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Abstrakt 
 

Svensk titel: Undervisning i läsförståelse – ur ett specialpedagogiskt perspektiv 

 

Engelsk titel: The teaching of reading comprehension - from a special educational 

perspective 

 

Syftet med studien är att undersöka hur klasslärare och speciallärare undervisar med 

fokus på att alla elever ska få möjlighet att utveckla sin läsförståelse. Den teoretiska 

utgångspunkten som används är den sociokulturella teorin med fokus på att lärande sker 

i sociala sammanhang samt Vygotskijs tankar om att undervisningen ska ligga i barnets 

proximala utvecklingszon för att utveckling och lärande ska ske. Metoden som används 

har en kvalitativ ansats och utgörs av kvalitativa intervjuer i fokusgrupper. Studiens 

resultat tyder på att undervisning i läsförståelse ser olika ut och att det är upp till den 

enskilda läraren själv. Lärarna i studien efterfrågar en samsyn bland alla lärare på sina 

respektive skolor och en struktur som följer eleverna i samtliga årskurser. Det visade sig 

att speciallärarna och specialpedagogen hade olika uppfattningar om sina respektive 

yrkesroller när det gäller undervisning i läsförståelse. Någon hade en mer handledande 

roll medan de andra arbetade mer intensivt med elever i svårigheter. Resultatet tyder på 

att det behövs samtal, diskussioner och utbildning kring ämnet.  
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1 Inledning 

När jag ser tillbaka på min egen skolgång var läsförståelse inte något som vi elever 

undervisades i. Ordet läsförståelse var inte något man talde om. Vi som var elever 

förväntades att läsa en text och förstå den. Vi fick inte lära oss några särskilda strategier, 

utan det räknades med att förståelsen av texter skulle komma automatiskt. Idag ser det 

annorlunda ut och undervisning i läsförståelse är inskrivet i vår läroplan. I det centrala 

innehållet för årskurs 1-3 står det att eleverna ska undervisas i ”Lässtrategier för att 

förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll” 

(Skolverket 2011:223). När det gäller årskurs 4-6 står det i det centrala innehållet att 

eleverna ska undervisar i: ”Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier 

samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan 

raderna” (Skolverket 2011:224). Vad det innebär att undervisa i läsförståelse är upp till 

enskilda lärare och det innebär att undervisningen i läsförståelse ser väldigt olika ut. I 

mitt arbete som lärare i svenska som andraspråk och specialundervisning möter jag ofta 

elever som har svårigheter med sin läsförståelse. Detta har bidragit till reflektioner om 

hur jag själv och andra lärare undervisar i läsförståelse med tanke på att alla elever ska 

utveckla sin läsförståelse. Intensivläsning, där eleverna tränar upp sina 

avkodningsfärdigheter är en vanlig specialpedagogisk insats i dagens skola. Enligt 

Elwér (2014) har läsförståelsen blivit åsidosatt när det gäller läsforskning.  Det är dags 

för ett specialpedagogiskt perspektiv på läsförståelse i dagens skola. 

  

           Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket    

           utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och  förstår hur andra känner  

           och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i 

           ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts (Skolverket, 2011:222). 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur klasslärare och speciallärare undervisar med 

fokus på att alla elever ska få möjlighet att utveckla sin läsförståelse. 

 

Frågeställningar: 

 Hur undervisar lärare för att alla elever ska utveckla sin läsförståelse? 

 Hur motiverar lärare sin valda undervisningsmetod? 

 Hur ser samarbetet mellan klassläraren och specialläraren ut när det gäller 

undervisning i läsförståelse? 
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3 Tidigare forskning 

3.1 Vad är läsning 

En vanlig definition av läsning är ’The Simple View of Reading’ (Hoover & Gough, 

1990) som innebär att det finns två nödvändiga komponenter för att läsning ska kunna 

ske. Komponenterna är avkodning och läsförståelse och definitionen skrivs som 

Läsning = Avkodning x Förståelse. Det blir ingen läsning om utan avkodning och inte 

heller utan förståelse Avkodningen är den tekniska delen av läsning och innebär att 

läsaren först måste koppla ihop rätt fonem till rätt grafem för att sedan utföra syntes på 

ord. När läsaren kan avkoda nya ord och han eller hon förstått den alfabetiska principen. 

När läsaren har kommit längre i sin läsning upptäcker han eller hon att ord är 

uppbyggda av ett eller flera morfem. Läsaren känner snabbt igen nya ord på grund av de 

ortografiska strukturerna (Høien & Lundberg, 2013). Det är nödvändigt för 

läsutvecklingen att avkodningen sker säkert och snabbt eftersom läsaren då kan 

fokusera på innehållet i texten (Elbro, 2004). Om läsaren har en bristfällig avkodning 

kan det hindra en god läsförståelse (Reichenberg & Lundberg, 2011).  

 

3.2 Definition av läsning 

Enligt Taube (2007) finns det ytterligare en komponent för att läsning ska ske, nämligen 

motivation. Om läsaren inte är motiverad sker ingen läsning. Vi läser för att förstå och 

Taubes definition av läsning är därmed Läsförståelse = Avkodning x Förståelse x 

Motivation. Bråten (2008) menar att motivation handlar om varför människor gör som 

de gör och varför de väljer något före det andra. Läsning är en aktivitet som kräver 

ansträngning och därför är motivationen viktig. Dock finns det också elever som 

avkodar säkert och snabbt, men som har svårt att förstå vad de läser.  

 

3.3 Faktorer som påverkar läsförståelsen 

’The Simple View of Reading’ visar att läsning är beroende av både avkodning och 

läsförståelse (Hoover & Gough, 1990) och även motivation enligt Taube (2007). De 

flesta elever med stora lässvårigheter har problem med avkodningen och detta påverkar 

även läsförståelsen. Det finns också elever som avkodar säkert och snabbt, men som 

inte förstår vad de läst (Elbro, 2004). Westlund (2009) menar att läsförståelse är en 

komplex företeelse och att det finns fler faktorer än avkodning och motivation som 

påverkar läsförståelsen negativt eller positivt. Läshastighet är en faktor som påverkar 

läsförståelsen, en läsare måste kunna anpassa sin läshastighet beroende på vilken slags 
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text som ska läsas. En läsare som läser för sakta, får det svårt att fokusera på innehållet. 

En annan faktor är ordkunskap, om eleven inte förstår vad orden i en text betyder, går 

förståelsen förlorad. Ett otillräckligt ordförråd kan därmed försvåra läsförståelsen 

(Reichenberg & Lundberg, 2011).  

 

Metakognition, det vill säga att läsaren har kunskap om sitt eget lärande är något som 

påverkar läsförståelsen (Westlund, 2009). Reichenberg och Lundberg (2011) kallar en 

sådan läsare för en aktiv läsare. Det som utmärker en aktiv läsare är att de övervakar sin 

läsning, de bedömer om de förstår eller inte, de ställer frågor och de har strategier för att 

reda ut saker som de inte förstår. Vidare går aktiva läsare tillbaka i texten för att 

kontrollera att de har förstått och de stryker under viktiga ord eller meningar. Läsare 

som har svårigheter med det som utmärker en aktiv läsare kallas för passiva läsare och 

de har ofta svårigheter med sin läsförståelse. Kunskap om grammatik och skrivet språk 

är en annan faktor som påverkar läsförståelsen. Det finns viktiga skillnader mellan talat 

och skrivet språk och det är viktigt att eleven känner till dessa skillnader för att de ska 

förstå vad de läser. Det handlar om språk och strukturer som karakteriserar olika 

texttyper eller genrer. Om eleven känner till en viss struktur blir det lättare att förstå 

innehållet, eleven vet vad som kan komma och kan fokusera på viktiga händelser och 

personer (Bråten, 2008). En del elever kan ha svårigheter med att hur ord och meningar 

hänger ihop eller ha svårt att förstå komplicerad meningsbyggnad och det är något som 

också kan påverka läsförståelsen (Reichenberg & Lundberg, 2011). Westlund (2009) 

lyfter att kunna läsa inferenser som en viktig faktor vid läsförståelse. Det handlar om att 

läsaren kan ”läsa mellan raderna”, det vill säga förstå sådant som inte direkt uttrycks i 

texter. Vidare kan faktorer som att aktivera egna erfarenheter och förkunskaper vid 

läsning påverka läsförståelsen. En elev som har svårigheter med det har svårt att 

förutspå vad som kommer hända i texten och eleven kan ha svårt att koppla det lästa till 

sina egna erfarenheter.  

 

3.4 Undervisning i läsförståelse 

När det gäller läsförståelse har läsforskare fått tänka om. Förr var inte läsförståelse 

något som man funderade över, utan det togs för givet att en elev som var intelligent 

och kunde avkoda, förstod vad de läste. Undervisning i läsförståelse var inget som 

förekom (Block, Gambrell & Pressley, 2002). Pressley (2000) anser att alla elever 

gynnas av att få lära sig goda strategier och studieteknik när det gäller att förstå texter. 
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Enligt Westlund (2015) kan läsförståelsestrategier liknas vid de olika verktygen i en 

snickares verktygslåda. Varje verktyg har sin funktion och det gäller att veta när och hur 

man ska använda de olika verktygen. Andreassen (2008) skriver om explicit respektive 

implicit undervisning. Explicit undervisning innebär en konkret och direkt undervisning 

där läraren demonstrerar effektiva lässtrategier för eleverna. Målet är att eleverna ska bli 

medvetna om vad de själva kan göra för att få så mycket förståelse som möjligt ur en 

text. Implicit undervisning innebär att läraren ger eleverna kontrollfrågor till lästa texter 

eller att de förklarar svåra ord innan texter läses. Målet är att eleverna ska lära och förstå 

av den aktuella texten och läraren visar inte strategier som eleverna kan använda vid 

läsning av andra texter. De modeller som presenteras här nedan kan kopplas till explicit 

undervisning.  

 

3.4.1 Reciprocal Teaching 

Reciprocal Teaching är en modell som bygger på Palincsar och Browns (1984) studier 

om undervisning i läsförståelse. Begreppet reciprocal betyder ömsesidig och modellens 

fokus ligger på att lärande sker i dialog med andra och att det är tillsammans som 

eleverna skapar mening. Eleverna som undervisades enligt modellen utvecklade sin 

läsförståelse genom att använda fyra strategier. Den första strategin att Förutspå 

handlingen innebär att eleverna ska med hjälp av rubriker och bilder öva på att förutspå 

vad texten kommer att handla om. Eleverna gör på så sätt inferenser och de drar 

slutsatser från vad de redan vet om texten. Den andra strategin att Ställa egna frågor till 

texten innebär att eleverna ska ställa frågor före, under och efter läsningen. Det handlar 

om att eleverna ska öva på att skilja viktig från oviktig information i texten. Den tredje 

strategin att Reda ut oklarheter, handlar om att hitta till exempel svåra ord eller 

grammatik som är svår. Den fjärde och sista strategin att Sammanfatta texten med egna 

ord innebär att eleverna ska välja ut det viktigaste i texten och sammanfatta det 

(Reichenberg & Lundberg, 2011). Oczkus (2003) har gjort en elevvänlig version av RT 

genom koppla de olika strategierna till olika karaktärer. Westlund (2009) har 

försvenskat dessa till följande: Spågumman Julia som förutspår, Nicke Nyfiken som 

ställer frågor, Fröken detektiv som klargör olikheter samt Cowboy-Jim med lasso som 

fångar in det viktigaste. Under Palincsar och Browns (1984) studier visade det sig att 

modellen verkade gynna alla elever, oavsett nivå och effekten var inte bara var tillfällig, 

utan den verkade vara bestående.  
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Lärarens uppgift är att visa hur de olika strategierna används. Detta sker genom att 

läraren fungerar som samtalsledare och tänker högt vid högläsning. Läraren läser ett 

stycke av texten i taget. Eleverna observerar och lär sig hur strategierna fungerar. När 

eleverna är redo får de turas om att vara samtalsledare med hjälp av lärarens stöd. Det är 

viktigt att läraren ger eleverna återkoppling när de använder strategierna. Tanken är att  

eleverna så småningom ska använda strategierna vid sin egen självständiga läsning.  

Detta är kopplat till Vygotskijs tankar om att individuell kognitiv utveckling stimuleras 

av andra i en social grupp (Taube, 2007). Westlund (2009) menar att modellen fungerar 

bra även vid parläsning. En elev läser högt och den andre eleven visar hur han eller hon 

använder alla fyra strategierna. Tillsammans hjälps man åt att förstå texten. Westlund 

föreslår också litteraturcirklar där en liten grupp elever läser samma böcker och 

använder strategierna under diskussioner. Enligt Reichenberg och Lundberg (2011) kan 

elever med svårigheter gynnas av en-till-en-undervisning i strategierna. Man kan med 

fördel dela upp texten som ska läsas i stycken eftersom att det avlastar elevernas minne 

och gör texten lättare att hantera. Tankekartor och diagram är också användbara för att 

eleverna ska få struktur i sitt tänkande och avlasta elever med svagt arbetsminne. 

Eleverna kan även uppmanas att sätta en post-it-lapp i texten när de själv 

uppmärksammar att de använder de olika strategierna för att tydliggöra dem (Westlund, 

2009).  

 

3.4.2 En läsande klass 

I dagens skola arbetar många lärare med läsförståelsematerialet ”En läsande klass” 

(enlasandeklass.se). Det är ett projekt som utgår ifrån bland annat Reciprocal Teaching. 

På hemsidan kan lärare ta del av studiehandledning, lektionsplaneringar och 

övningstexter. Figurerna som används kallas för Läsfixarna och påminner om 

Westlunds (2009) figurer Spågumman Julia som förutspår, Nicke Nyfiken som ställer 

frågor, Fröken detektiv som klargör olikheter samt Cowboy-Jim med lasso som fångar 

in det viktigaste. Figurerna i Läsfixarna heter Spågumman, Reportern, Detektiven, 

Cowboyen och det finns även Konstnären, som ser inre bilder (enlasandeklass.se). 

Damber och Nilsson (2014) ställer sig kritiska till projektet och menar att det är ett 

hopplock utan vetenskaplig grund. Läsförståelse är något komplext och En läsande 

klass ger en förenklad bild av vad läsförståelse faktiskt innebär. Forskarna är också 

kritiska till texterna som finns tillgängliga på hemsidan och menar att lärare istället bör 

välja texter utifrån elevgruppens behov och förutsättningar. En annan risk med En 
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läsande klass är att lässtrategierna hamnar för mycket i fokus och att texternas innehåll 

hamnar i bakgrunden. Det kan bidra till att eleverna tappar motivationen för läsning. 

 

3.4.3 Återberättande 

Återberättande med hjälp av lärares stöd är något som utvecklar elevernas läsförståelse, 

ordförråd, minnesteknik och kreativa tänkande. Det hjälper eleven att fundera över vilka 

egna strategier eleven har för att komma ihåg innehållet i en text. Ett sätt att arbeta med 

återberättande är att eleven väljer en saga som han eller on läser. Sedan ritar eleven 

bilder som passar till de olika delarna i sagan. Eleven övar sedan på att berätta sagan 

med hjälp av bilderna. Efter det berättar eleven sagan för en kompis och kompisen ger 

återkoppling. Eleven tar till sig av återkopplingen och berättar sedan sagan i mindre 

grupp. Det här arbetssättet bidrar till att eleverna läser texter noggrant eftersom de ska 

plocka ut de bärande delarna av texten. Ett annat sätt att arbeta med återberättande är att 

läraren sätter upp bilder som är tagna från en saga på tavlan. Eleverna får sedan förutspå 

vad som kommer att hända. Läraren läser sedan sagan och uppmuntrar eleven att fråga 

om ord som de inte förstår för att aktivera elevernas språkförståelse och träna 

koncentrationsförmåga. Efter läsningen ställer läraren öppna frågor om innehållet. Vid 

nästa lektionstillfälle sätter läraren upp skyltar där det står: Karaktärer, Miljö, Problem 

och Lösning på tavlan. Läraren ska nu demonstrera vilka strategier han eller hon 

använder för att komma ihåg sagan. Läraren tänk högt och skriver upp nyckelord under 

skyltarna. När läraren skrivit klart, återberättar han eller hon sagan med hjälp av 

nyckelorden. Vid det tredje lektionstillfället upprepar läraren proceduren för att ge 

stödstrukturer för hur man kan komma ihåg något som man läst. Eleverna får sedan två 

och två testa strategin med hjälp av kända bilderböcker (Westlund, 2009).  

 

3.4.4 Inferensträning 

Lena Franzéns inferensträning är en annan modell som ofta används vid undervisning 

av läsförståelse. Modellen utformades med tanke på elever med svårigheter av 

läsförståelse. En central tanke är att de här eleverna behöver undervisning i hur man 

analyserar en ställd fråga på en läst text. Eleverna ska hitta tre olika typer av svar, den 

första typen är att svaret finns i texten och är lätt att hitta. Den andra typen är svar som 

finns i texten, men är lite svårare att hitta. Den tredje typen är svar som man inte hittar 

direkt i texten, utan man måste leta efter svaret i sitt huvud. Undervisningen börjar med 

att elever övas på att hitta svaren på frågorna. Läraren demonstrerar genom att både 
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ställa och svara på en inferensfråga till en läst text. Sedan lotsas eleverna vidare genom 

texten och läraren och eleverna hjälps åt. Den här modellen är utarbetad för skönlitterära 

texter (Reichenberg & Lundberg, 2011). Westlund (2009) skriver också om olika typer 

och menar att läraren kan hjälpa eleverna att urskilja olika typer av frågor genom att ta 

hjälp av bilder av ett hav. Man kan se havet, men hav kan också vara väldigt djupa och 

ibland vet man inte vad som finns på bottnen. Det finns tre olika typer av frågor i den 

här modellen. Den först typen är Frågor på ytan och svaren till dessa finns i texten. Den 

andra typen är Frågor under ytan och där finns svaren både i texten och hos eleven 

själv. Den tredje typen är Frågor på havsbottnen och där finns svaren hos eleven själv 

(Westlund, 2009). 

 

3.4.5 Strategier vid faktatexter 

Reichenberg och Lundberg (2011) menar att från 10-12 års ålder dominerar faktatexter. 

När en elev läser med flyt och förståelse har lärare har ofta en tendens till att ta 

läsförmågan för givet. Detta bidrar till att läsning av faktatexter ses som en fråga om 

elevernas kognitiva förutsättningar istället för en fråga om läsning. Det behövs 

undervisning i hur man läser faktatexter. Samtal om faktatexter bör skilja sig från 

samtal om skönlitterära texter. Skönlitterära texter kan tolkas på tusen olika sätt medan 

faktatexter ofta är entydiga. Palinscar och Brown (1984), Reichenberg och Lundberg 

(2011) och Westlund (2009) menar att RT kan ge goda effekter på faktatexter. Man 

börjar med att aktivera elevernas förkunskaper genom att titta på bokomslaget och 

baksidan av boken. Sedan läser man tillsammans boken och tänker högt.  

 

Lundberg (2006) skriver om tre faser när det gäller att läsa faktatexter. Den första fasen 

är Före läsning, eleverna överblickar rubriker, illustrationer och faktarutor. Eleverna 

delas sedan in i smågruppen och diskuterar kring vad de tror att texten kommer att 

handla om. De formulerar också frågor som de vill ha svar på. Tillsammans gör klassen 

en tankekarta utifrån vad de redan vet om texten. Eleverna får genom illustrationer och 

underrubriker försöka hitta textens nyckelord. Eleverna ska sedan säga något om 

nyckelorden med sina egna ord. Det är viktigt att arbeta med ordkunskap och det kan 

eleverna göra med hjälp av till exempel ett ordmemory. Begreppet som ska övas skrivs 

ner på ett kort och sedan skrivs eller ritas förklaringen till begreppet på ett annat kort 

och sedan ska eleverna para ihop korten. Det går också att göra frågekort där man 

skriver begreppet och förklaringen på var sin sida av ett kort. Sedan drar man ett kort 
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och frågar en elev. Ett annat alternativ är att göra orddomino, man skriver en fråga och 

ett svar på samma sida av korten och delar sedan ut ett kort till varje elev. En elev läser 

sin fråga den eleven som har rätt svar läser det och fortsätter med att läsa frågan på sitt 

kort. Till slut ska alla i gruppen ha svarat på någon fråga.  

 

Nästa fas är Under läsningen, då läser läraren och eleverna texten tillsammans. Läsning 

av faktatexter är en aktiv process. Under läsningen får eleverna ställa frågor till varandra 

på det sätt som lärare brukar ställa frågor. Det är viktigt att göra eleverna medvetna om 

strukturen för en faktatext, till exempel tidsord, jämförelser/kontraster, kedjor av orsak 

och verkan och problemlösning. När det gäller elever med lässvårigheter kan man ta 

hjälp av bilderna i texten och då diskutera sambandet mellan bilderna och texten 

(Lundberg 2006).  

 

Den tredje och sista fasen är Efter läsning och här gäller det att utvärdera tankekartorna 

som gjordes i början av läsningen. Läraren kan uppmana eleverna att ställa frågor om 

det är något mer de vill veta om ämnet. Det är samtalet efter läsningen är viktigt 

eftersom det är genom det som förbindelser mellan texten och elevernas egna liv skapas 

(Lundberg, 2006).   

 

3.4.6 Risker vid undervisning av läsförståelse 

Westlund (2013) skriver om en amerikansk studie där lärarna arbeta med gemensam 

läsning i årskurs 5. Ett par klasser fokuserade på textens innehåll medan andra klasser 

fokuserade på användningen av lässtrategierna. De klasserna som arbetade med isolerad 

övning av lässtrategier fick lite effekt av arbetet medan klasserna som fokuserade på 

textinnehållet genom diskussioner fick mer effekt. Det finns en risk när läraren hela 

tiden stoppar vid läsning och påminner om strategierna. Westlund (2009) menar att  

strategierna aldrig får ta överhanden över läsupplevelsen utan de ska vara ett verktyg för 

att fördjupa läsförståelsen. En professionell lärare överväger hela tiden när och hur 

lässtrategier ska tränas och vilka texter som ska användas.  

 

3.4.7 Bedömning av läsförståelse 

Elwér (2015) menar att bedömning av läsförståelse är komplext och att man därför bör 

använda flera olika sorters tester som förståelsetester på ord-, mening- och textnivå samt 

hörförståelse. Standardiserade tester och formativ bedömning bör kombineras för att få 
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en så bra bild av elevens förståelse som möjligt. Resultatet som testerna visar bör 

användas för att utforma den kommande undervisningen. Då kan antalet elever med 

läsförståelsesvårigheter minskas. Westlunds (2013) studie där svenska och kanadensiska 

lärares syn på läsförståelse och bedömning jämförs, visar att kanadensiska lärare såg 

bedömning som en observation av ett lärande och hur det kan utvecklas vidare och inte 

som ett sätt att kontrollera kunskap. Westlund menar att det behövs föras samtal om vad 

som bedöms när vi talar om läsförståelse. Läraren är det bästa bedömningsverktyget, 

men han eller hon måste ha kunskap om vad undervisning i läsförståelse innebär.  
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4 Teoretisk bakgrund 

4.1 Sociokulturell teori 

Enligt Vygotskij (2001) är kommunikation och språk grundläggande för lärande och 

tänkande. Människan lär sig i samspel med andra och för att lära sig nya saker behöver 

hon eller han vara tillsammans med andra människor när de berättar, förklarar och löser 

problem. Bråten (2008) menar att läsning inte bara handlar om avkodning och förståelse 

utan att det också handlar om ett sociokulturellt sammanhang. Barnet måste förstå 

skriftspråkets betydelse i den egna kulturen, det vill säga vilken betydelse olika texter 

har, hur man läser dem, tolkar dem och använder dem. Bråten och Yhurmann-Moe 

(1998) menar att Vygotskij uppfattade allt lärande som överföring av kultur.  

 

”Det som barnet idag kan göra i samarbete kommer det ju i morgon att kunna utföra på 

egen hand”(2001:351). Citatet handlar om Vygotskij proximala utvecklingszon, som är 

området mellan det som ett barn kan klara ensamt och det som barnet kan klara med 

hjälp. Vygotskij menar att undervisningen ska ligga i barnets proximala utvecklingszon 

för att utveckling och lärande ska ske. Reichenberg och Lundberg (2011) menar att 

”scaffolding” eller översatt till svenska ”byggnadsställning”, är nära förknippat med 

Vygotskijs tankar om den proximala utvecklingszonen. Gibbons (2012) förklarar 

”scaffolding” som en tillfällig och nödvändig form av stöttning från lärare och 

klasskamrater. När det gäller läsförståelse kan det innebära att läraren förklarar och 

visar hur man kan använda en lässtrategi, för att sedan låta eleven pröva på egen hand. I 

takt med att eleven utvecklar sin förmåga tas byggnadsställningen bort. När eleven 

klarar strategin på egen hand går läraren vidare till nästa strategi. En grundläggande 

faktor för god läsutveckling är att eleven får läsa texter som är anpassade efter elevens 

förutsättningar och utvecklingsnivå och även detta kan kopplas till den proximala 

utvecklingszonen.  

 

Vygotskij (1995) menar att fantasin är grunden för varje kreativ aktivitet och den 

möjliggör skapande inom konsten, vetenskapen och tekniken. Det är genom fantasin 

som människan tolkar sina känslor och erfarenheter. Verkligheten och fantasin har inga 

motsättningar, utan de hör ihop. Ju rikare fantasi man har, ju rikare verklighet har man 

och tvärtom. När ett barn leker handlar det om en kreativ bearbetning av upplevda 

intryck som skapar en ny verklighet som motsvarar barnets intressen och behov. Enligt 

Bråten (2008) påverkas läsförståelsen av läsarens förmåga att skapa, lagra och ta fram 
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inre bilder. Genom inre bilder bearbetar läsaren textens innehåll med dess karaktärer 

och händelser. 
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5 Metod 

5.1 Metodval 

Kvalitativ forskning handlar om ett intresse att förstå människors tankar och 

erfarenheter (Ahrne & Svensson, 2011) och eftersom det är precis det som studien syftar 

på valdes en kvalitativ metod. Kristensson (2014) anser att utgångspunkten för 

kvalitativ forskning är att varje människa är unik och detta innebär att metoden skapar 

möjligheter att djupdyka i ett par lärares erfarenheter. En sådan metod innebar frihet för 

mig som intervjuare, eftersom det vid kvalitativa intervjuer är möjligt för intervjuaren 

att avvika från sina intervjufrågor. Det är möjligt att ställa nya frågor på det som den 

intervjuade svarat på och intervjuaren behöver inte följa ordningen i frågorna (Bryman, 

2011). Dahlin-Ivanoff (2015) menar att om man vill se världen ur andra människors liv 

är fokusgrupper en bra forskningsmetod. Fokusgrupper är inte att förväxla med 

gruppintervjuer, i fokusgruppsintervjuer skapas ny kunskap om ämnet genom samspelet 

mellan deltagarna. Fokusgrupper kan bidra till att man får insikt i människors tankar 

och åsikter om ett ämne och även varför de tänker och tycker på det viset. Metoden 

inbjuder även till att flera perspektiv på ämnet lyfts. På grund av dessa faktorer föll valet 

att göra kvalitativa intervjuer i fokusgrupper. 

 

5.2 Urval 

På grund av den valda metoden samt att min studie har en specialpedagogisk inriktning, 

gjordes ett målinriktat urval. Enligt Bryman (2011) innebär ett målinriktat urval att man 

väljer ut personer som är relevanta för forskningsfrågorna. Dahlin-Ivanoff (2015) menar 

att vid forskning av fokusgrupper väljer man deltagare som man vet kan tillföra 

värdefull kunskap om det valda forskningsämnet. Målet var att hitta tre fokusgrupper 

med en speciallärare och en klasslärare som arbetade på mellanstadiet. På grund av att 

skolor oftast bara har en anställd speciallärare, kontaktades de först. De tre 

speciallärarna som visade intresse för studien, valde själva varsin klasslärare som skulle 

ingå i fokusgruppen. I en av fokusgrupperna deltog tre lärare, en klasslärare och två 

speciallärare på grund av att den ena specialläraren stöttade en autistisk elev i klassen.  

 

Fokusgrupp A bestod av ”Klasslärare A” och ”Specialpedagog A”. Klasslärare A var  

utbildad mellanstadielärare med behörighet i alla ämnen utom musik. Hon hade arbetat 

som lärare i tjugofem år. Specialpedagog A var även hon utbildad mellanstadielärare. 
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Hon hade arbetat som lärare i trettio år och utbildade sig för tio år sedan till 

specialpedagog. Hon hade även läs- och skrivkompetens. 

 

Fokusgrupp B bestod av ”Klasslärare B” och Speciallärare B”. Klasslärare B var 

utbildad lärare i grundskolans tidigare år och hon hade arbetat i skolan i tio år som 

utbildad lärare. Speciallärare B var utbildad lärare i Svenska och Samhällsorienterade 

ämnen. Hon hade arbetat som lärare i sexton år, varav det sista året som speciallärare 

med inriktning Matematik.  

 

Fokusgrupp C bestod av tre lärare, ”Klasslärare C”, ”Speciallärare C1” samt 

”Speciallärare C2”. Klasslärare C var utbildad grundskolelärare 4-9 i Svenska och 

Engelska och hon hade arbetat som lärare i 12 år. Speciallärare C1 hade arbetat som 

lärare i tjugo år och hon var utbildad 1-7 lärare i Svenska och Samhällsorienterade 

ämnen. Hennes inriktning som speciallärare var Språk-, läs- och skriv och hon hade 

arbetat som speciallärare i ett år.  Speciallärare C2 var barnskötare i grunden och hade 

sedan utbildat sig till lärare och speciallärare med inriktning Utvecklingsstörning. Hon 

hade arbetat som lärare i 11 år. Speciallärare C2 var med i studien på grund av att hon 

arbetade som en resurs till en autistisk elev som gick i klassen som Klasslärare C 

undervisade. 

 

5.3 Genomförande 

Vid en semistrukturerad intervju har intervjuaren en så kallad intervjuguide som är en 

lista på mer specifika teman (Bryman 2011). Valet av semistrukturerade intervjuer 

berodde dels på grund av att studien hade flera teman som skulle beröras. En 

semistrukturerad intervju gav en frihet att ställa följdfrågor och låta intervjupersonerna 

utveckla sina svar. De här två aspekter var viktiga eftersom flera personer intervjuades 

samtidigt. Bryman (2011) anser att frågorna i en intervjuguide bör vara i en viss ordning 

så att de följer varandra på ett bra sätt. Kristensson (2014) lyfter också vikten av att ha 

en genomtänkt intervjuguide, inte bara hur frågorna är utformade, utan även hur 

frågorna ställs och hur intervjuaren och intervjupersonen interagerar med varandra. Den 

intervjuade ska vara i fokus och han eller hon ska få möjlighet att beskriva sina tankar 

och erfarenheter medan intervjuaren fungerar mer som ett redskap. 
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En intervjuguide (Se Bilaga B) med frågor ställde i en viss ordning, hade förberetts i 

god tid innan intervjuerna. Intervjuerna skedde på lärarnas respektive skolor. Enligt 

Bryman (2011) är det viktigt med en lugn miljö och intervjuerna tog plats i enskilda 

rum på de olika skolorna. Vid kvalitativa undersökningar är det viktigt att spela in 

intervjuerna för att man ska kunna göra en detaljerad analys av intervjupersonens svar. 

Det är inte bara viktigt att få med vad som sägs, utan även hur det sägs (Bryman, 2011).  

Intervjuerna spelades in med hjälp av en iPhone. Nästa steg är att transkribera 

intervjuerna, något som är väldigt tidskrävande enligt Kristensson (2014). Med tanke på 

tidsåtgången samt omfånget av studiens intervjuguide beräknades varje intervju att ta 

mellan 30-40 minuter.  

 

Kristensson (2014) menar att när transkriberingen är klar, inleds den kvalitativa 

innehållsanalysen. Det är viktigt att ställa om fokus innan analysen påbörjas, istället för 

att fokusera på de individuella intervjuerna, ska samtliga intervjuer ses som en helhet 

Vid en innehållsanalys inspirerar Graneheim och Lundman (2004) till en process i sex 

steg. I det första steget läses samtliga intervjuer igenom och tankar skrivs ner. I det 

andra steget hittas meningsbärande delar som kan kopplas till studiens syfte. I det tredje 

steget görs en så kallad kodning, som är en sammanfattning av en eller flera av de 

meningsbärande enheterna. I det fjärde steget urskiljs likheter och skillnader i de olika 

koderna. Koderna kategoriseras i en rubrik som sammanfattar kodernas betydelse. I det 

femte steget läses kategorierna, koderna och texterna för att undersöka om en del 

kategorier kan sättas ihop eller om det behövs några underkategorier. I det sjätte steget 

läses igenom samtliga kategorier och eventuella underkategorier. De ursprungliga 

intervjuerna läses igenom och ställs i relation till kategorierna. Tanken är att betydelsen 

av de kategorier som växt fram ska hittas och sammanfattas i ett tema. I analysen 

använd dessa sex steg. 

 

5.4 Etiska ställningstagande 

När det gäller etiska ställningstagande, utgick studien ifrån Vetenskapsrådets fyra 

huvudkrav. Intervjupersonerna fick ta del av dessa huvudkrav genom ett missivbrev (Se 

Bilaga A) som skickades ut innan intervjuerna tog plats. Det första huvudkravet är 

Informationskravet och det innebär att deltagaren måste få veta vilket syfte den aktuella 

forskningen har (Vetenskapsrådet, 2011). Förutom genom missivbrevet tydliggjordes 

syftet även vid intervjuns början. Det andra huvudkravet är Samtyckeskravet och det 
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handlar om att deltagaren har rätt att själv bestämma över sin medverkan i forskningen, 

deltagaren har rätt att när som helst avsluta sin medverkan. Det tredje huvudkravet är 

Konfidentialitetskravet, som betyder att informanterna ska vara anonyma och 

information om dem ska inte finnas tillgänglig för obehöriga (Vetenskapsrådet, 2011). I 

studien yttras varken intervjupersonernas namn eller arbetsplats. I missivbrevet stod det 

även att det insamlade materialet kommer att förstöras vid examensarbetets slut. Det 

fjärde huvudkravet är Nyttjandekravet och det innebär att insamlade uppgifter om 

deltagaren bara får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2011).  
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6 Resultat 

6.1 Kunskap om läsförståelse 

Klasslärare A säger följande om läsförståelse: ” Ja, läsförståelse… det är ju att jag kan 

läsa en text och det som texten vill tala om för mig det kan jag ta till mig och förstå i 

handling och i vad texten handlar om. Jag kan lära mig och läsa och uppleva. Jag kan 

läsa och se bilder framför mig. För mig är det något som förmedlas som jag kan få in i 

mitt huvud och bearbeta och använda mig av”. Specialpedagog A håller med 

Klasslärare A och menar att alla elever inte har det gratis med sig och det är därför 

undervisning i läsförståelse är viktigt. Fokusgrupp A menar att många elever bara läser 

på, utan att förstå vad texten handlar om. Eleverna tror att läsning handlar om att kunna 

avkoda snabbt. Speciallärare C2 uttrycker läsförståelse på följande vis: ”Spontant tänker 

jag att det är att jag har användning av vad jag läser. Jag kan ju bara läsa en massa ord, 

rabbla hur mycket som helst, men har egentligen ingen nytta av det på grund av bristen 

på förståelse och då blir det bara tråkigt”.  

 

Samtliga fokusgrupper menar att avkodningen är viktig för att eleverna ska utveckla en 

god läsförståelse. Dock menar Klasslärare A att det inte alltid den elev som avkodar 

säkrast och snabbast som bäst tar till sig innehållet i en text. Specialpedagog A håller 

med och menar att till exempel dyslektiker ofta har en god förståelse, trots en osäker 

och långsam avkodning. Dessa elever kan inte bara plöja igenom en text och ett hinder 

för en god läsförståelse kan vara just att det går för fort.  

 

Vikten av att läsa ofta och mycket är något som Speciallärare B anser vara viktigt för 

utvecklingen av läsförståelsen. Klasslärare C har liknande tankar och menar att hennes 

elever inte bara blir bättre när det har läst mycket, utan också att deras intresse för 

läsning ökar. En god ordkunskap är en annan faktor som alla fokusgrupper nämner, att 

förståelsen är nära knuten till ordens betydelse. Högläsning är en annan viktig faktor för 

att utveckla läsförståelsen, enligt samtliga fokusgrupper. Speciallärare B anser att 

högläsning är viktigt eftersom eleverna då tvingas att avkoda rätt, vilket i sin tur bidrar 

till en bättre förståelse. Specialpedagog A menar att tyst läsning ofta kan innebära att 

eleverna inte reflekterar över varken svåra ord eller vad texten handlar om. Speciallärare 

C2 tycker att man aldrig blir för gammal för högläsning och hon har märkt att eleverna i 

mellanstadiet tycker om att bli lästa för.  
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Fokusgrupp A och C framhåller reflektionens betydelse för läsförståelsen. Klasslärare A 

tycker att stanna upp i en text och verkligen fundera på vad meningen eller stycket vill 

säga. Hon uttrycker det så här: ”Man ska inte som lärare ge eleverna uppgifter där de 

bara matas på, utan stanna kvar i något”.  

 

Klasslärare A tror att elever som har börjat betona viktiga delar i en text har börjat fånga 

in innehållet. Elever som bara läser på utan reflektion missar det. Specialpedagog A 

menar att: ”Det handlar om att väcka dom till vad det är vi ska göra nu. Det är inte att 

passivt sitta och ta emot en text. Det är att vara med här och nu. Många elever som har 

svårigheter med läsförståelse har nog svårt att göra texten till sin och reflektera över 

den”. Speciallärare C1 talar om reflektion som en metakognitiv förmåga, att kunna 

övervaka sin förståelse.  

 

Speciallärare C2 framhåller att tidigare erfarenhet är viktig när det gäller att förstå en 

text. Hon tar upp exemplet med nyanlända elever som inte har någon erfarenhet av vissa 

saker medan elever som är födda i Sverige får en automatisk erfarenhet.  

 

6.2 Undervisning i läsförståelse 

6.2.1 Val av undervisningsmetod 

Samtliga fokusgrupper arbetar med läsförståelsemodellen RT (Reciprocal Teaching). 

Klasslärare A berättar att enligt hennes lärarutbildning skulle eleverna läsa tyst och 

sedan skulle läraren fråga frågor. Hon menar att hon har tyckt att det har varit svårt att 

hjälpa eleverna att förstå under åren: ”Man har inte vetat hur man ska göra. Då kunde 

jag känna att när lässtrategierna kom, äntligen får jag ett språk och jag kan få en viss 

struktur på det. Innan handlade det om att man fick läsa högt och om man var duktig på 

det, var man duktig på att läsa”. Specialpedagog A tycker att lärare tidigare har jobbat 

med texter och läsförståelse, men att man inte haft ett språk för det. Klasslärare A tycker 

att lässtrategierna gör det lättare att ringa in vad eleverna har svårt med och menar att 

olika elever har svårt med olika strategier. I likhet med Klasslärare A menar Klasslärare 

B att synen på läsförståelse har förändrats genom åren som hon har arbetat som lärare. 

Läsförståelse var inget som man lärde ut förr och man ställde sig inte frågan om 

eleverna förstod vad de läste. Hon menar att det var en aha-upplevelse när hon insåg att 

man kunde undervisa i läsförståelse. Klasslärare B har valt att arbeta med RT på grund 

av att En läsande klass kom. Hon anser att det är ett stort och bra material som 
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underlättar planeringen av undervisningen. Klasslärare B menar dock att allt material i 

En läsande klass inte är bra och att hon väljer texter som hon anser fungera för hennes 

klass. Fokusgrupp C har valt att arbeta med RT eftersom forskningen visar på 

framgångsrika resultat.  

 

6.2.2 Undervisningen 

Alla tre fokusgrupper följer RTs struktur, först visar de hur man kan använda de olika 

strategierna och sedan får eleverna ta mer och mer eget ansvar. Fokusgrupp C, 

Klasslärare B och Klasslärare A har också delat in eleverna i mindre grupper där de får 

representera varsin strategi. Karaktärerna som modellerar de olika strategierna används 

mer i lågstadiet, i mellanstadiet används begrepp som till exempel att förutspå istället. 

Klasslärare B menar att alla elever inte behöver strategierna, men att det finns många 

elever som bara tar en bok och sätter sig och läser utan reflektion. 

 

Fokusgrupp C började arbeta med läsförståelsestrategier som ett gemensamt projekt. 

Projektet har nu övergått till den naturliga undervisningen och det är Klasslärare C som 

leder arbetet. Speciallärare C1 var med och startade upp projektet och Speciallärare C2 

fungerade som en resurs till en autistisk elev. Speciallärare C2 minns ett tillfälle från 

projektet där Klasslärare C läste ur en bok av Astrid Lindgren. Eleverna skulle sedan 

skriva ner ord som kunde hjälpa dem att komma ihåg vad de lärt sig av strategierna. Det 

gjorde att de kunde återberätta innehållet i texten och både lärare och elever både 

förvånade och imponerade av hur mycket eleverna kom ihåg. ”Dom hjälptes åt att lägga 

till delar av berättelsen”, menar Speciallärare C2. 

 

När Specialpedagog A undervisar i läsförståelse arbetar hon oftast enskilt med elever 

eller i mindre grupp. Hon kallar undervisningen för studieteknik och anser att det är 

viktigt att eleverna tränas i att själva kunna plocka ut viktiga delar ur en text genom att 

till exempel göra en tankekarta. Det är också viktigt att repetera, återknyta till det som 

man läste förra gången, eftersom det bygger på nästa steg. Speciallärare B har inte 

arbetat så mycket med undervisning i läsförståelse. Dock har hon precis innan 

intervjutillfället arbetat intensivt en period med två elever från Klasslärare B:s klass, 

som har svårigheter med läsförståelsen. De använde sig då av RT i mindre grupp.  
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6.2.3 Läsförståelseundervisningens plats 

Klasslärare B har arbetat med RT i sin klass fem sedan tvåan. Klassen hade börjat arbeta 

med metoden redan i årskurs ett och Klasslärare B valde då att arbeta vidare med den. 

Det finns inga gemensamma riktlinjer på skolan när det gäller läsförståelse. Alla lärare 

har fått ”En läsande klass”, men Klasslärare B vet inte vilka lärare som arbetar med RT. 

Klasslärare B har arbetat mest med skönlitterära texter, men även faktatexter från ”En 

läsande klass” som passade No-undervisningen. Fokusgrupp A har undervisning i 

lässtrategier inskrivet i skolans gemensamma undervisningsplan, men menar att det 

ändå är olika hur lärarna på skolan arbetar med det: ”Ibland pratar lärarna om det, men 

det är svårt för att man kan inte tvinga någon, man måste vilja”. Fokusgrupp C menar 

att de flesta lärare på skolan arbetar med RT från årskurs 1, men det finns en osäkerhet 

kring hur det ser ut med ämnen som SO och NO.  Klasslärare A använder strategierna i 

alla sina ämnen så fort det finna en text som ska tolkas. Klasslärare A vet att eleverna 

har arbetat med lässtrategierna i tidigare årskurser, men hon känner alltid av elevernas 

kunskaper i nya elevgrupper. Klassläraren B menar att RT inte behövs i ämnet 

Engelska, eftersom de texterna är lättare medan Klasslärare A tycker att det är särskilt 

viktigt med RT i Engelska på grund av att texterna är svårare. Klasslärare C använder 

också RT i Engelska, hon tycker att det inte är lika lätt att förutspå på Engelska på 

grund av att man kanske inte har förkunskaper om engelsk kultur. Dock tycker hon att 

det är användbart att leta efter svåra ord och ställa frågor till texten.   

 

6.2.4 Klargöra ord 

När det gäller strategin att klargöra ord, arbetar lärarna lite olika. Speciallärare B 

diskuterar svåra ord med eleverna och hon tycker att det fungerar bra eftersom det är en 

mindre grupp. Speciallärare B berättar också att när hon var klasslärare brukade hon ha 

en lässtund där eleverna fick läsa högt i par. De fick en skrivbok att skriva ner svåra ord 

i och sedan skrev Speciallärare B upp orden på tavlan och klassen pratade om orden 

tillsammans. Genom att hon uppmuntrade eleverna att hitta svåra ord blev de mer 

uppmärksamma på ord som de inte förstod och det blev något positivt att leta svåra ord. 

Klasslärare B menar att det är svårt för eleverna att upptäcka svåra ord för dom 

glömmer bort att de inte förstår orden, de kör bara på. Klasslärare A menar att många 

elever kanske upplever att de är dåliga om de frågar om vad ord betyder. Hon 

uppmuntrar hela tiden sina elever att fråga om ord som de inte förstår. Hon berömmer 

de elever som vågar: ”Eleverna är inte så tränade i att hitta det som gör att de inte 
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förstår. Om man får dom dit, att hitta det som är svårt för dom, då tror jag att man 

kommer jättelångt med läsförståelsen. För att eleverna ska bli självständiga får de ibland 

slå upp svåra ord eller läsa vidare för att se om man kan förstå betydelsen av ordet i 

resten av meningen.  

 

6.3 Spågumman Julia eller att förutspå? 

Specialpedagog A har erfarenhet av att figurerna som representerar de olika 

lässtrategierna i RT kan ställa till det för en del elever: ”Ibland kan det bli för mycket 

fokus på Spågumman och Cowboyen. Det blir ett moment som gör att eleverna tror att 

det är figurerna som är viktiga och inte innehållet i texten. Speciallärare C1 har liknande 

tankar och menar att: ”Det blir inte kontextburet längre, utan det blir kanske bara söta 

cowboysar. Att det blir viktigare med gulliga inplastade saker än kvalité i 

undervisningen”. Klasslärare A och Klasslärare C använder inte figurernas namn på 

mellanstadiet, men strategierna är de samma: att förutspå, klargöra ord, ställa frågor och 

sammanfatta. Speciallärare C2 menar att figurerna kan göra det lättare att komma ihåg 

strategierna när eleverna precis börjar lära sig dem, Klasslärare C inflikar att när man 

har gått igenom varje figur och dess strategi är det viktigt att släppa namnen.  

 

6.4 Elever i svårigheter 

I både fokusgrupp A och B träffas klasslärare och speciallärare/specialpedagog för att 

pratar om elever som har svårigheter med läsförståelse. Ibland kan lösningen finnas i 

klassrummet och ibland behövs intensivträning. Klasslärare A betonar att samtalet 

mellan klassläraren och specialläraren/specialpedagogen är viktigt för att kunna stötta 

elever med svårigheter på bästa sätt. Speciallärare C berättar att hon arbetar med 

läsförståelse som ett förebyggande arbete, att hjälpa till att starta upp arbetet med 

läsförståelse i klasserna. Hon tror inte att det är bra om eleverna kommer till henne och 

tränar utan att man ska få en fungerande undervisning i klassrummet. Hon menar att de 

eleverna som är svårast är elever med svag teoretisk begåvning eftersom de har svårt att 

göra reflektioner. 

 

Samtliga fokusgrupper har elever med avkodningssvårigheter som har möjlighet att 

använda sig av lästjänsten Legimus för att lyssna på skönlitterära böcker (Legimus.se).  

Klasslärare B menar dock att hennes elever sällan väljer det på grund av att de inte vill 

utmärka sig. Specialpedagog A menar att det inte finns någon inläsningstjänst 
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tillgänglig i kommunen och att det är beklagligt eftersom faktatexter ofta är svårlästa. I 

Klasslärare Cs klass finns det en elev med dyslexi. När han själv ska läsa stakar han sig 

mycket och det blir jobbigt inför de andra eleverna. Speciallärare C2 berättar sedan att: 

” När man kopplar av det och kopplar på hörförståelsen då ser dom ju hur han skiner. 

Alla andra tittar på honom och undrar var han har varit. Det är ju så skönt att lyfta 

sådana elever som annars ses som svaga”.  Den här eleven har möjlighet till talsyntes 

när det gäller faktatexter, men ofta läser klassen högt tillsammans. Klasslärare C menar 

att elever med avkodningssvårigheter inte är de svåra eleverna, utan de tysta tjejerna. 

”När man ställer frågor till dom är dom helt blanka. Då tänker man, hur länge har du 

suttit här? Dom här eleverna har svårt att se vinningen med läsning”. 

 

Enligt Klasslärare A anpassar hon undervisningen för elever med svårigheter genom att 

skala av. Hon tycker att det är viktigt att alla får känna att de lyckas. Klasslärare C 

tänker att hon skulle kunna jobbar mer med mindre grupper inom klassens ramar. 

Speciallärare C2 arbetar mycket med elever i svårigheter och menar att hon måste utgå 

ifrån deras intresse och nivå för att få dem att läsa. Om eleven gillar traktorer så får man 

läsa om traktorer. Hon berättar om ett tillfälle under projektet då eleverna skulle se inre 

bilder av en skäggig gubbe. Den autistiska eleven som hon var resurs för sa att det blev 

precis svart: ”Då får man ha en bild och visa hur den här gubben skulle kunna se ut så 

att man har någon form av förförståelse. Man får ge dom inre bilder för dom har inte 

dom inre bilderna så automatiskt som dom andra barnen har det”. 

 

6.5 Bedömning av läsförståelse 

Samtliga fokusgrupper arbetar i samma kommun och det finns en språkplan där det står 

vilka tester som skolorna i kommunen ska göra. Specialpedagog A menar att man ska ta 

alla tester med en nypa salt eftersom bedömning av läsförståelse är väldigt svårt. Det 

här är även något som Speciallärare C håller med om och hon menar att det är mycket i 

vardagen, i det observerade som man kan bedöma. Klasslärare A berättar att hon alltid 

gör en bedömning när hon undervisar. ”Jag hade en elev som misslyckades på 

skolverket test, men som är duktig i klassrummet. Tyvärr ser ju nationella proven ut på 

ett visst sätt och eleverna måste ju klara att visa sina kunskaper på just det sättet”. 

Klasslärare B menar att det är svårt att veta hur bra eleverna behärskar strategierna i 

klassrummet. Hon ser mer till om eleverna har förstått sammanhanget och så när dom 
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pratar. Enligt Klasslärare C är det främst elever som har svårigheter som man ser i 

testerna och hon tycker att det är svårt att upptäcka dem i klassrummet.  

 

6.6 Utvecklingsområden 

Klasslärare B har gått en utbildning i RT av Barbro Westlund. Det var valfritt för 

lärarna på skolan och det var bara hon som gick. Man pratar inte heller om läsförståelse 

på skolan, vilket Klasslärare B tycker är synd. Fokusgrupp A menar att många lärare på 

skolan gick en kurs i svenska som andraspråk och att det där ingick undervisning i 

läsförståelse. Rektorn prioriterade den. Klasslärare C har också gått en kurs med Barbro 

Westlund. Speciallärare C1 har hållit i en studiecirkel som bland annat Klasslärare C har 

gått på. Det var några lärare från fokusgrupp Cs skola där. Någon skola hade det som 

obligatoriskt och en del var inte glada. ”Det tog inte mer än två gånger, sedan var dom 

med på tåget. Oj, jag hade jättemycket nytta av det här”. Speciallärare C1 berättar att 

hon tog med Barbro Westlund till en gymnasieskola för att föreläsa om läsförståelse. 

Det var flera lärare i praktiska ämnen där och Barbro Westlund tog fram en musiktext 

och vände sig till musiklärarna och frågade om de satte detta i händerna på eleverna 

utan att hjälpa dem gå igenom texten. ”Det är ju det där att få upp ögonen för att man får 

nytta av det som ämneslärare, att det berör mig”. Klasslärare C menar att: ”Alla lärare är 

så tidspressade, så man bara ger dom en text och man bara matar”.  

 

Klasslärare B tycker att undervisningen i läsförståelse kan bli bättre och känner sig själv 

lite osäker på området. Hon tvekade lite innan hon tackade ja till intervjun eftersom hon 

ansåg att hon inte tycker att hon kunde. Klasslärare B vill bli bättre och försöker 

utveckla sig själv. Någon form av utbildning hade varit bra i form av inspirerande 

föreläsningar med tips och idéer för hur man kan arbeta i olika ämnen. Speciallärare B 

menar att det hade varit bra med en röd tråd på skolan: ”Undervisning i läsförståelse ska 

genomsyra allt, inte stå vid sidan om. Ämnen som No, So och alla ämnen behöver 

arbeta med detta”. Speciallärare menar att man ibland går på föreläsningar och lär sig 

något, men att det är viktigt att man fortsätter att arbeta med det på skolan. Annars blir 

det lätt att man glömmer det.  

 

Klasslärare A tycker att skolor bör ha en plan som alla ska följa. En tydlig struktur där 

man använder samma lässtrategier i lågstadiet som i mellanstadiet. Det gynnar barnen 

att vi har samma plan. Alla lärare ska undervisa i läsförståelse, även lärare i praktiska 
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ämnen. Det är också viktigt att diskutera var vi gör och varför i arbetslaget. 

Specialpedagog A menar att det finns ord och begrepp även i de praktiska ämnena. Det 

är också en fråga om intresse från lärare. Det är en ledningsfråga. Alla är inte 

intresserade. Speciallärare C1 menar att No och So ämnena behöver integreras med 

strategierna. Hon tycker också det är viktigt att det finns ett gemensamt språk när det 

gäller läsförståelse. Speciallärare C2 tycker att alla lärare borde få utbildning i 

läsförståelse eftersom det speglar ju kulturer på skolan vad man tycker är viktigt. 

Klasslärare C anser att hennes jobb som svenskalärare hade underlättats oerhört om man 

hade kunnat diskutera med SO och No lärare om det är någon elev man är osäker på. 

”Vi underlättar för varandra”. Vissa elever gillar inte svenska, men So. En historiatext 

kan gå jättebra för det finns intresse. ”Ett samarbete där hade varit fantastiskt”.  
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7 Analys och diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Enligt Ahrne och Svensson (2011) handlar kvalitativ forskning om ett intresse att förstå 

människors tankar och erfarenheter. Metodvalet kvalitativa intervjuer i fokusgrupper har 

passat studiens syfte väl, nämligen att undersöka hur klasslärare och speciallärare 

undervisar med fokus på att alla elever ska få möjlighet att utveckla sin läsförståelse. En 

kvantitativ metod som att till exempel skicka ut enkäter till lärare, hade varit svår att 

genomföra med tanke på studiens syfte. Det hade varit svårt att formulera frågor och 

svaren hade bara legat på ytan. Observation av lärare i undervisningssituationer hade 

kunnat vara en tänkbar metod. Dock hade det varit tidskrävande då jag hade behövt 

observera vid ett flertal tillfällen per lärare. Jag är också osäker på om det 

specialpedagogiska perspektivet hade kommit fram, eftersom det kanske inte skulle ges 

tillfälle till att observera klasslärarens och speciallärarens eventuellt samarbete kring 

elever med lässvårigheter. Det visade sig vara svårt att hitta fokusgrupper, flera 

speciallärare avböjde på grund av att de inte arbetade med undervisning i läsförståelse. 

Skolorna som de arbetade på hade istället valt att prioritera avkodningen när det gällde 

läsutvecklingen samt matematik. Bryman (2009) menar att resultatet som kommer ur en 

forskning bör ses om en av flera tänkbara representationer av den sociala verkligheten. 

Det var en intressant upplevelse att göra intervjuer i fokusgrupper. Jag upplevde att 

intervjupersonerna gav varandra tankar som de kunde spinna vidare på. Intervjuerna i 

fokusgrupperna A och C blev mer som ett gemensamt samtal, medan intervjun i 

fokusgrupp B, blev mer som två intervjuer. Det kan bero på att lärarna i fokusgrupperna 

A och C hade arbetat mer tillsammans med läsförståelse och det kan vara något som 

påverkade studiens resultat.  

 

7.2 Kompetens och undervisning 

Det blir tydligt att läsförståelse är något komplext när fokusgrupperna ska definiera 

läsförståelse. Klasslärare A menar att läsförståelse är att läsa en text och verkligen förstå 

vad texten vill förmedla. Det innebär att man kan se bilder framför sig och det är något 

som man kan bearbeta och ha användning av. Det här liknar Bråtens (2008) definition 

där läsförståelse handlar om att genomsöka en text och samspela med den genom att 

koppla textens innehåll till sina egna erfarenheter. Alla fokusgrupper lyfter avkodningen 

som en viktig faktor för en god läsförståelse, vilket går hand i hand med ”The Simple 

View of Reading” som innebär att läsning är beroende av både avkodning och 
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läsförståelse (Hoover & Gough, 1990). Fokusgrupperna påpekar att många elever tror 

att läsning handlar om att kunna avkoda snabbt. Block, Gambrell och Pressley (2002) 

skriver om detta och menar att det förr togs för givet att en elev förstod innehållet i en 

text om de kunde avkoda texten. Den gamla synen på läsning verkar sitta djupt hos 

eleverna, man är duktig om man läser snabbt. Här anser jag att lärare har ett ansvar att 

informera föräldrar och elever om ”The Simple View of Reading” för att öka förståelsen 

för vad läsning verkligen är.  

 

En god ordkunskap anses också vara en viktig faktor enligt fokusgrupperna, något som 

även Reichenberg och Lundberg (2011) skriver om. Likt en långsam avkodning tror 

många elever att man är dålig om man frågar om ords betydelse. Lärarna försöker 

uppmuntra sina elever att fråga om ord och berömma de elever som vågar. Tänk vad 

mycket gamla tankar om lärande som ligger kvar hos människor. Man ska tydligen 

fortfarande kunna allt utantill, utan att ha strategier för det. Högläsning lyfts flera 

gånger eftersom fokusgrupperna anser att det bidrar till möjlighet till reflektion och en 

korrekt avkodning.  

 

Reflektion om sitt eget lärande är något som återkommer under intervjuerna och 

Westlund (2009) uttrycker detta som metakognition. Det innebär att man kan bli en 

aktiv läsare som vet vilken strategi man behöver använda för att ta sig igenom olika 

delar i en text (Reichenberg & Lundberg, 2011). Elevens tidigare erfarenhet av ett visst 

område när det gäller läsning är något som Speciallärare C2 anser är viktigt för en god 

läsförståelse. Detta kan kopplas till Westlunds (2009) tankar om att aktivera egna 

erfarenheter och förkunskaper vid läsning. Fokusgrupp C menar att eleverna 

tillsammans hjälps åt att skapa förståelse genom strategierna. Detta är i enhet med 

Vygotskijs (2001) tankar om att människan lär sig i samspel med andra.  

 

7.3 Vems ansvar? 

Samtliga lärare i fokusgrupperna använder sig av Reciprocal Teaching (Palincsar & 

Brown, 1984; Rechenberg & Lundberg, 2001; Westlund, 2009). Under intervjuerna 

framkommer det att det finns en osäkerhet när det gäller läsförståelseundervisningens 

plats i skolan. Det verkar vara något av en självklarhet när det gäller ämnet Svenska, 

men inte alls lika självklart när det gäller andra ämnen. Fokusgrupperna är oense när det 

gäller ämnet Engelska eftersom man är oense om svårighetsgraden på engelska texter. 
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Ämnen som SO och NO hamnar lite i skymundan, även om till exempel Klasslärare A 

arbetar med det. Lärarna vet inte alltid om andra lärare på skolan arbetar med 

undervisning i läsförståelse, men efterfrågar en struktur som följer med i samtliga 

årskurser. Undervisning i läsförståelse verkar vara en fråga om intresse från läraren 

själv. Om läraren anser att han eller hon är berörd av en sådan arbetsform, väljer man 

helt enkelt att avstå från det. Lärarna menar dock att det handlar om en ledningsfråga 

och att alla lärare egentligen borde få utbildning i ämnet. Ett sådant arbetssätt hade 

kunnat underlätta för alla lärare vid till exempel bedömning av förståelse i olika ämnen. 

Nyckeln till det här kan vara att visa alla lärare att läsförståelse faktiskt berör dem, då 

kan ett intresse uppstå.  

 

7.4 Söta cowboys eller studieteknik? 

Läsförståelsestrategiernas koppling till figurer ifrågasätts under intervjuerna. Frågan är 

om de hjälper eller stjälper? Specialpedagog A menar att figurerna kan innebära ett 

hinder istället för en hjälp när det gäller en del elever i svårigheter. Dessa elever verkar 

fastna i själva figuren istället för att använda strategierna. Även Speciallärare C1 menar 

att det kan vara lätt att fastna i figurerna och att undervisningens kvalité riskerar att 

försämras. Det lyfts att eleverna kan ha hjälp av figurerna när de först lär sig 

strategierna, men att de senare bör släppa dem. De här tankarna som lärarna har 

påminner om Westlunds (2009) tankar om att strategierna aldrig får komma före 

läsupplevelsen utan de är ett verktyg för att fördjupa förståelsen.  

 

7.5 Det specialpedagogiska perspektivet 

När det gäller det specialpedagogiska perspektivet har både fokusgrupperna och de 

olika yrkesgrupperna lite olika syn. Klasslärare A skalar av undervisningen för elever i 

svårigheter, Klasslärare C tänker att hon kan arbeta mer i gruppform inom klassens 

ramar. När det gäller specialpedagogen och speciallärarna prioriteras andra områden 

som till exempel avkodning. Specialpedagog A och Speciallärare B tränar enskilt med 

elever som behöver det. Speciallärare C2 som arbetade som resurs åt en autistisk elev 

arbetar flexibelt och anpassar hela tiden undervisningen efter sin elev. När de arbetade 

med inre bilder, kunde eleven bara se svart och då fick Speciallärare C2 hjälpa honom 

hur den inre bilden skulle kunna se ut. Vi kan inte ta för givet att alla elever har 

möjlighet till att själva skapa inre bilder genom sin fantasi. Det är svårt för många 

elever. Vygotskij (1995) menar att människan tolkar sina känslor och erfarenheter 
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genom fantasi och Bråten (2008)  anser läsaren bearbetar textens innehåll genom de inre 

bilderna. Speciallärare C2 anpassar också texter efter elevens intresse och kunskapsnivå. 

Vikten av att få läsa texter som är anpassade efter elevens förutsättningar och 

utvecklingsnivå är grundläggande för en god läsutveckling menar Reichenberg och 

Lundberg (2011). Detta sätt att tänka kan kopplas till den proximala utvecklingszonen 

och scaffolding (Gibbons, 2012; Palincsar & Brown, 1984; Reichenberg & Lundberg, 

2011). Speciallärare C har en mer handledande roll där hon hjälper till att starta upp till 

exempel läsprojekt. Speciallärarens roll ser därmed väldigt olika ut. Det kan bero på 

speciallärarens eget intresse och kunskaper av ämnet, men också på faktorer som tid, 

arbetssätt och skolledningens prioriteringar när det gäller speciallärarens 

arbetsuppgifter. Legimus är något som finns tillgängligt när det gäller elever som har 

avkodningssvårigheter. Faktatextens tillgänglighet ifrågasätts dock av några av lärarna. 

Kommunen har ett stort ansvar när det gäller dessa elever och borde inrätta en 

kommunal inläsningstjänst.  

 

7.6 Definitionsproblematik 

I litteraturen har jag funnit flera olika begrepp som används när det gäller undervisning i 

läsförståelse. I läroplanen (Skolverket, 2011) använder man lässtrategier för att förstå 

och tolka texter. Westlund (2015) använder ibland lässtrategier för förståelse och ibland 

förståelsestrategier, det sistnämnda använder även Taube (2007) samt Bråten (2008). 

Dock använder Bråten (2008) emellanåt också läsförståelsestrategier. Reichenberg och 

Lundberg (2011) använder strategier för läsning. Personligen tycker jag att begreppen 

lässtrategier eller strategier för läsning är något missledande då begreppen också kan 

syfta på lässtrategier för avkodning. Enligt Reichenberg och Lundberg (2011) är 

strategier för läsning användbara vid både läsförståelse och hörförståelse eftersom det 

handlar om strategier för att förstå. Jag ställer mig tveksam till om det är en bra idé att 

ha så många namn för samma sak. Förståelsen skulle kanske vara större om det fanns ett 

begrepp istället, då skulle alla veta vad vi talar om. Ett gemensamt språk när det gäller 

läsförståelse är något som fokusgrupperna anser vara viktigt.  

 

7.7 Bedömning 

Samtliga fokusgrupper följer kommunens språkplan där det är tydligt vilka tester som 

ska genomföras. Fokusgrupperna använder sig av både standardiserade tester och av 

sådant som de har observerat i undervisningssituationer. Kombinationen av 
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standardiserade tester och formativ bedömning är precis det som Elwèr (2014) 

rekommenderar om man vill få en så bra bild av elevernas läsförståelse som möjligt. 

 

7.8 Slutord 

Utifrån studien kan jag dra slutsatsen att undervisningen i läsförståelse ser olika ut på 

olika skolor och att det behövs kunskap och samtal kring ämnet. Lärarna önskar en 

samsyn kring ämnet, något som kanske rektorer bör ta fasta på. Läsförståelse ingår i alla 

ämnen och berör därmed alla lärare. Ett samarbete kring läsförståelse skulle kunna 

gynna både lärare och elever. Utbildning för lärare i alla ämnen samt diskussioner med 

ett gemensamt språk kring läsförståelse är av stor vikt. En röd tråd från förskoleklass 

upp till årskurs sex, där undervisning i läsförståelse är ett återkommande inslag skulle 

kunna skapa goda förutsättning för elevernas läsförståelseutveckling. Studien visar 

också på vikten av att inte fastna i modellen själv, utan ha fokus på förståelsen av en 

text. Skolan har ett stort ansvar när det gäller att organisera en undervisning i 

läsförståelse för att alla elever ska få möjlighet att utveckla sitt språk, sin identitet, sin 

empati och sin förståelse för andra. Specialläraren har en viktig roll i detta arbetet, 

oavsett om det handlar om handledning eller undervisning, eftersom det är 

specialläraren som bär på en djupare kunskap om läsning och elever i svårigheter. Ett 

framtida forskningsområde hade kunnat vara att intervjua elever som har svårigheter 

med läsförståelsen om hur de själva upplever undervisningen i läsförståelse. Det hade 

kunnat ge ett bredare perspektiv om hur undervisningen i läsförståelse ser ut och hur 

den kan bli bättre. 
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Bilagor 

Bilaga A Missivbrev 

 

Hej! 

Jag heter Martina Tallefors och jag arbetar på Rörstorpsskolan i Värnamo. Jag utbildar 

mig till speciallärare på Linnéuniversitetet och håller nu på att skriva mitt 

examensarbete. I mitt arbete som lärare i svenska som andra språk och 

specialundervisning möter jag ofta elever som har svårigheter med att förstå vad olika 

texter handlar om. Jag har därför valt att skriva mitt examensarbete om 

läsförståelseundervisning i ett inkluderande perspektiv. Syftet är att undersöka hur 

klasslärare och speciallärare undervisar i läsförståelse för att alla elever ska utvecklas.  

 

Jag har valt att göra intervjuer med både klasslärare och speciallärare eftersom båda 

yrkesgrupperna är viktiga för att alla elever ska utveckla sin läsförståelse. Intervjuerna 

kommer att ske i fokusgrupper, vilket innebär att en klasslärare och en speciallärare från 

samma skola intervjuas tillsammans. Intervjuerna kommer att ta ungefär 30 minuter. Jag 

kommer att spela in intervjuerna på en diktafon för att jag lättare ska kunna analysera 

svaren, dock kommer inspelningarna att raderas efter examensarbetets slut. 

 

Vid intervjuerna kommer jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådets etiska principer. Det 

innebär att intervjupersonerna måste få veta vilket syfte som mitt arbete har. Vidare har 

intervjupersonerna rätt att välja om de vill delta i mitt arbete och de har rätt till att 

avbryta sin medverkan under eller efter intervjun utan att behöva förklara varför. 

Intervjupersonerna kommer att vara anonyma, jag kommer inte att nämna deras namn 

eller skola i mitt arbete. Resultatet kommer att användas enbart i forskningsändamål.  

 

Jag skulle vara tacksam om du vill vara med och dela din kunskap och dina erfarenheter 

genom att vara en av mina intervjupersoner. Om du har några frågor får du gärna 

kontakta mig eller min handledare för mer information. 

 

Med vänlig hälsning Martina Tallefors 

 

Kontaktinformation                                       Handledare: Linda Fälth   

bmartal01@edu.varnamo.se                          linda.falth@lnu.se 

070-8298818                                                  0470-70 8977  

mailto:bmartal01@edu.varnamo.se


  
 

II 

Bilaga B Intervjuguide 

 

1. Vad har ni för utbildning och hur länge har ni arbetat som lärare? 

 

2. Hur skulle ni definiera läsförståelse? 

 

3. Vilka faktorer anser ni är viktiga för att eleverna ska utveckla en god 

läsförståelse? 

 

4. Hur undervisar ni i läsförståelse med tanke på att alla elever ska få möjlighet till 

att utvecklas? 

 

Vilken roll har ni och vilken roll får eleverna ha när det gäller den här 

undervisningen? Hur mycket utrymme och ansvar får eleverna? 

 

Hur ofta undervisar ni i läsförståelse? 

 

Hur ser arbetsformen ut? Arbetar ni i helklass, grupp, par eller enskilt? 

 

I vilka ämnen använder ni den här undervisningen? 

 

Används strategierna med andra slags texter än berättande texter? Till exempel 

faktatexter? Varför? Varför inte? 

 

5. Varför har ni valt just den här metoden? 

 

6. Vet ni om, och i så fall hur, eleverna har arbetat med lässtrategier i tidigare 

årskurser? 

 

7. Får eleverna ibland vara med och välja vilka texter som ska läsas i klassen? 

 

8. Har elever med avkodningssvårigheter möjlighet till att lyssna på texter istället 

för att läsa dem? 
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9. Anser ni att undervisningen i läsförståelse hjälper samtliga elever att förstå 

texter? Varför? Varför inte? 

 

10. Hur anpassar ni undervisningen för elever som har svårigheter med 

läsförståelsen? 

 

11. Hur ser samarbetet mellan specialläraren och klassläraren ut när det gäller 

undervisning i läsförståelse med tanke på elever med svårigheter? 

 

12. Hur bedömer ni elevernas läsförståelse? 

 

13. Finns det några gemensamma riktlinjer på skolan när det gäller undervisning i 

läsförståelse? Diskuteras det? 

 

14. Har lärarna på skolan fått någon utbildning i läsförståelseundervisning? 

 

15. Anser ni att undervisningen i läsförståelse kunna bli förbättras med tanke på 

elever med lässvårigheter? I så fall har ni några förslag på hur den skulle kunna 

bli bättre? 
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