckling. Enligt forskarna Wery och Thomson (2013, s. 103–197) hänger 

motivationen ihop med om eleverna kommer lyckas i sin utveckling och inlärning. Dock 

menar informanterna att det inte endast är vårdnadshavares fel att elever inte är motiverade 

utan det är fler faktorer som påverkar det, men informanterna vill ändå synliggöra att 

vårdnadshavare har en stor del i det.  

 

I resultatet framkom det även att samtliga informanter anser att läsförståelse är något som 

lärarna tidigt kan arbeta med i skolan, att redan från första dagen introducera eleverna i 

läsförståelse och synliggöra för dem betydelsen av att arbeta med läsförståelse 

(Utbildningsdepartementet, 2014, s. 5–6). Utifrån att läsflytet har en betydande roll för att 

utveckla läsförståelse är det enligt Alatalo (2011, s. 86–87) viktigt att prioritera att arbeta med 

läsningen tidigt. Detta för att det ska underlätta i elevers fortsatta läsutveckling för det gör att 

elevers förståelse för olika texter ökar.  

 

5.1.4 Summativ och formativ bedömning 

Min sista forskningsfråga gällde hur lärarna i studien arbetar med bedömning av läsförståelse. 

Av de intervjusvar jag fick framgår det att bedömning av läsförståelse är betydelsefullt för 

varje enskild elevs läsförståelseutveckling. Samtliga informanter kombinerar en formativ och 

summativ bedömning för att ta reda på var eleven befinner sig kunskapsmässigt samt stötta 

eleven vidare i sin utveckling. Detta stämmer överens med det Sjunnesson (2014, s. 37–38) 

skriver. Hon menar att beroende på vad syftet med bedömningen är så är den antingen 

formativ eller summativ. Det visades i resultatet att några informanter var emot summativ 
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bedömning och mer utförde den för att det var ett krav, medan andra informanter ansåg att det 

var viktigt att använda sig av både summativ och formativ bedömning.  

 

Utifrån resultatet framkom det att informanterna bedömer läsförståelsen på varierande sätt, 

vilket stämmer in på det Wiksten Folkeryd (2016, s. 145) menar. Några sätt som synliggjordes 

i resultatet var att använda en summativ bedömning genom att fylla i olika bedömningsmallar. 

De flesta av informanterna valde att använda bedömningsmaterialet som finns tillgängligt på 

Skolverket. Ett annat sätt var att bedöma svaren på frågorna utifrån texterna eleverna läst. 

Ytterligare ett sätt att bedöma var när eleverna muntligt återberättade vad texterna handlade 

om.  

 

Det förekom formativ bedömning dagligen hos samtliga informanter, detta är något som både 

Rosén et al. (2008, s. 14) och Westlund (2013, s. 239) lyfter fram. De menar att det är 

betydelsefullt för elevers läsförståelseutveckling att lärare använder sig kontinuerligt av 

formativ bedömning. Samtliga informanter instämmer i detta och använder sig av formativ 

bedömning i sin undervisning för att synliggöra för eleverna vad deras nästa steg i 

utvecklingsprocessen är.  

 

5.2 Metod- och analysdiskussion 

Semistrukturerad intervjumetod gjorde det möjligt att få ta del av åtta F-3-lärares synpunkter 

och arbetssätt inom det valda området läsförståelse. Semistrukturerad intervju möjliggjorde att 

informanternas svar synliggjordes samt flera synpunkter och tankar som inte blivit upptäckta i 

den här studien. Den valda intervjumetoden påminner mer om ett samtal där diskussioner och 

åsikter framställs som kan bidra till vidare funderingar. Några funderingar som synliggjordes 

är hur skolans verksamhet är uppbyggd och vilka svårigheter nutida lärare får dagligen möta. 

Semistrukturerad intervju bidrog även till eventuella följdfrågor där informanterna kunde 

tydliggöra olika aspekter.  

 

Denscombe (2018, s. 417–418) menar att redovisningen av informanternas citat och 

tydliggörandet av dem, samt vilken informant som uttrycker vad bidrar till att det blir mer 

intressant för läsaren för det synliggör om informanterna är eniga i sina svar eller inte. Det är 

anledningen till varför jag valt att synliggöra citaten och vilken informant som säger vad i 

resultatkapitlet. Valet av informanter har varit viktigt för giltigheten i studien. Några faktorer 
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som medfört att urvalet av informanter höjt giltigheten i studien är att alla informanter är 

legitimerade lärare som har någon form av kunskap i bedömning av läsförståelse, och att de 

arbetat olika antal år som lärare och arbetar i årskurserna F-3.  

 

Att använda kvalitativ bearbetning av insamlad data är en process som kan vid första anblick 

tolkas som ostrukturerad samt kräver mycket tid för intervjuaren, men som även är en 

spännande process som kan synliggöra intressanta delar (Denscombe, 2009, s. 387). Jag håller 

med om att det tar lång tid att transkribera alla intervjuerna samt att lyssna igenom dem för att 

grundligt samla in väsentliga aspekter som kan användas i studien. Det är en intressant 

process att få ta del av alla informanters synpunkter och tillvägagångssätt och att då ett flertal 

gånger kunna läsa genom transkriberingarna för att finna nya, intressanta synvinklar. Att 

kategorisera informanternas svar var en tidskrävande process utifrån att det var många 

betydelsefulla citat som jag ville ha med i kategoriseringen. Det var dock en givande metod 

att använda sig av för det gjorde det möjligt att upptäcka likheter och skillnader mellan lärarna 

i studien.  

 

En annan intressant del att diskutera är hur länge de olika inspelade intervjuerna pågick. 

Intervjuerna med L3 och L5 pågick bara 15 minuter respektive 18 minuter. De här 

intervjuerna avviker markant från andra intervjuer som pågick från 38 minuter till över en 

timme. Intressant att fundera på vad orsaken till det är, utifrån presentation av studiens 

informanter synliggörs det att L3 är den lärare som arbetat minst år i yrket, men likväl har L5, 

som också hade en kort intervjutid, arbetat betydligt fler år i skolans värld så det går då inte 

att säkerställa att det beror på att L3 är nyutbildad och bara arbetat 2 år som lärare. Det kanske 

istället mer beror på hur aktivt de här informanterna väljer att arbeta med läsförståelse och hur 

många olika varianter på arbetssätt de väljer att framföra till eleverna. L1 och L7 har arbetat 

lika många år som legitimerade lärare men ändå varierar intervjutiden med 18 minuter. Det 

framkom tydligt under intervjuerna att L1 hade mer att delge för hen arbetade på fler 

varierande sätt än vad L7 gjorde. L6 som arbetat som legitimerad lärare i 46år har en bredd 

kunskap i att utveckla elever i läsförståelse på olika sätt, vilket kan vara anledningen till att 

den intervjun pågick över en timme. Intervjutiden på L2 varade i 25 minuter, det är betydligt 

längre än L3 som pågick endast i 15 minuter. Både L2 och L3 är relativt nya i sitt yrke, därför 

är det intressant att belysa att det främst inte beror på antal år som lärare utan hur aktivt 

läraren arbetar med läsförståelse och hur de varierar arbetssätten.   
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5.3 Slutsats  

Jag anser att syftet med studien har blivit uppfyllt samt att forskningsfrågorna har fått sina 

svar. Jag har kommit fram till att det är viktigt att arbeta med och utveckla elevers 

läsförståelse. Det är en betydelsefull grund att ha med sig i fortsatta utvecklingen i skolan 

samt i framtida arbetsliv. Utifrån den här studien har min förståelse ökat för hur betydelsefullt 

lärares arbete är, att det är lärarens ansvar att motivera eleverna till att vilja utvecklas och lära, 

vilket enligt mina resultat ibland tycks vara en utmaning för informanterna. Studiens resultat 

anser jag väcker tankar om vad som är viktigast att prioritera i skolans värld. Lärare har ett 

stort ansvar för att utveckla eleverna, vilket inte alltid är så lätt med tanke på alla andra krav 

som numera lärare har med att dokumentera, utföra obligatoriska bedömningar samt att 

uppfostra elever hur de ska bete sig mot varandra. Insikten hur betydelsefullt det är att stötta 

vårdnadshavare att läsa för barnen har också ökat efter intervjun med informanterna, studiens 

resultat samt den tidigare forskning som refereras i studien. Avslutningsvis har förståelsen 

ökat att det är många olika faktorer som påverkar elevers läsförståelseutveckling och jag anser 

att det här arbetet kan bidra till att flera får en fördjupad förståelse för lärares svåra 

utmaningar som de ibland ställs inför. Intressant att även upptäcka en informants synsätt kring 

användningen av inre och yttre motivation, att hen väljer att bara fokusera och utföra yttre 

motivation fast forskningen konstaterar att det är betydelsefullt för elevers lärande att 

antingen bara använda inre motivation eller att kombinera inre och yttre motivation.   

Den valda metoden intervju har varit lämplig för den här studien, jag har under intervjuerna 

fått en klarhet i de olika informanternas synpunkter om begreppet läsförståelse och hur de 

använder bedömning i deras undervisning. Dock skulle observation vara ett bidrag till att även 

upptäcka ifall lärarna arbetar med läsförståelse som de nämner under intervjuerna.  

 

Det här arbetet har betydelse för verksamheten eftersom det synliggör hur lärare arbetar med 

läsförståelse och att arbetet med läsförståelse kan ske på varierande sätt. Det skapar även en 

större förståelse för hur skolverksamheten ser ut med allt som numera kan vara en 

påverkansfaktor för elevers utveckling till exempel motivation och intressen. Som blivande 

lärare är det min uppgift att se till att eleverna bland annat utvecklar en god läsförståelse. 

Genom detta arbete har jag utvecklat mina kunskaper om läsförståelse och känner att jag en 

lite mer grund att stå på som blivande lärare. 
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5.4 Förslag på vidare forskning 

Om möjligheten fanns att utveckla studien skulle det vara intressant att intervjua fler antal 

informanter om begreppet läsförståelse. Skulle då även kunna använda metoden observation 

för att tydliggöra ännu mer hur lärare arbetar med läsförståelse och hur deras bedömning ser 

ut. Kan även vara intressant att intervjua elever om deras syn på läsning och läsförståelse.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

Referenslista 
 
Alatalo, T. (2011). Skickliga läs-och skrivundervisning i åk 1-3: Om lärares möjligheter och 

hinder. Diss: Göteborgs universitet.  

 

Bråten, I. (2008). Läsförståelse – inledning och översikt. I I. Bråten (red.), Läsförståelse i 

teori och praktik: (s.11–21, 47-83). Lund: Studentlitteratur.  

 

Davidson, B. & Patel, R. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur.   

  

Denscombe, M. (2018). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

 

Eckerholm, L. (2018). Lärarperspektiv på läsförståelse: en intervjustudie om undervisning i 

årskurs 4-6. Diss. Göteborg: Göteborgs universitet. Tillgänglig: 

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/55589. Hämtad: 19.12.02.   

 

Eckeskog, H. (2013). Varför knackar han inte bara på?: en studie om arbete med 

läsförståelse i åk 1-2. Licentiatavhandling Umeå: Umeå universitet. 

 

Elbro, C. (2004). Läsning och läsundervisning. Stockholm: Liber. 

 

Fridolfsson, I. (2015). Grunderna i läs- och skrivinlärning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Gonzalez, M., Hugander, M., Jonsson, M., Pettersson, E., Trapp, M. & Widmark, M. (2014) 

En läsande klass. Tillgänglig: 

http://www.enlasandeklass.se/wpcontent/uploads/2013/05/Studiehandledning_ELK_ensidig.p

df (2018-04-29) 

 

Guthrie, JT, Wigfield, A, Barbosa, P, Perencevich, KC, Taboada, A, Davis, MH, Scafiddi, 

NT, & Tonks, S 2004, 'Increasing Reading Comprehension and Engagement through 

Concept-Oriented Reading Instruction', Journal of Educational Psychology, vol. 96, no. 3, pp. 

403-423. 

 

Lundberg, I. & Reichenberg, M. (2011). Läsförståelse genom strukturerade textsamtal: för 

elever som behöver särskilt stöd. Stockholm: Natur & Kultur.   

 

Säljö, R. (2014). Den lärande människan. I U.P Lundgren, R. Säljö & C. Liberg. (Red.), 

Lärande, skola, bildning: grundbok för lärare (s. 257-310). Stockholm: Natur & kultur.   

 

Reichenberg, M. (2008). Vägar till läsförståelse: texten, läsaren och samtalet. Stockholm: 

Natur & kultur.    

 

Reichenberg, M. (2014). Vägar till läsförståelse: texten, läsaren, samtalet. Stockholm: Natur 

& kultur.   



43 

 

 

Rosén, M, Längsjö, M, Nilsson, I och Gustafsson, J. (2008). Läsförståelse under luppen: 

observera, bedöma, utveckla. Stockholm: Natur och kultur. 

 

Selander, S. (2012). Didaktik- undervisning och lärande. I U, Lundgren, R, Säljö & C, Liberg 

(Red.). Lärande, skola, bildning: grundbok för lärare: (s. 199-216). Stockholm: Natur och 

kultur.  

 

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet.  

  

Sjunnesson, H. (2014). Bedömning av läsförståelse – och sen då? (Licentiatuppsats, Malmö 

Studies in Educational Sciences Licentiate Dissertation Series 2014:32 Lund University, 

Sweden). Tillgänglig: 

https://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/17661/2043_17661%20Sjunnesson.pdf?sequence

=2&isAllowed=y. Hämtad: 19.12.02.   

 

Skolverket (2012). PIRLS 2011: läsförmågan hos svenska elever i årskurs 4 i ett 

internationellt perspektiv. Stockholm: Skolverket. 

 

Skolverket (2017). PIRLS 2016: läsförmågan hos svenska elever i årskurs 4 i ett 

internationellt perspektiv. Tillgänglig: 

https://www.skolverket.se/publikationsserier/rapporter/2017/pirls-2016?id=3868. Hämtad: 

19-12-16.  

 

Skolverket. (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: 

reviderad 2019. Tillgänglig: 

https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/

55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3975.pdf?k=3975.  

Hämtad: 2020.01.03. 

 

Strømsø, H. (2008). Högläsning, snabbläsning och läsförståelse-om läsning och forskning om 

läsförståelse. I I. Bråten (Red.), Läsförståelse i teori och praktik: (s. 23-46). Lund: 

Studentlitteratur.   

 

Taube, K. (2007). Barns tidiga läsning. Stockholm: Norstedts akademiska förlag.  

  

Tengberg, T. (2014). Konstruktion och bedömning av förmågan att läsa (och förstå) 

skönlitterär text. Två nedslag i det nationella provets läsförståelsedel, åk 9. Educare - 

vetenskapliga skrifter, 1, s.79–97. Malmö: Malmö Högskola. Tillgänglig: 

https://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/17768/Educare%202014%201%20MUEP.pdf?seq

uence=6&isAllowed=y. Hämtad: 19.12.02.   

 

Utbildningsdepartementet. (2014). En bättre skolstart för alla: bedömning och betyg för 

progression i lärandet. Stockholm: Regeringskansliet. Tillgänglig: 

(https://www.regeringen.se/49b725/contentassets/05bca580513145848ee4e9aa1dea934d/en-

battre-skolstart-foralla-bedomning-och-betyg-for-progression-i-larandet). Hämtad: 19.12.02.   

 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer - inom humanistisk samhällsvetenskaplig 

forskning. Tillgänglig: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

 

https://www.skolverket.se/publikationsserier/rapporter/2017/pirls-2016?id=3868
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3975.pdf?k=3975
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3975.pdf?k=3975


44 

 

Wery, J, & Thomson, M. (2013). 'Motivational Strategies to Enhance Effective Learning in 

Teaching Struggling Students', Support For Learning, 28, 3, pp. 103-108.  

  

Westlund, B. (2009). Att undervisa i läsförståelse: lässtrategier och studieteknik för de första 

skolåren. Stockholm: Natur & kultur.    

 

Westlund, B. (2013). Att bedöma elevers läsförståelse. Stockholm: Natur & kultur. 

 

Wiksten Folkeryd, J. (2016). Bedömning av läsförståelse. I T, Alatalo (Red.). 

Läsundervisningensgrunder: (s. 145-162). Malmö: Gleerups.  

 

Yin, R.K. (2013). Kvalitativ forskning från start till mål. Lund: Studentlitteratur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



45 

 

Bilagor  
 

Bilaga 1. Informationsbrev till informanter  
 

Här kommer en information om att ingå i en undersökning om hur lärare arbetar med 

läsförståelse, hur de tolkar begreppet läsförståelse och hur lärare bedömer läsförståelse.  

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i den här undersökningen. 

 

Jag heter Veronica Semerson och studerar grundlärarprogrammet med inriktning på 

förskoleklass och årskurs 1-3 vid Mälardalens högskola. Håller på att skriva på mitt 

självständiga arbete på avancerad nivå. Har valt ämnet svenska och kommer inrikta mig på 

området läsförståelse.  

 

Syftet med undersökningen och vad det kan bidra till  
Studien syftar till att undersöka hur några utbildade lärare i årskurs F-3 arbetar med 

läsförståelse, deras tankar och erfarenheter kring begreppet samt hur bedömningen av 

läsförståelse sker. Jag anser att undersökningen är relevant och bidrar till en ökad förståelse 

för hur några lärare arbetar med läsförståelse, hur bedömning av läsförståelse kan gå till och 

hur viktig läsförståelsen är för elevernas utveckling.  

 

Information till dig som deltar i undersökningen  
Deltagandet i den här undersökningen är helt frivillig. Du som deltagare har rätten att när som 

helst avbryta medverkandet i undersökningen utan närmare motivering och utan några 

negativa konsekvenser för dig. Den färdiga slutversionen av uppsatsen kommer publiceras på 

databasen DiVA. Jag har valt intervju som datainsamlingsmetod och har förberett ett antal 

frågor. Samtliga informanter i undersökningen kommer ha likadana huvudfrågor, det som kan 

variera är eventuella följdfrågor. Det kommer vara sex till åtta lärare som kommer ingå i den 

här undersökningen. Urvalet är att det ska vara utbildade F-3 lärare som arbetar på olika 

skolor i några olika kommuner.  

 

Vad förväntas av dig som deltar i undersökningen  
Du kommer bli intervjuad, jag kommer ställa ett antal frågor och eventuella följdfrågor som 

handlar om läsförståelse. Önskan finns att kunna spela in under intervjutillfället och 

anledningen till detta är att underlätta för mig vid transkriberingen. Jag kommer självklart inte 

spela in ifall du inte vill det. Du som medverkar i undersökningen kommer vara helt anonym 

genom hela processen. Det insamlade materialet utifrån intervjuerna kommer endast användas 

för studiens syfte. Materialet kommer jag transkribera, utföra någon variant av kategorisering 

och använda som underlag i min uppsats. Jag beräknar att intervjun kommer genomföras på 

ungefär 30 minuter.  

 

Avslutande information 

Hör gärna av dig ifall du har några funderingar kring undersökningen.  

 

Student: Veronica Semerson 

E-post: vsn15001@student.mdh.se  

 

Handledare: Birgitta Norberg Brorsson  

E-post: birgitta.brorsson@mdh.se 

mailto:vsn15001@student.mdh.se
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Bilaga 2. Intervjufrågor 

 
 

1. Hur länge har du arbetat som lärare?  

 

2. När anser du att en elev kan läsa?  

 

3. Hur definierar du begreppet läsförståelse? 

 

4. När anser du att det är lämpligt att börja arbeta med läsförståelse?  

 

5. Vad ingår i arbetet med läsförståelse? 

 

6. Hur strukturerar du arbetet med läsförståelse i din undervisning?  

 

7. Vad använder du för läromedel i arbetet med läsförståelse? 

 

8. Anser du att läsförståelse är något som alla elever behöver få hjälp att utveckla? 

 

9. Vilket syfte har högläsning i din undervisning? 

 

10. Hur gör du för att få alla elever att vilja läsa?  

 

11. Hur bedömer du elevernas läsförståelse?  

 

12. Hur förhåller du dig till formativ och summativ bedömning? 

 

13. Vilka svårigheter/möjligheter ser du med att utveckla elevers läsförståelse?  

 

14. Hur dokumenterar du/skolan elevernas läsförståelseutveckling?  
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Bilaga 3. Kategoriseringen  

Citat från informanter intialkod kategorikod 

 

”Viktigt att man som pedagog tidigt 

uppmärksammar om en elev verkar 

ha svårt med avkodning, är det 

allmänt ointresse eller föreligger 

det någon form av läs- och 

skrivsvårigheter”. /L8 

 

Svårigheter med avkodning 

 

Uppmärksamma tidigt 

 

 

Lärarens ansvar i 

läsförståelseundervisningen 

 
”Använder oss av läsfixarna. Det 

blir tydligt för eleverna.” /L7 

 

 

Variera undervisningen 

 

Lärarens ansvar i 

läsförståelseundervisningen 

”Vill så otroligt mycket, men 

disciplinen idag är inte som den 

var förr. Mycket tid går åt till att 

lära eleverna hur man ska bete 

sig i klassrummet och emot 

andra barn.” /L1 

 

 

Vill hinna med mer 

 

Lärarens ansvar i 

läsförståelseundervisningen 

”Tiden, att hinna med allt som 

man vill göra och att man har 

elever som befinner sig på två 

helt olika kunskapsnivåer är 

svårigheterna med att utveckla 

elevers läsförståelse.” /L2 

 

Hinna med allt 

 

tidsbrist 

 

Lärarens ansvar i 

läsförståelseundervisningen 

”Det finns elever som kan läsa 

och förstår texten men har inte 

den mer analyserade förmågan 

och den utvecklar det med hjälp 

av stöttning från lärare.”/L2 

 

Analyserande förmågan 

utvecklas med hjälp av stöttning 

från läraren 

 

Lärarens ansvar i 

läsförståelseundervisningen 

”Anser att läsa mellan raderna, 

analysera handlingen i texten 

och mer djupgående gå in i en 

text behöver de hjälp att 

utveckla.” /L4 

 

Behöver hjälp att utvecklas i 

läsförståelse 

 

Lärarens ansvar i 

läsförståelseundervisningen 

”Möjligheterna är obegränsade, 

finns egentligen hur mycket som 

helst som man kan göra och att 

man kan kombinera och utföra 

läsförståelse i alla ämnen.” /L2 

 

 

Finns flera sätt att lära ut 

läsförståelse på 

 

Lärarens ansvar i 

läsförståelseundervisningen 

 

”Jobba med läsförståelse på 

många olika sätt och inkludera 

det i flera ämnen.” /L7 

 

 

Inkludera i andra ämnen 

 

Lärarens ansvar i 

läsförståelseundervisningen 
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”Viktigt att finna motorn som 

gör att de vill läsa mer.” /L5 

 

 

Viktigt med motivationen 

 

Lärarens ansvar i 

läsförståelseundervisningen 

 

”Använder mig mycket av 

ramsor och lekar i min 

undervisning.” /L6 

 

 

Variera undervisningen 

 

Lärarens ansvar i 

läsförståelseundervisningen 

”Ju tidigare man lägger en bra 

grund, ju bättre är eleverna 

förberedda på högre studier där 

läsförståelse är viktigt.” /L8 

 

 

Börja tidigt med läsförståelse 

 

 

Lägga en bra och tidig grund 

”Det är lämpligt att redan från 

början arbeta med 

läsförståelse”/L1 

 

Börja tidigt med läsförståelse 

 

Lägga en bra och tidig grund 

”Läsning kräver mycket träning 

och de elever som inte får det 

hemifrån har svårare att 

utvecklas i det.” /L7 

 

Läsning kräver träning 

 

Lägga en bra och tidig grund 

”Summerar vart de befinner sig 

sedan under tidens gång ge 

formativ genom att uppmuntra 

dem att komma vidare och vad 

de nu ska träna på o.s.v.” /L6 

 

Formativ bedömning 

 

Uppmuntra att komma vidare 

 

Summativ och formativ 

bedömning 

”I början fick jag göra egna 

mallar för att bedöma eleverna. 

Nu för tiden finns det färdiga 

mallar som läraren ska fylla i.” 

/L6 

 

Bedömningsmallar 

 

Summativ och formativ 

bedömning 

”Bedömer läsförståelse utifrån 

proverna vi måste göra, texterna 

finns på skolverket.” /L1 

 

Bedömer utifrån texterna på 

skolverket 

 

Summativ och formativ 

bedömning 

”Är emot summativ bedömning. 

Formativ är mer användbar 

bedömning som har större 

betydelse för eleverna.” /L1 

Inte summativ bedömning  

 

Formativ mer användbar 

 

Summativ och formativ 

bedömning 

Bedömer läsförståelse genom att 

kryssa i Skolverkets 

bedömningsmall.” /L4 

 

Skolverkets bedömningsmall 

 

Summativ och formativ 

bedömning 

”Summativ genom läromedel 

och formativ kontinuerligt. 

Slutgiltig summativ bedömning 

sker i slutet av 3:an genom 

nationella proven.” /L2 

 

Summativ och formativ 

bedömning 

 

Summativ och formativ 

bedömning 
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”Bedömningsmallen blir en form 

av summativ bedömning, men 

använder mer formativ i 

undervisningen.” /L4 

 

Summativ och formativ 

bedömning 

 

Summativ och formativ 

bedömning 

”Försöker stötta vårdnadshavare 

att även läsa med eleverna 

hemma.” /L6 

 

Läsa hemma 

 

Lärarens ansvar i 

läsförståelseundervisningen 

”Individanpassar val av böcker 

beroende på vilken elev det är 

och vad eleven har för 

intressen.” /L1 

 

Elevens intresse i val av böcker 

 

Lärarens ansvar i 

läsförståelseundervisningen 

”Lyssna in vad de olika eleverna 

har för intresse och tillsammans 

med bibliotekarien försöka hitta 

böcker som kan vara av intresse 

för dem.” /L8 

 

Elevens intresse i val av böcker 

 

Lärarens ansvar i 

läsförståelseundervisningen 

”Högläsning är en lära. Man ska 

inte bara läsa en bok för att det 

är skönt, utan böckerna du som 

lärare väljer ska ha ett syfte 

kopplat till barnens verklighet.” 

/L1 

 

Högläsning ska ha ett syfte 

 

Lärarens ansvar i 

läsförståelseundervisningen 

”Värdera läsningen högt från 

början. Vara engagerad som 

lärare att finna olika böcker som 

passar elevernas intressen.” /L7 

Engagerad lärare  

 

Elevens intresse i val av böcker 

 

Lärarens ansvar i 

läsförståelseundervisningen 

”För att få elever att vilja läsa 

låter jag dem välja sina böcker 

själva.” /L4 

 

Välja böcker själv 

 

Lärarens ansvar i 

läsförståelseundervisningen 

”Roa, inspirera och skapa läslust 

är syftet med högläsningen i min 

undervisning”/ L2 

 

Roa, inspirera och skapa läslust 

 

Lärarens ansvar i 

läsförståelseundervisningen 

”Viktigt att som lärare vara 

förberedd på boken som ska 

läsas att man läst den innan man 

läser den för klassen.” /L7 

 

 

Vara förberedd som lärare 

 

Lärarens ansvar i 

läsförståelseundervisningen 

”Syftet med högläsningen är att 

berika deras kunskapsinlärning, 

lära sig språket, öka fantasin, 

gemenskap, samtala om det man 

läst, gå tillbaka och minnas det 

man läst.” /L5 

 

 

Högläsningens syfte 

 

 

Lärarens ansvar i 

läsförståelseundervisningen 
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”Vill att böcker ska finnas 

smidigt tillgängliga, det ska inte 

bli krångel att läsa.” /L2 

 

Böcker ska finnas tillgängliga 

 

Lärarens ansvar i 

läsförståelseundervisningen 

”I läsförståelseprocessen är det 

viktigt att läsa mycket för 

barnen.” /L3 

 

Läsa mycket för barnen 

 

Lärarens ansvar i 

läsförståelseundervisningen 

”Samtala och bearbeta olika 

texter är läsförståelse.” /L8 

 

Samtala och arbeta med texter 

 

Vad läsförståelse innebär 

”Tycker det är viktigt att de 

själva förstår texten genom att 

de läser den och inte bara jag 

som lärare förklarar den.” /L1 

 

Egen förståelse för texten 

 

Vad läsförståelse innebär 

”Inte läsa mekaniskt utan att 

sätta sig in mer i texterna anser 

jag är läsförståelse” /L2 

 

Djupgående förstå texter är 

läsförståelse 

 

Vad läsförståelse innebär 

”Läsförståelse är att läsa och 

samtala om texterna och 

bilderna.” /L6 

 

Läsa och samtala om texter och 

bilder 

 

Vad läsförståelse innebär 

”Läsförståelse är när en elev 

förstår det den har läst men det 

är också åldersrelaterat och 

utifrån vad eleven har för 

referensramar.” /L8 

 

Förstår det den läst 

 

Vad läsförståelse innebär 


