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Denna studie inriktar sig mot läsförståelseundervisning och vikten av att förstå läst text. 

Studiens syfte är att undersöka lärarnas uppfattning om hur undervisning i läsförståelse 

bedrivs i grundskolan respektive grundsärskolan. Genom att använda den deskriptiva 

aspekten på intervjuer försöker vi påvisa både fakta och mening utifrån respondenternas 

svar. Vi har använt oss av @ografi som undersökningsmetod. Detta innebär att 

insamling av rådata sker genom intervjuer via mail.  

 

Svenska elevers läsförståelse har försämrats det senast decenniet vilket framkommer i 

den internationella undersökningen PISA 2009. Även i den internationella studien 

PIRLS som genomfördes för tredje gången år 2011 (Skolverket, 2011c) framkommer 

det att läsförmågan hos svenska elever har försämrats. Vår studie visar att lärarna tycker 

att förståelse av text är viktigt i vårt moderna samhälle. I studien framkommer det även 

att övervägande delen av lärarna i grundskolan inte anser sig ha en metod för 

läsförståelseundervisning. Medan fem av sex lärare i grundsärskolan anser sig ha en 

eller flera metoder.   
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1 Inledning 
 

Finns det något värre än att inte förstå när man tror att alla andra gör det. (Lundberg, 2012, 

 s. 13).  

 

Under de år vi arbetat som lärare har vi stött på elever som är duktiga avkodare men 

som har låg läsförståelse. Att förstå det man läser är målet med läsningen och 

nödvändigt för den fortsatta läsutvecklingen. Om man inte förstår uppstår lätt en känsla 

av utanförskap och elevens strategi blir att dölja sina svårigheter. Läsförståelsen och 

läsförmågan har stor betydelse för varje enskild medborgare, för att kunna delta i 

samhället, för fortsatta studier och inte minst för självbilden. 

 

I vårt moderna informationssamhälle är god läs- och skrivförmåga ett krav för vidare 

studier och en absolut nödvändighet för att kunna påverka och delta aktivt i vår 

demokrati (Taube, 2010). För de elever som inte klarar av att läsa och förstå olika slags 

texter innebär det att de inte är med på läståget och riskerar att uteslutas från 

gemenskapen i klassen. I förlängningen finns det även risk att exkluderas från 

samhället. Detta blir särskilt tydligt för dem som behöver begära hjälp eller annan form 

av samhällsinsats. De förväntas kunna läsa och förstå vilka rättigheter de har samt 

kunna uttrycka sig i skrift (Reichenberg och Lundberg, 2011). Svaga läsare hamnar 

därför lätt utanför i både arbetslivet och samhällslivet. Idag krävs det god läsförmåga 

och god läsförståelse på i princip alla arbeten (Lundberg, 2008). Dagens samhälle är ett 

samhälle med ett enormt textflöde som ställer stora krav på läsarens förmåga. Som 

läsare ska man kunna granska information kritiskt och för att kunna förstå en text 

behöver man även kunna läsa mellan och bortom raderna. Textens innehåll behöver 

därmed kopplas till egna erfarenheter och annan information som finns lagrad i minnet. 

Läsaren bör kunna förlita sig på de strukturer och omvärldskunskaper han eller hon har 

och skaffar sig för att producera och förstå både skrivet och talat språk (Kamhi och 

Catts, 2012). Samtidigt har även en texts läslighet så som layout, typsnitt och 

teckensnitt betydelse för läsförståelsen och tillgängligheten (Reichenberg och Lundberg, 

2011). Vi tar medvetet hänsyn till läsligheten i vårt arbete. Därför använder vi oss av 

1,15 i radavstånd och vänsterjusterad text då vi anser att det ger bättre läsbarhet.   

 

En god läsförmåga samt god läsförståelse ger möjlighet till personlig utveckling i form 

av delaktighet i olika sociala sammanhang i samhället (Skolverket, 2011c).  För de 

individer som inte har tillägnat sig dessa kunskaper blir det en begränsning. Detta kan i 

sin tur leda till sviktande självförtroende, socialt utanförskap och kriminalitet (SOU 

1997:108). Låg social status och lässvårigheter har väldokumenterade samband (Elbro, 

2011). Vår läsförmåga och vår läsförståelse är och förblir avgörande för vårt lärande i 

skolan och vårt samhällsliv (Lundberg, 2010).  

 

Betydelsen av läsförståelse och förmåga att tillgodogöra sig skriftlig information kan 

knappast överskattas. (SOU 2012:65, s. 30). 
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Då vi arbetar i två olika skolformer började vi fundera över om det skiljer sig något 

mellan dessa skolformer när det gäller undervisningen i läsförståelse. Reichenberg och 

Lundberg (2011) menar att lärare i särskolan ofta är rädda för att utmana eleverna när 

det gäller reflektion kring texter och att göra inferenser, det vill säga läsa mellan 

raderna. Frågan är om detta påstående stämmer kring särskolans undervisning och finns 

det fenomenet även i grundskolan.  

 

Svenska elevers läsförståelse har försämrats det senast decenniet vilket framkommer i 

den internationella undersökningen PISA
1
 2009. Nedgången är mest påtaglig hos redan 

svaga läsare och var femte svensk elev når inte upp till en ”grundläggande nivå” i sin 

läsning. Denna nivå definierar Skolverket som en basnivå för att kunna tillägna sig 

andra kunskaper (Skolverket, 2011e). Även i den internationella studien PIRLS
2
 som 

genomfördes för tredje gången år 2011 (Skolverket, 2011c) framkom det att 

läsförmågan hos svenska elever har försämrats. Skolverket utgår från två perspektiv när 

de talar om läsförmåga, ett av dessa perspektiv är läsförståelse. Den nedåtgående trend 

som kunde märkas i de tidigare PIRLS undersökningarna 2001 och 2006 fortsätter även 

i denna mätning. Svenska elever läser bra i jämförelse med övriga 49 länder som deltog 

i undersökningen. Sverige är dock ett av de få länder vars resultat har försämrats under 

hela perioden. I den fördjupade analysen av PIRLS 2006 (Skolverket, 2010b) 

framkommer att den svenska skolan är bra på att utveckla elevers grundläggande 

läsförståelse. När det däremot gäller att stödja elever i deras fortsatta utveckling mot 

mer avancerade förmågor görs inte detta. 

 

 

1.1 Syfte  
 

Syftet med studien är att undersöka lärarnas uppfattning om undervisning i läsförståelse. 

För att uppnå syftet har vi formulerat följande frågor utifrån aspekterna; 

undervisningsmetoder, vikten av att förstå text, anpassning och bedömning. 

 

1. Hur uppfattar lärarna sin kompetens när det gäller att undervisa i läsförståelse i 

grundskolan respektive grundsärskolan? 

 

2. Hur beskriver samma lärare sin undervisning i läsförståelse?  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Programme for International Student Assessment 

2
 Progress in International Reading Literacy Study 
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2 Teoribakgrund  

I detta avsnitt beskriver vi aktuella teorier utifrån inriktningen på vår studie. Det är på 

intet sätt en heltäckande redogörelse utan ett urval byggt på våra forskningsfrågor. 

Eftersom vi vill undersöka läsförståelseundervisningen i både grundskolan och 

grundsärskolan börjar vi inledningsvis med en redogörelse av de olika skolformerna.    

 

 

2.1 Grundskola och grundsärskola 

 

Alla barn i grundskolan såväl som i grundsärskolan har rätt att få stöd. Stödet ska vara 

anpassat efter elevens behov och skolan ska anpassa undervisningen till varje elev så 

långt som möjligt. Om en elev av olika anledningar riskerar att inte nå kunskapskraven 

ska detta anmälas till rektor. Det är rektor som fattar beslut om särskilt stöd ska ges 

(SFS 2010:800). 

 

Grundskolan är en nioårig skolform där varje läsår är uppdelat i två terminer. Från och 

med höstterminen i årskurs sex får grundskolans elever betyg enligt betygsskalan A-F. 

Grundskolans elever läser enligt grundskolans läroplan (Skolverket, 2011a). 

De elever som inte bedöms kunna nå grundskolans kunskapsmål på grund av en 

utvecklingsstörning har rättigheten att tas emot i särskolan. Grundsärskolan består 

liksom grundskolan av nio årskurser. I grundsärskolan ska elever med en 

utvecklingsstörning ges en utbildning som är anpassad efter dennes förutsättningar. 

Utbildningen ska i möjligast mån motsvara den som ges i grundskolan. För att bedöma 

om en elev är behörig att gå i särskola ska en pedagogisk, en psykologisk, en medicinsk 

och en social bedömning göras (Skolverket, 2013b). Vårdnadshavares medgivande 

krävs för att en elev ska tas emot i särskolan. Eleven kan dock tas emot i särskolan utan 

vårdnadshavares medgivande ”om det finns synnerliga skäl med hänsyn till barnets 

bästa”, (SFS 2010:800). 

De elever som går i grundsärskola får efter avslutad utbildning ett intyg om den 

utbildning de genomgått. I de fall elev eller vårdnadshavare begär det ska betyg sättas i 

grundsärskolans ämnen från och med årskurs 6 till och med årskurs 9. Betygen sätts 

enligt betygsskala A-E, i grundsärskolan används inte betyget F eller streck. 

Grundsärskolans elever läser enligt grundsärskolans läroplan (Skolverket, 2011b).  

”Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som benämns träningsskola. 

Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av 

utbildningen i alla ämnen” (SFS 2010:800, 11 kap, 3§). Istället för enskilda ämnen 

rymmer träningsskolans kursplan fem ämnesområden: estetisk verksamhet, 

kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. Inom 

träningsskolan sätts inte betyg (Skolverket, 2011b).  
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Styrdokument  

Från och med den första juli 2011 har grundskolan och grundsärskolan skilda 

läroplaner. Grundskolan läser enligt Lgr11 (Skolverket, 2011a) och grundsärskolan 

enligt Lgrsä11 (Skolverket, 2011b). Dessa samlade läroplaner innehåller följande tre 

delar: skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen 

samt kursplaner som kompletteras med kunskapskrav. De två första delarna som tar upp 

skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål och riktlinjer för utbildningen, 

är likvärdiga i båda läroplanerna.  

 

Grundskolans utbildningsmål 

Enligt Lgr11 ska de lärare som undervisar i svenska, svenska som andra språk samt 

modersmål undervisa i lässtrategier. Även när det gäller engelska och moderna språk är 

denna undervisning påtalad. Eleverna förväntas dock söka information, förstå, tolka och 

lära sig från olika slags texter i skolans alla ämnen. Därför är det viktigt med en god 

läsförståelse och en förmåga att hantera olika slags texter. Under övergripande mål och 

riktlinjer i Lgr11 står det att lärarna ska samarbeta för att nå utbildningsmålen 

(Skolverket, 2011a).  

 

Tabell 2.1 Grundskolans kunskapskrav i svenska i slutet av årskurs nio när det gäller läsförståelse 

(Skolverket, 2011a, s. 236). 

Betyg E Betyget D 

 

Betyget C 

 

Betyget B 

 

Betyget A 

Genom att göra 

enkla 

sammanfattningar 

av olika texters 

innehåll med viss 

koppling till 

tidsaspekter, 

orsakssamband 

och andra texter 

visar eleven 

grundläggande 

läsförståelse 

 

Betyget D innebär 

att kunskapskraven 

för betyget E och 

till övervägande 

del för C är 

uppfyllda. 

 

Genom att göra 

utvecklade 

sammanfattningar 

av olika texters 

innehåll med 

relativt god 

koppling till 

tidsaspekter, 

orsaks samband 

och andra texter 

visar eleven god 

läsförståelse.  

 

Betyget B 

innebär att 

kunskapskraven 

för betyget C 

och till 

övervägande del 

för A är 

uppfyllda. 

 

Genom att göra 

välutvecklade 

sammanfattningar 

av olika texters 

innehåll med god 

koppling till 

tidsaspekter, 

orsakssamband 

och andra texter 

visar eleven 

mycket god 

läsförståelse. 

 

 

 

Grundsärskolans utbildningsmål 

Även i grundsärskolans läroplan står det att lärarna ska samarbeta i arbetet med att nå 

utbildningsmålen. Under syfte i kursplanen för svenska står det att: ”eleverna ska 

utveckla sin förmåga att: ”läsa, förstå och reflektera över olika texter” . I det centrala 

innehållet tas lässtrategier för att avkoda och förstå texter upp (årskurs 1-6). I årskurs 7-

9 har förståelse av olika texter samt sökläsning och läsning mellan raderna lagts till. 

 

 

 

 



  
 

5 

Tabell 2.2 Grundsärskolans kunskapskrav i svenska i slutet av årskurs nio när det gäller läsförståelse 

(Skolverket, 2011b, s.120). 

 

  

 

2.2 Läsförståelseprocessen 

Läsförståelse har två sidor; den språkliga bearbetningen av texten och tolkningen 

utav texten utifrån sammanhanget (Lundberg, 2010). I den språkliga bearbetningen 

gör vi analyser av språksatsen utifrån de grammatiska reglerna och detta sker 

sannolikt automatiskt. Tolkningen av texten sker från en inre föreställningsvärld, en 

mental modell, som våra kunskaper och tidigare erfarenheter har skapat (ibid).  

Enligt Elbro (2011) bygger läsning på avkodning samt språkförståelse. I The Simple 

View of Reading (Gough och Tunmer, 1986; Hoover och Gough, 1990) multipliceras 

dessa två delar med varandra för att ge produkten läsfärdighet L (läsförståelse, 

läsning) = A (avkodning) x F (språkförståelse). Båda dessa delar, avkodning och 

språkförståelse, är nödvändiga för att uppnå läsfärdighet. Detta innebär att om någon 

av faktorerna inte fungerar, är noll, blir även produkten noll med andra ord uppnås 

inte läsfärdighet (Elbro, 2011; Samuelsson m fl, 2009; Westlund, 2009). Både 

Gough och Tunmer (1986) och Hoover och Gough (2001) menar att produkten av 

språkförståelse och avkodning är läsförståelse. Detta anser Kamhi (2012) inte är 

någon tillfällighet eftersom avkodning är odiskutabelt viktigt för att kunna utveckla 

förståelse och förståelse kan inte utvecklas om inte en automatiserad avkodning 

finns. Samtidigt menar Kamhi att för stor fokus på enbart de två komponenterna 

avkodning och förståelse kan medföra att andra faktorer som omvärldskunskap, 

läsarens engagemang och förmåga att göra inferenser inte tas hänsyn till. Lundberg 

(2010) anser att The Simple View of reading är en något förenklad formel på grund 

av ovanstående faktorer. 

 

 

Betyg E Betyget D 

 

Betyget C 

 

Betyget B 

 

Betyget A 

Eleven kan med 

stöd av bilder 

läsa texter från 

olika genrer. 

Genom att svara 

på frågor, ställa 

egna frågor och 

återge delar av 

innehållet visar 

eleven sin 

förståelse för 

texterna. 

 

Kunskapskraven 

för betyget E och 

till övervägande 

del för C är 

uppfyllda. 

 

Eleven kan med 

visst flyt läsa 

texter från olika 

genrer. Genom att 

svara på frågor, 

återge delar av 

innehållet och 

sammanfatta 

innehållet på ett 

delvis relevant 

sätt visar eleven 

sin förståelse för 

texterna. 

 

Kunskapskraven 

för betyget C och 

till övervägande 

del för A är 

uppfyllda. 

 

Eleven kan med 

flyt läsa texter 

från olika genrer. 

Genom att svara 

på frågor, återge 

delar av 

innehållet och 

sammanfatta 

innehållet på ett 

relevant sätt visar 

eleven sin 

förståelse för 

texterna 
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I PIRLS 2011 (Skolverket, 2011c) undersöks elevers läsförståelse genom två 

kategorier av läsförståelseprocesser. Den ena kategorin är textbaserad i den framgår 

informationen i texten. Den andra kategorin är tolkande och värderande. I den 

processkategorin måste läsaren kunna läsa mellan raderna för att granska och värdera 

det skrivna.    

Enligt Rosén m.fl. (2008) kan läsförståelseprocessen sammanfattas i fyra delar. Första 

delen är att hitta och återge direkt tryckt information och innebär att fokus ligger på 

textläsningen, det som står på raderna. Det är en selektiv process att hitta och återge 

direkt textinformation. Läsaren använder olika sätt för att lokalisera och hämta 

innehållet i texten som är relevant för frågan som ställs. För detta krävs både 

uppmärksamhet och förståelse av texten. Framtagning av relevant information medför 

att läsaren måste ha en automatisk förståelse av texten. Den här läsförståelseprocessen 

kräver inte mycket slutledning eller tolkning. Läsaren måste kunna känna igen och 

värdera textinformationen för att sätta det lästa i relation till det som efterfrågas. Den 

andra delen att dra enkla slutsatser betyder att läsaren gör tolkningar och skapar mening 

av texten utifrån det som inte är direkt uttryckt. Oftast är dessa slutsatser lätta att dra då 

de följer informationen som finns i texten. Läsaren behöver koppla samman 

informationsdelarna och dra slutledningar utifrån dem. Kunniga läsare gör detta 

automatiskt. Fokus för läsaren ligger på mer än det som står på raderna antingen på den 

logiska verkan av informationen eller på den generella meningen. För att tolka och 

integrera tankar, idéer och information, tredje delen, behöver läsaren bearbeta texten 

utanför det som finns skrivet på raderna. Denna process kräver att läsaren tar hjälp av 

sin förkunskap och gör underförstådda kopplingar som i sin tur inte är en självklar 

konsekvens av texten. Den fjärde delen att granska och bedöma innehåll, språklig form 

och textelement innebär att fokus skiftas från att skapa mening till att granska textens 

skildring kritiskt. Som läsare avfärdar eller bejakar man textens utsaga eller kan man 

som läsare jämföra med andra publikationer. Denna process betyder att läsaren utifrån 

analyserar och bedömer texten (ibid). 

Ytterligare faktorer som påverkar läsförståelseprocessen är hur aktiv läsaren är under 

sin läsning samt hur motiverad läsaren är. Metakognition, det vill säga medvetenhet 

kring sitt eget tänkande, den egna inlärningen (Druid Glentow, 2008; Lundberg, 

2010) samt ha förmågan att förändra sitt tänkande när fel val av strategi gjorts, är en 

viktig del i utvecklandet av läsförståelsen (Westlund, 2009). En aktiv läsare anpassar 

läsningen efter de krav texten ställer och därmed vet när man förstår eller inte förstår. 

Hos svaga läsare är ofta denna kognitiva självkännedom bristfällig (Lundberg, 

2010). Läsaren behöver dessutom någon form av förförståelse av texten samt ha 

förmågan att använda den aktivt för att utveckla läsförståelse (Westlund, 2009; 

Elbro, 2011). Förförståelsen är i sin tur kopplad till läsarens ordförråd, ordkunskap 

och begreppsuppfattning (Westlund, 2009).  

Enligt Elbro (2011) är storleken på ordförrådet ”den viktigaste enskilda faktorn som 

man hittills har hittat och som påverkar språkförståelsen.” (s. 151). I Cain och 

Oakhills (2011) studie framkommer det också att ordförrådet har stor betydelse för 

läsförståelsen samt att läsförståelsen och läsvanor påverkar ökningen av ordförrådet. 
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Deras studie visar dessutom att läsförståelseproblematik leder till att läsaren inte 

utvecklar goda läsvanor som i sin tur leder till att ordförrådet inte ökar i adekvat takt. 

Detta blir en ond cirkel för läsaren.     

Läsbarheten av texten har betydelse för läsförståelsen. En text med tydlig 

berättarstruktur, ett rytmiskt språk och lagom mängd information underlättar 

läsförståelsen (Lundberg, 2010; Kamhi, 2012). Men även en texts läslighet så som 

layout, typsnitt och teckensnitt har betydelse för läsförståelsen och tillgängligheten 

(Reichenberg och Lundberg, 2011). Likaså kan bilder fördjupa och förtydliga textens 

budskap (Lundberg, 2010). Läsarens minnesförmåga påverkar också läsförståelsen. I 

arbetsminnet lagras textinformationen samtidigt som den läses. Exempelvis måste 

läsaren komma ihåg början av ett långt ord när hon eller han kommer till slutet av 

det. Samtidigt som denna process sker ska läsaren hämta information om ordet i 

långtidsminnet då det är där vi lagrar vår omvärldskunskap och vårt ordförråd men 

även våra kunskaper om hur vårt språk är konstruerat (Westlund, 2009).  

Syftet med läsning är att komma åt betydelsen av den text vi läser. En del, som vi nämnt 

tidigare, är en automatiserad avkodning. Där ordigenkänningen sker utan större 

ansträngning. Läsförståelse kan däremot inte automatiseras (Høien och Lundberg, 

1999). Läsförståelse en komplicerad process där flera faktorer bör samspela för att 

skapa nyfikenhet på det fortsatta händelseförloppet i texten och därmed bli grunden för 

en reflekterande och aktiv lässtrategi. En läsare som drar slutsatser utifrån det lästa får 

en helt annan förståelse. Motsatsen är den mekaniska läsningen där avkodningen av 

orden är det som läsaren koncentrerar sig på och förståelsen blir där med ytlig. 

Samtidigt har läsarens erfarenheter och förkunskaper av textens ämne stor betydelse för 

läsförståelseprocessen (Franzén, 1997).  

 

För att förstå en text räcker det inte att bara tolka mening för mening utan också dra 

slutsatser utifrån meningarnas sammanhang. Detta kräver att läsaren kan föra in 

ytterligare kunskap förutom den givna informationen. Läsaren gör inferenser det vill 

säga läser mellan och bortom raderna i texten (Lundberg, 2010). Fler och fler 

läsforskare talar idag om att olika faktorer samspelar för att utveckla läsförståelse så 

kallade interaktiva läsmodeller. De menar att läsförståelsen inte utvecklas linjärt.  

Läsaren (vem), texten (vad) och aktiviteten (vilket syfte) är de tre komponenter Snow 

(2002) utgår från i sin modell av utvecklandet av läsförståelse (se fig 2.3). Dessa tre 

komponenter samspelar i ett ömsesidigt beroende. Här har läsarens ålder, motivation, 

koncentration, kognitiva kapacitet, omvärldskunskap med mera inverkan på 

läsförståelsen. Textens läsbarhet, struktur och innehåll samspelar med läsaren som i sin 

tur påverkar läsförståelsen. Läsningen och förståelsen influeras också av aktiviteten det 

vill säga hur läsaren och texten interagerar med varandra. Samtidigt som läsarens 

sociokulturella sammanhang har verkan på dennes inställning till läsning (ibid). 
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läsaren 

aktiviteten texten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.3 Samverkande faktorer för läsförståelseutvecklingen, modifierad modell av Snow (2002).  

 

En annan modell för att utveckla läsförståelse är Hoover och Goughs (2001) kognitiva 

modell. De anser att språklig förståelse är beroende av ett antal kognitiva processer. 

Språkförståelsen har utgångspunkt i två delar. Den ena är omvärldskunskap och den 

andra är språkliga kunskaper. Med omvärldskunskap menas att ha kunskaper och 

insikter i hur man interagerar i vardagen. De språkliga kunskaperna innebär mer 

grundläggande lingvistiska skeenden; fonologi, semantik och syntax. Språkförståelse är 

inte unikt för läsning utan används även vid lyssnandet av information. Förståelse eller 

språkförståelse är därmed alla delar som används för att kunna återskapa ett innehåll 

utifrån uppfattande ord i både tal och skrift (Elbro, 2011).  Fonologi betyder läran om 

språkljud, ordets minsta betydelseskiljande del (Miniscalco, 2010). Medvetenhet kring 

fonologi innebär insikter i och kunskaper om strukturerna i språkljuden och kunna 

särskilja de enskilda språkljuden i ord (Hoover och Gough, 2001). Med semantik menas 

språkets innehåll, vårt ord- och begreppsförråd (Hoover och Gough, 2001; Miniscalco, 

2010). Att vara semantiskt medveten innebär att ha förmågan att använda sammanhang 

och erfarenheter för att skapa förståelse av ord och satser (Ericson, 2001).  Syntaktisk 

förmåga innebär insikter och kunskaper om hur och med vilka regler meningar och 

fraser kombineras (Ericson, 2001; Miniscalco, 2010; Kamhi och Catts, 2012). 

 

2.3 Läsförståelseproblem 

Att knäcka läskoden är en viktig epok i ett barns liv. Vår läs- och skrivförmåga är ett 

betydelsefullt verktyg som vi använder för att skaffa ny kunskap. Läsförmågan har stor 

betydelse för vår kunskapsutveckling både i och utanför skolan. Idag ingår läsning i 

skolans alla ämnen och därmed blir läsförmågan avgörande i lärandet (Skolverket, 

2011c).  Bristande läsförståelse är något som märks såväl i grundskolan som i 

grundsärskolan och i alla stadier. En god läsförståelse är en nyckel till framgång och 

ligger till grund för fortsatt lärande. Svårigheter att förstå det man läser kan vara ett 

problem i vardagen och i individens fortsatta liv. Viktig information ges många gånger 

genom svårbegriplig text, till exempel det finstilta i ett köpekontrakt. Om man ofta 

träffar på svåra texter kan det leda till försämrat självförtroende och en motvilja att läsa 

tryckt information (Reichenberg, 2008). Motivation är i och med det en viktig del av 

läsförståelsearbetet. Enligt Jenner (2004) är ett gott bemötande grunden för 

motivationsarbetet.  Lärare och speciallärare är viktiga i detta motivationsarbete. Genom 

att ha en öppen och positiv syn på eleven samt ställa realistiska mål för att ge chanser 

till att lyckas och ha positiva förväntningar på eleven läggs grunden för 
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motivationsarbetet. Jenner (2004) tar även upp vikten av att se eleven som en person, 

inte en sak eller ett problem som ska åtgärdas. Detta menar han är grundbulten i allt 

motivationsarbete. 

 

Ett sätt att förklara att det uppstår svårigheter med läsning och förståelsen därutav 

återfinns i den pedagogiska debatten som menar att skolans problem speglar samhällets 

problem, dåliga uppväxtvillkor och social och psykisk nöd. Ytterligare en del i 

problematiken är lärarnas elevsyn och deras pedagogik. Ännu ett sätt att förklara elevers 

försämrade läsförmåga gäller vilka läromedel som används vid läsinlärningen 

(Lundberg, 2010).  

 

Ur ett individnära fokus hävdar Lundberg (2010) att det finns många olika orsaker till 

svårigheter att förstå text.  

 

 Svårigheter att avkoda orden i texten 

 Svårigheter med meningsbyggnaden, syntaxen, i texten 

 Svårigheter att förstå innebörden av många ord i texten 

 Bristfälliga kunskaper om det område texten gäller 

 Bristfällig metakognition och en passiv hållning 

 Texter som är olämpligt utformade och ställer onödiga krav på läsaren (s. 96). 

Hoover och Gough (2001) menar att personer som har läsförståelsesvårigheter antingen 

har förståelseproblem eller ordavkodningssvårigheter eller båda. I gruppen med 

förståelseproblem återfinns de som kan avkoda automatiskt men inte förstår det de läser. 

Från början användes termen specifika läsförståelseproblem (hyperlexi) för individer 

som var extremt duktiga ordavkodare samt hade lärt sig läsa helt själva innan skolstart 

(Catts, Kamhi och Adolf, 2012). Personer med otillräcklig förståelse har generellt en 

bristande kognitiv kapacitet (Wolff, 2011). Hyperlexi eller specifika 

läsförståelseproblem nämns ofta tillsamman med utvecklingsstörning, autism och 

asperger (Grigorenko, Klin och Volkmar, 2003). Catts, Hogan och Fey (2003) delar in 

svaga läsare i fyra grupper utifrån språkförståelseproblem och eller avkodningsproblem. 

Två av dessa grupper, mixade svårigheter och förståelsesvårigheter, har stora 

läsförståelsesvårigheter. I gruppen med mixade svårigheter återfinns läsare med både 

avkodnings- och förståelseproblematik. Även läsare med specifik språkstörning hittas i 

denna grupp (Bishop och Snowling, 2004).  Andra gruppen med förståelseproblem 

kännetecknas av att läsaren har en god avkodningsförmåga i jämförelse med dennes 

förståelse av texten (Catts, Hogan och Fey , 2003). Läsare som har en automatiserad 

avkodning, men trots detta inte förstår det de läser, är relativt stor. Internationellt kallas 

gruppen för poor comprehenders. Denna grupp har generellt problem med förståelse av 

språk men svårigheterna visar sig mest i läsningen (Elwér, 2011). 

 

2.4 Läsförståelseundervisning 

En flytande och säker läsning är inte enbart målet för läsinlärningen. Ordförrådet och 

strategier för läsförståelse måste fortsätta att utvecklas under hela skoltiden (Lundberg, 

2010). Tyst läsning ska finnas med på schemat eftersom det krävs mycket läsövning för 
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att bli en god läsare (Westlund, 2009). Medan efterföljande kontrollfrågor som ofta 

förekommer inte utvecklar den läsförståelse som behövs i dagens samhälle. Tystläsning 

är lustläsning och undervisningen ska istället utgå från att lära ut hållbara lässtrategier 

genom modellerande (Westlund, 2009; Lundberg, 2010). I PIRLS 2011 (Skolverket, 

2011c) framkommer det att eleverna ofta får kontrollfrågor av text men diskussioner 

kring texten sällan sker. Dessutom visar undersökningen att svenska elever endast 

undantagsvis får undervisning i olika typer av lässtrategier jämfört med elever i andra 

länder. Enligt Ness (2011) lämnas elever dåligt förberedda för fortsatta studier om de 

har fått för lite undervisning i läsförståelse. Läsförståelse är viktigt för att kunna vara en 

verksam samhällsmedborgare, därför blir det också ur denna aspekt nödvändigt med en 

aktiv undervisning i läsförståelse (Reichenberg, 2008). 

 

Vikten av att kunna överföra sin kunskap från en situation till en annan ”Transfer of 

learning” tas upp av Phillips och Soltis (2009). Elever förväntas lösa problem i olika 

situationer med hjälp av tidigare erfarenheter. När det gäller kunskapsöverföring kan det 

bli bekymmersamt om man har problem med läsförståelsen. Matematikundervisningen 

är ett exempel på detta. Textuppgifter sätter matematiken i kontext men det är inte lätt 

att lösa en uppgift när man inte förstår den. Enligt NMC-rapporten 2002:2 (Sterner och 

Lundberg, 2002) påvisar både nationella och internationella studier ett starkt samband 

när det gäller läsförståelse och problemlösning i matematik. Det kan bland annat yttra 

sig i att eleverna väljer fel räknesätt i textbaserade matematikuppgifter då de inte förstår 

innehållet i texten. För många elever kan texter av olika slag bli ett oöverstigligt hinder 

om vi som arbetar i skolan inte hjälper dem att hitta strategier för att förstå dem. Många 

elever lägger undan all slags text när de märker att läsningen inte ger dem något. Detta 

kan få allvarliga konsekvenser för individen, som till en följd av detta ofta utvecklar en 

låg självbild (Reichenberg och Lundberg, 2011).   

 

Det stora ansvaret att utveckla elevernas läsförståelse ligger hos läraren. Elever behöver 

få undervisning och övning i läsförståelse i skolans alla ämnen då svåra ord kan behöva 

diskuteras och förklaras. För att utveckla och utmana alla elever enligt skolans uppdrag 

ska läraren organisera sin undervisning på flera nivåer, individ så väl som grupp 

(Westlund, 2009). Ness (2011) påpekar utifrån sin studie vikten av att lärarutbildningar 

lär ut läsförståelsestrategier. I PIRLS 2011 (Skolverket, 2011c) framkommer att det är 

vanligt att eleverna har individuellt arbete. Dock är helklassundervisning den vanligaste 

undervisningsformen där många lärare använder sig av nivågruppering som anpassning 

utifrån elevbehov. Alla elever får samma uppgifter men arbetar i olika takt. Detta 

arbetssätt gynnar inte de elever som är i behov av särskilt stöd. I grunden är behov av 

särskilt stöd ett pedagogiskt problem som lärare och speciallärare bör lösa tillsammans. 

Därmed bör specialpedagogiska insatser vara ett komplement till skolans allmänna 

pedagogik. Specialpedagogikens viktigaste roll är att fungera som förebyggande 

insatser i det pedagogiska arbetet (Persson, 2010).   
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kostnader 

ansträngning, mental 
energi, 
uppmärksamhet, 
koncentration som 

krävs för: 

•ordavkodning 

•syntaktisk 
bearbetning 

•textbearbetning 

•binda ihop 
textavsnitt 

•tolka bilder och 
diagram 

•utnyttja 
förkunskaper 

•göra inferenser 

•läsa strategiskt 

 

läsprocessen utbyte 

•glädje 

•stilla nyfikenhet 

•tillfredställelse 

•nöjet att förstå 

•lärarens gillande 

 

 

De forskningsbaserade metoderna; Reciprocal Teaching (Reichenberg och Lundberg, 

2011). Lena Franzéns inferensträning (Franzén, 1997) och Concept-Oriented 

Reading Instruction (Westlund, 2009) ger väl dokumenterade effekter på 

läsförståelsen. Metoderna i sig själva kan inte utveckla läsförståelse utan är beroende 

av motivationen och förmågan läraren har att arbeta tillsammans med eleverna. Det 

centrala i metoderna är lärarens interaktion och dialog med eleverna i undervisningen 

där målet är att eleverna på egen hand använder lämpliga lässtrategier (Westlund, 

2009). Enligt Hattie (2009) har undervisning som kombinerar lärandestrategier med 

dialog, mellan lärare och elever, stora effekter på elevers lärande. I 

kartläggningsmaterialet Språket på väg (Skolverket, 2011d) påtalas vikten av explicit 

undervisning ledd av läraren där även sättet att se på text har betydelse för 

läsförståelseutvecklingen. Muntlig text är det som talaren producerar eller 

reproducerar därmed kan man genom diskussion om något man hört och eller sett 

bedöma ”läsförståelse”. Både Alfassi, Weiss och Lifshitz (2009) och Lundberg och 

Reichenbergs (2011) studier visar att elever med utvecklingsstörning kan med hjälp 

av adekvat explicit undervisning utveckla och öka sin läsförståelse. 

Lundberg (2012) har utarbetat en modell för allmänna strategier för det pedagogiska 

arbetet av läsprocessen från en ekonomisk analysmodell, cost-benefit (se fig. 2.4 ). 

Enligt Lundberg måste pedagogiken ha två inriktningar. En inriktning innebär att sänka 

kostnaderna för läsaren genom att utveckla automatiseringen av ordavkodningen, ge 

förförståelse på texterna med mera. Den andra inriktningen innebär att öka utbytet av 

läsningen. Här gäller det att hitta texter som ger glädje och angår eleverna samtidigt 

som det ska vara avkopplande och spännande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.4 Modell för cost-benefit i läsprocessen (Lundberg 2012 s. 19). 

 

 



  
 

12 

3 Metod  
Vår undersökning bygger på intervjuer. Då vi i första hand undersöker lärares 

uppfattningar använder vi en deskriptiv aspekt på intervjun. Den aspekten ger tillträde 

till grundläggande upplevelser och handlande som gör att vi kan beskriva skillnader och 

variationer ur respondenternas svar (Kvale och Brinkmann, 2010).  

Vi har valt att genomföra vår undersökning med en relativt obeprövad metod för att 

samla in data som kallas för @ografi. Detta innebär att insamlingen av rådata sker 

genom intervjuer via mail. Enligt metoden ska en fråga i taget skickas till respondenten 

vid en bestämd tidpunkt som intervjuare och respondent kommer överens om. 

Grundtanken är att föra ett samtal via mail där även följdfrågor kan ställas (Kroksmark, 

2006).  

Det finns både för- och nackdelar med denna datainsamlingsmetod. Metoden kräver inte 

att respondenten måste pressa ur sig ett svar vilket kan inträffa vid en intervju öga mot 

öga. Intervjuerna behöver inte heller transkriberas vilket sparar tid. Dessutom är 

riktigheten i @ografi-intervjuerna större med tanke på de problem med tolkningar som 

kan ske vid transkribering så som att höra fel eller inte höra alls (Bryman, 2011). Dessa 

tolkningar reduceras med @ografi-metoden där respondenten själv skriver ner sina 

uppfattningar och upplevelser och transkription blir därför inte nödvändig. Kroksmark 

(2006) anser att det finns viss risk i att känslouttryck och spontanitet som påträffas i det 

talade språket försvinner. Medan Carlsson Wahlgren (2009) skriver att det finns 

möjligheter att i mail ta hjälp av citattecken för att belysa saker i texten eller använda 

sig av smileys och förkortningar för att visa känslouttryck. Ytterligare något att ta i 

beaktande är att det finns en risk att det vid mailkontakten inte är respondenten som 

svarar (Bryman, 2011). Vi anser att vi minimerar detta då det är respondentens 

arbetsmail vi använder och det är en personlig inloggning till den.  

 

3.1 Urval  

Vår ursprungliga tanke då vi lade upp vårt arbete var att kontakta rektorer på skolor i 

södra Sverige. Då det tänkta innehållet i vårt arbete spred sig både genom oss själva och 

genom våra kollegor fick vi kontakt med respondenter innan vi hunnit kontakta berörda 

rektorer. Vår undersökningsgrupp består av 12 undervisande lärare i ett antal mindre 

kommuner. I var och en av dessa kommuner finns endast en grundsärskola med hela 

kommunen som upptagningsområde. Av våra respondenter undervisar sex stycken i 

grundskolan. Två av dem undervisar i årskurs 4 - 6 och fyra av dem undervisar i årskurs 

7 - 9. Övriga sex undervisar i grundsärskolan, tre av dem undervisar i årskurs 4 - 6 och 

övriga tre undervisar i årskurs 7 -  9. Flertalet av respondenterna i grundskolan 

undervisar i huvudsak i svenska. Grundsärskolans respondenter undervisar ofta 

ämnesövergripande.  
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Alla respondenter är kvinnor, detta beror till stor del på att andelen män i grundskolan 

och grundsärskolan är i minoritet. Utav dem som från början tackade ja till att delta i vår 

undersökning fick vi ett bortfall på två respondenter från grundsärskolan och en 

respondent från grundskolan. En av dessa kunde inte delta på grund av personliga skäl. 

En annan tyckte att frågorna var för svåra då hon undervisar i matematik och 

naturorienterande ämnen. På grund av detta tillfrågades ytterligare tre respondenter, de 

tackade ja till att svara på våra frågor. 

 

3.2 Tillvägagångssätt  

Vi hade kontakt med alla respondenter, antingen personligen eller via telefon för att 

diskutera vårt arbete och förklara hur @ografi går till. Dessutom ville vi komma 

överens om vilka dagar och tider respondenterna kunde svara på intervjun. Intervjun 

skedde på så sätt att vi skickade en fråga i taget till respondenten och när vi fått svar 

hade vi möjlighet att ställa följdfrågor. Några av respondenterna ville gärna få alla 

frågorna på en gång. Vi beviljade detta och kom överens om att vi skulle få möjlighet 

att skicka följdfrågor efteråt om så ansågs behövas. Korrespondensen mellan 

respondenterna och oss varade mellan en dag och en vecka.   

 

Frågorna är öppna till sin karaktär eftersom vi ville få så uttömmande svar som möjligt 

för att undersöka respondenternas upplevelser av läsförståelse och 

läsförståelseundervisning.  

 

Vi använde oss av följande sju frågeställningar i vår intervju. 

 

 Vad anser du om vikten av läsförståelse? 

 Hur ser ditt arbete med läsförståelse ut? 

 Har du någon beprövad metod du arbetar utifrån, vad det gäller läsförståelse? 

Motivera.  

 Vilka läromedel eller vilket material använder du i din undervisning i 

läsförståelse? 

 Hur kartlägger du dina elevers läsförståelse? 

 Hur bemöter du elever med lässvårigheter såsom läsförståelseproblematik i 

undervisningen? 

 Vilken kompetens anser du att du har vad det gäller att undervisa i läsförståelse? 

3.3 Etiska överväganden 

Etiska principer måste noggrant övervägas i undersökningar där människor är 

involverade. Vetenskapsrådets (2011) fyra grundregler ligger till grund för denna 

undersökande studie. Det är av stor betydelse att varje deltagare i studien får en 

förståelse av studiens syfte. Informationskravet har vi anpassat oss till då vi innan 

undersökningens början talade med respondenterna om vad den kommer att behandla 

men även om hur den kommer att gå tillväga. Vi informerade deltagarna i studien om 

rätten till att när som hels avbryta sin medverkan samt om samtyckeskravet, vilket 

innebär att studien är frivillig. 
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läsaren 
(vem) 

aktiviteten 
(varför) 

texten     
(vad) 

I vår studie kommer vi även beakta nyttjande- och konfidentialitetskravet genom att vi 

informerade respondenterna om att alla uppgifter vi får in behandlas konfidentiellt. 

Detta innebär att vi tar bort namn på respondenterna och skolornas namn i 

undersökningen. Vi informerade deltagarna om att de uppgifter vi samlar in endast 

används i ett vetenskapligt syfte och enbart nyttjas av oss och vår handledargrupp.  

 

3.4 Analys  

Vi läste igenom alla respondenternas svar och försökte hitta likheter och skillnader i 

svaren. Vi sorterade först varje fråga och varje skolform var för sig. Alla respondenter 

fick beteckningen G eller S med efterföljande numrering 1-6. G står för grundskolan 

och S står för grundsärskolan. Därefter plockade vi ut citat som belyste resultatet och 

sedan sorterade vi ut nyckelord. Vi valde ett nyckelord per respondent och svar som var 

representativt. Vi upptäckte ganska snart att många respondenter använde samma eller 

synonyma nyckelord. För att överskådligt visa likheter och skillnader i resultatet utifrån 

de olika skolformerna valde vi att redovisa nyckelorden i diagramform.  Under vårt 

analysarbete insåg vi att de olika teman och kategorier som framträdde utifrån våra 

frågor och respondenternas svar stämde väl överens med Snows (2002) modell (se fig. 

2.3) över utvecklandet av läsförståelse. Därför valde vi att utgå från den modellen som 

vårt analysverktyg (se fig. 3.1). Vi började med att analysera varför läsförståelse är 

viktigt därefter undersökte vi vad som används för att uppnå läsförståelse samt vem som 

uppnår läsförståelse. Snabbt insåg vi att vi behövde en del till i vår analys, hur, det vill 

säga genom vilken undervisning läsförståelse uppnås. Detta är huvudsyftet med vår 

analys. Vi valde att placera undervisning (hur) i mitten av modellen eftersom vi anser 

att undervisning är sambandscentralen för att interaktionen mellan de olika delarna ska 

fungera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3.1  Utvidgad modell inför vårt analysarbete efter Snows (2002) modell av läsförståelseutveckling.  
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3.5 Tillförlitlighet och trovärdighet  

Trovärdigheten i en studie där upplevelser av fenomen skildras beror på hur noggrant 

kategorierna beskriver de uppfattningar som resultatet utgör. Genom att utgå från citat 

och nyckelord för att belysa beskrivningskategorierna förtydligar vi hur vi tolkar vårt 

resultat. I en deskriptiv studie som denna är tillförlitligheten svår att bevisa då vi inte får 

någon renodlad statistik. Här blir därför citat och nyckelord viktiga för studien då 

läsaren därmed kan följa och förstå vårt ställningstagande och i och med det kunna 

värdera rimligheten (Bryman, 2011). Genom att beskriva hur vi går tillväga i 

insamlandet och de beslut vi gör rörande studien anser vi att studiens trovärdighet och 

tillförlitlighet stärks. Det är i sammanhanget viktigt att påpeka att de intervjuade inte är 

så många till antalet och därmed kan vi inte dra några generella slutsatser av resultatet. 

 

4 Resultat och analys 
 

I detta avsnitt redovisar vi resultatet. Vår redovisning följer delarna i vår analysmodell 

(se fig. 3.1). Vi använder även citat för att belysa respondenternas svar. Varje 

respondent har tilldelats en beteckning G (grundskola) och S (grundsärskola) med 

efterföljande numrering 1-6. I resultatdelarna vem, vad och hur valde vi att använda 

diagram för att tydligt och överskådligt visa resultaten. Diagrammen har två staplar en 

för varje skolform. I staplarna återfinns ett nyckelord från varje respondent.  

 

4.1 Vikten av läsförståelse (varför) 

Hur ser då lärarna i vår studie på vikten av att förstå det man läser? Alla respondenterna 

oavsett skolform ansåg att läsförståelse är oerhört viktigt, jätteviktigt (G1, G4, S1, S2 m 

fl.) och grunden för allt lärande (G2, G3, S3, S4 m fl.). Flera respondenter påtalar också 

hur viktig läsförståelseförmågan är för att kunna fungera i vårt informationssamhälle. I 

grundskolan upplever två respondenter att det många gånger känns som huvudansvaret 

ligger hos läraren i svenska (G3) men att det är oftast i de samhällsvetenskapliga och 

naturorienterade ämnena som elever stöter på problem med läsförståelsen, du behöver 

träna upp din läsförståelseförmåga för att klara textuppgifterna i matte och för att hitta 

strategier när du läser faktatexter inom SO och NO (G5).  

 

Två respondenter i grundsärskolan anser att hörförståelse kan vara likvärdigt med 

läsförståelse (S6) utifrån vilken elev man möter och dennes förutsättningar de kan 

tillägna sig kunskapen på andra sätt som typ om någon läser den åt dom och de får in 

det auditivt (S4) och att det därmed är lika viktigt.  

 

Kompetens  

 

Av de respondenter som undervisar i grundskolan anser fler än hälften att de har relativt 

god kompetens vad det gäller att undervisa i läsförståelse. Trots det menar de att 

ytterligare utbildning inom detta är önskvärt. Två av dessa respondenter i grundskolan 

tycker att de har god kompetens i läsförståelseundervisning men att den fortfarande kan 
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förbättras. De är utbildade i svenska mot grundskolans senare del och anser att de endast 

fått utbildning i det vidgade textbegreppet, Vi arbetade mycket med det vidgade 

textbegreppet på utbildningen men inget om läsförståelse (G4). Ett fåtal av 

respondenterna i grundskolan upplever att de har lite utbildning och att de är självlärda, 

Jag är inte jätterutinerad i detta utan lär mig själv hela tiden utifrån de elevgrupper och 

behov man möter. (G5). Av respondenterna i grundsärskolan anser större delen att de 

har relativt dålig utbildning vad det gäller att undervisa i läsförståelse och att de lärt av 

erfarenhet, Har läst en del av eget intresse, annars är det mest utifrån att prova på, 

försöka och erfarenhet av just detta. (S1). 

   

4.2 Material (vad) 

Hälften av grundsärskolans respondenter tillverkar eget material till sina elever både 

individuellt och grupp. Medan ingen av respondenterna i grundskolan tillverkade eget 

material (se figur 4.1).  

 

 
Figur 4.1 Diagram över fördelningen av material som används i läsförståelseundervisningen. 

 

Respondenterna i grundsärskolan påpekar att det oftast inte finns anpassat 

läsförståelsematerial eller läsförståelseläromedel för elever i grundsärskolan och då allra 

helst för eleverna i åk 7 - 9. Därför tillverkar de eget material. De respondenter på 

grundsärskolan som svarar att de använder läromedel i undervisningen anger att 

materialet ofta riktar sig till yngre elever.  

 

De respondenter som svarar att de använder undervisningstexter i undervisningen i 

läsförståelse är lärare i svenska. De uppger att de använder allt från skönlitteratur till 

dikter, recept med mera. Två respondenter svarar att de gärna skulle arbeta mer med 

faktatexter som exempelvis texter från so-ämnena och no-ämnena. Båda respondenterna 

arbetar i årskurs 7 - 9. De uttrycker att det är en brist på ämnesövergripande samarbete 

samt att skolan är ämnesinriktad med sin specifika måluppfyllelse, Ämnesövergripande 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

egentillverkat läromedel undervisnings- 
texter 

inget 

Material 

grundskolan 

grundsärskolan 



  
 

17 

samarbete vore önskvärt då det skulle främja elevers läsförståelse. (G2). En av de båda 

respondenterna uttrycker även upplevelsen av tidsbrist, Om mer tid fanns hade jag velat 

jobba mer med att diskutera texter och hur de kan tolkas ända ner på ordnivå.(G4). 

 

4.3 Kartläggning av och anpassning till elever med lässvårigheter 

(vem) 

Respondenterna i grundskolan använder sig av olika tester och diagnoser i större 

utsträckning än respondenterna i grundsärskolan (se figur 4.2). Hälften av 

respondenterna i grundskolan svarar att de även har kommunövergripande 

kartläggningar och diagnoser som ska göras varje läsår förutom de egna diagnoserna 

som görs regelbundet.  

 

 
Figur 4.2 Diagram över kartläggningen av elevers läsförståelse.  

 

En av de respondenter som undervisar i grundsärskolan har även elever på 

träningsskolenivå vilka använder sig av bildstöd i sin läsning. I dessa fall kartläggs 

eleverna genom deras förmåga att förstå och tolka ordbilder. Jag arbetar med elever 

som läser mot ämnesområdet kommunikation inom grundsärskolan. Flera kan inte läsa 

eller prata men man arbetar mycket med ordbilder och försöker uppfatta om de känner 

igen ord med mera. (S3). Bland de elever som avkodar lyssnar en respondent i 

grundsärskolan på om eleven läser med flyt eller om eleven stakar sig i sin läsning. Jag 

ger dem olika svåra texter att läsa och utvärderar sedan hur de förstår texten och 

utifrån läsflyt och stakningar t.ex om texten har för många svåra ord är det svårt att få 

förståelsen.(S4). Av grundskolans respondenter var det ingen som nämnde bildtolkning 

eller läsflyt som ett sätt att kartlägga eleverna.  
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Hur anpassar då lärarna undervisningen för de olika elevernas behov? När det gäller att 

möta elever med lässvårigheter uppger hälften av grundskolans respondenter att de 

använder sig av anpassade texter (se fig. 4.3). Texterna är anpassade på så sätt att de är 

av lättläst karaktär eller kopierade och förstorade. I grundsärskolan uppger tre 

respondenter att de använder sig av anpassade texter. Varje elevs förutsättningar ligger 

till grund för de texter som används.    

 

 
Figur 4.3 Diagram över olika sätt att anpassa undervisningen för elever med lässvårigheter.  

 

I grundsärskolan uppger hälften av respondenterna att de använder sig av elevens 

intresseområden för att motivera till läsning. Att ha kvar viljan, lusten och motivationen 

till läsning tror jag är jätte viktigt – så glädjen är viktig!! Att bygga på intresse och 

hitta spännande böcker, material och dataprogram är också en del.(S1). I grundskolan 

använder sig inte respondenterna av motivationen i samma utsträckning. Både i 

grundskolan och i grundsärskolan använder man sig ibland av enskild undervisning i 

klassrummet. Dock i något högre utsträckning i grundskolan än i grundsärskolan, Jag 

har undervisat elever på högstadiet med läsförståelseproblem enskilt.(G6).  

  

4.2 Läsförståelseundervisning (hur) 

På frågan hur respondenterna arbetar med läsförståelse i sin undervisning fick vi inte 

någon större variation på svaren. De flesta respondenterna både i grundskolan och i 

grundsärskolan svarade att de använder samtal, diskussion och svara på frågor som ett 

sätt att undervisa i läsförståelse (se figur 4.4).  
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Figur 4.4 Diagram över hur respondenterna i de olika skolformerna arbetar med läsförståelse.  

 

 

Skriftliga kontrollfrågor på läst text förekommer endast i grundskolan. Texter som 

nämns är tyst läsning av skönlitteratur och läromedel för läsförståelse. När det gäller 

skönlitterära texter var kontrollfrågorna i form av recensioner och redovisningar av den 

lästa boken i olika former. En respondent i grundsärskolan nämner dock en form av 

kontrollfrågor och det var muntliga frågor under och efter högläsning av läraren.  

 

Bildstöd och ljudstöd förekommer i grundsärskolan. En respondent i grundskolan 

nämner att enstaka elever kunde få ljudböcker men det används inte som praxis i 

undervisningen. 

 

I kategorin övrigt (se fig. 4.4) återfinns endast respondenter från grundsärskolan. 

Respondenterna gav inte ett direkt svar på hur de undervisar. De menar att det inte går 

att ge ett enkelt svar eftersom det beror på vilken elev det gäller.     
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Det skiljer sig markant mellan respondenterna i grundskolan och i grundsärskola om de 

ansåg sig ha en metod för att undervisa i läsförståelse eller inte (se figur 4.5).  

 

 
Figur 4.5 diagram över antal respondenter som anser sig ha en beprövad undervisningsmetod i 

läsförståelse. 

 

Av respondenterna i grundskolan är det två som uppger att de har en metod. Den ena 

respondenten använder samtal (G3) som metod medan den andra respondenten 

använder läsning på talets grund (G6) som metod. Läsning på talets grund innebär att 

läsinlärningen utgår från texter elever och lärare formulerar tillsammans. Därmed blir 

texten elevnära och förståelse för att eget tal kan bli nedskriven text ökar. Läsning på 

talets grund (S6) nämner även en av respondenterna i grundsärskolan som en av flera 

metoder som hon använder. Respondenterna i grundsärskolan som svarade att de hade 

en undervisningsmetod anser att de använder flera olika metoder och gärna samtidigt. 

De uttrycker det som upprepning med variation (S4) eller man får helt enkelt prova sig 

fram och se vad eleven svarar bäst på (S6). De metoder som respondenterna i båda 

skolformerna ger uttryck åt är mestadels läsutvecklingsmetoder. 
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5 Diskussion  

Syftet med vår studie var att undersöka hur lärarna uppfattar sin 

läsförståelseundervisning. Resultatet av studien visar att den stora likheten mellan de 

olika skolformerna är att alla lärare anser att det är viktigt att förstå det man läser. Även 

i arbetet med läsförståelsen finns det stora likheter. Flertalet av lärarna i båda 

skolformerna använder samtal och eller diskussion som ett sätt att undervisa i 

läsförståelse. I grundsärskolan anser alla utom en lärare att de har en metod de utgår 

ifrån i sin undervisning medan grundskolans respondenter till övervägande del inte 

anser sig ha en metod.    

 

5.1 Metoddiskussion    

Vi använde oss av @ografi som undersökningsmetod. I det stora hela är vi nöjda med 

metoden. Det som inte fungerade så bra var följdfrågorna. Vi borde varit ännu tydligare 

med att vi eventuellt ville ha förtydligande på vissa svar genom följdfrågor. Ett par 

respondenter tyckte det var svårt att utveckla sina svar ännu mer. Innan undersökningen 

såg vi fördelen med att respondenterna inte behövde pressa ur sig ett svar vid en intervju 

öga mot öga. Trots att respondenterna fick tid att tänka och svara var det några som fann 

det svårt att svara även vid följdfrågorna. Detta kan bero på tidsbrist eller på att våra 

frågor var otydligt utformade. Känslouttryck så som citattecken, punkter, utropstecken 

och smilisar förekom frekvent och gav tydlighet till svaren. Något som var bra med 

metoden var att vi slapp transkribera. Därmed underlättade det för oss att sortera svaren 

för att hitta citat och nyckelord som belyste resultatet.  

 

Alla respondenter i undersökningen är kvinnor. Frågan är om utfallet blivit annorlunda 

om det varit en eller flera män bland respondenterna, eller om alla respondenter varit 

män.  

 

Vår första tanke var att kontakta rektorer på olika skolor för att på det sättet komma i 

kontakt med våra respondenter. Istället blev vi till stor del kontaktade av lärare som 

tyckte vår studie verkade intressant och kunde tänka sig att delta. Detta kan ha påverkat 

utfallet i vår studie då flertalet av respondenterna kontaktade oss istället för att bli 

utvalda av sin rektor. I en fortsatt studie kunde det även vara intressant att undersöka 

rektorers tankar kring läsförståelseundervisning, samt vilken kompetens de uppfattar att 

undervisande lärare har när det gäller att undervisa i läsförståelse. Detta är intressant då 

rektorer är de pedagogiska ledarna och deras engagemang och syn på vikten av vad som 

ska undervisas och hur det ska undervisas genomsyrar hela skolan.  

 

Under vårt analysarbete upptäckte vi likheter mellan de teman vi fick fram och Snows 

(2002) modell (se fig. 2.3) över utveckling av läsförståelse. Det stod klart för oss att 

undervisningen är sambandscentralen för de olika delarna i Snows modell. För att 

åskådliggöra detta utökade vi Snows modell med hur det vill säga undervisning (se fig. 

3.1). För att till fullo förstå utvecklingen av läsförståelse anser vi att denna del är 

nödvändig.    
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5.2 Resultatdiskussion   

Vikten av läsförståelse (varför) 

Flera lärare påtalar hur viktig läsförståelseförmågan är för att kunna fungera i vårt 

informationssamhälle. Detta stämmer väl överens med Taube (2007) och Reichenberg 

och Lundberg (2011) som alla anser att god läsförmåga och god läsförståelse ligger till 

grund för fortsatt lärande och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Det är intressant hur 

ämneslärare i svenska upplever att huvudansvaret för läsförståelseundervisning ligger 

hos dem trots att läsförståelseproblemen uppstår framförallt i so- och no-ämnen. 

Ansvaret för att undervisa i lässtrategier och därmed läsförståelse ligger hos 

undervisande lärare i svenska, svenska som andra språk och språklärarna enligt Lgr11 

(Skolverket, 2011a). Samtidigt ska eleverna kunna förstå, tolka och kritiskt granska 

olika slags texter de möter i skolan. Detta innebär att alla undervisande lärare har ansvar 

för att eleverna förstår texterna i undervisningen.  

Lärare i grundsärskolan påtalar att hörförståelse kan vara likvärdigt med läsförståelse. 

Hörförståelse är en del av språkförståelse som innebär att man kan förstå innebörden av 

ord i både text och tal (Elbro, 2011). Därmed blir hörseln det sätt eleven tar in 

information på och kan tolka och förstå det som sägs. Är utgångspunkten att text även 

är muntlig innebär det att elever kan ha en auditiv ”läsförståelse” (Skolverket, 2011d). 

Det är intressant att grundsärskolans lärare mer eller mindre direkt utgår från detta 

medan ingen lärare i grundskolan tar upp hörförståelse som en möjlig ”läsförståelse”.  

 

Ness (2011) påpekar hur viktigt det är att lärarutbildningar lär ut läsförståelsestrategier. 

Därför är det intressant att två nyutbildade lärare i grundskolan inte anser sig fått 

tillräcklig utbildning i läsförståelsestrategier. Flera av de lärare som anser sig ha 

kompetens menar att de skaffar sig detta genom egna erfarenheter. Dock vill de flesta 

lärare ha mer fortbildning inom detta område. Frågan är vad detta står för? En orsak 

skulle kunna vara att lärarna inte efterfrågar fortbildning i specifikt läsförståelse. En 

annan orsak kan vara att undervisning i läsförståelsestrategier mer eller mindre saknas i 

lärarutbildningen. Det kan även vara så att vår undersökning väckte tankar kring 

beprövad erfarenhet kontra vetenskaplig grund.  

 

Material (vad) 

Lärarna i grundsärskolan tillverkar i stor utsträckning eget undervisningsmaterial. De 

menar att det ofta saknas nivåanpassade och åldersanpassade läromedel. Många gånger 

används material för de tidigare årskurserna vilket passar kunskapsmässigt men tyvärr 

är dessa material ofta barnsligt utformade. 

De lärare som uppger att de använder undervisningstexter i sin undervisning skulle 

gärna vilja arbeta mer med faktatexter från till exempel so- och no-ämnen. De uttrycker 

en brist på ämnesövergripande samarbete trots att det nämns i läroplanerna (2011a; 

2011b). Här kan vi skönja ämneslärarsyndromet, vilket betyder att var och en enbart 
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fokuserar på sitt ämne och sin undervisning. Troligtvis är det upplevelsen av tidsbrist 

som ligger bakom samtidigt skulle ett samarbete kunna generera mer tid.     

Kartläggning av och anpassning till elever med lässvårigheter (vem) 

Kartläggning genom tester och diagnoser sker i större utsträckning i grundskolan än i 

grundsärskolan. Det kan till stor del bero på att grundskolan av tradition använder sig av 

summativ bedömning samtidigt som man är ålagd att göra vissa tester och diagnoser. 

Grundsärskolan är inte ålagd att göra några tester eller diagnoser. Frågan är om detta 

beror på att betyg i grundsärskolan endast sätts om vårdnadshavare så efterfrågar.  

 

Forskare har på senare år insett motivationens betydelse när det gäller utveckling av 

läsförståelse (Westlund, 2009). Med detta som bakgrund är det intressant att 

grundsärskolan framhåller intresset och motivationen som en anpassning i 

undervisningen. Lärarna i grundskolan nämner inte motivation och intresse i den 

utsträckningen. På samma gång kan grundskolans anpassning av texter vara 

motiverande för den enskilde eleven.   

 

Både i grundskolan och i grundsärskolan använder man sig ibland av enskild 

undervisning i klassrummet. Dock i något högre utsträckning i grundskolan än i 

grundsärskolan. Detta kan bero att grundsärskolan har mindre elevgrupper från början. 

Därmed ges större möjligheter att ha en till en undervisning i klassrummet. Kan det vara 

på det sättet att lärarna i grundsärskolan inte upplever detta som enskild undervisning. 

Vi tror att när lärare i grundskolan tar upp enskild undervisning i klassrummet menar de 

samtal och diskussioner som en undervisningsmetod i läsförståelse.  

 

Läsförståelseundervisning (hur) 

Anmärkningsvärt är att så stor andel av lärarna i grundskolan använder skriftliga 

kontrollfrågor efter läsning som läsförståelseundervisning. Detta förekommer i princip 

inte alls i grundsärskolan. Har det sin förklaring i att det finns större andel elever i 

grundsärskolan som inte kan avkoda och är därför samtal och diskussion istället en del i 

grundsärskolans undervisning för att befästa kunskap? PIRLS 2011 (Skolverket, 2011c) 

visar att det är vanligt med kontrollfrågor på läst text. Samtidigt visar PIRLS att 

diskussioner sällan förekommer vilket var det övervägande sättet 

läsförståelseundervisning sker på i vår studie. Westlund (2009) och Lundberg (2010) 

anser att efterföljande kontrollfrågor inte utvecklar den läsförståelse elever behöver för 

att utvecklas i sitt fortsatta lärande. 

 

Bildstöd och ljudstöd förekommer endast i grundsärskolan. En respondent i grundskolan 

nämnde att enstaka elever kunde få ljudböcker men det används inte som praxis i 

undervisningen. Detta till trots att respondenten nämner elever som behöver stöd i sitt 

läsande. Likaså uppger grundsärskolans lärare att de använder alternativa verktyg i sin 

läsförståelseundervisning. Ingen respondent i grundskolan nämnde att de använde 

alternativa verktyg men därmed inte sagt att alternativa verktyg inte finns.   
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Att en så stor andel som två av sex lärare inte kunde ge ett direkt svar på hur de 

undervisar sina elever i grundsärskolan kan bero på att det är individuellt och olika för 

varje elev och därför blir svårt att redovisa. En av de två lärarna är den läraren som 

uppgav att hon inte har någon specifik metod för läsförståelseundervisning. Detta gör att 

det blir svårt att ange något enkelt svar.  

 

På frågan om lärarna har någon metod som de arbetar utifrån ansåg sig en tredjedel av 

grundskolans lärare att de inte har någon metod medan fem av sex lärare i 

grundsärskolan ansåg att de arbetar utifrån en eller flera metoder. Fyra av 

grundsärskolans lärare använder sig av flera undervisningsmetoder samtidigt utifrån 

beprövad erfarenhet. Medan de i grundskolan inte anser att de har någon specifik metod. 

Två av lärarna i grundskolan är nyutbildade vilket kan vara en förklaring till deras svar. 

Samtidigt är det anmärkningsvärt att nyexaminerade lärare (båda i svenska för senare år 

och gymnasiet) inte har någon metod med sig när de ska möta eleverna. Ingen av lärarna 

i studien nämner någon undervisningsmetod i läsförståelse som är forskningsbaserad. 

Endast läsinlärningsmetoder som är forskningsbaserade nämns. Detta tyder på att de 

forskningsbaserade undervisningsmetoderna i läsförståelse inte är kända av lärarna utan 

de använder sig endast av sina egna beprövade metoder.  

 

Eftersom vi inte var tillräckligt tydliga i vår fråga kring användandet av metoder får vi 

ta på oss en stor del i förklaringen till detta. De metoder vi ville veta i första hand om de 

använde var just vilka olika läsförståelsestrategier de undervisar i, dessa borde vi frågat 

efter. Samtidigt valde vi att inte ställa fler följdfrågor eftersom svaren ändå gav 

indikationer på hur lärarna uppfattar läsförståelseundervisningsmetoder.     

                                                          

5.3 Slutdiskussion   

 

Vår studie visar att lärarna tycker att förståelse av text är viktigt i vårt moderna 

samhälle. Mest förvånande och tillika största skillnaden i studien är att övervägande 

delen av lärarna i grundskolan inte anser sig ha en metod för läsförståelseundervisning. 

Medan fem av sex lärare i grundsärskolan anser sig ha en eller flera metoder. Vi antog 

att motivationen skulle ha en betydande roll i båda skolformerna. Därför förvånade det 

oss att lärarna i grundskolan inte nämner motivation som en del i undervisningen. Vi 

trodde även att grundsärskolans lärare skulle uppge att de använde enskild undervisning 

i större utsträckning än de gjorde. 

 

En intressant sak dök upp i ett av svaren på frågan kring anpassning av undervisningen 

till elever med lässvårigheter. Läraren menar att avkodning som är en viktig del i 

läsförståelsen bör övas så den är automatiserad men att avkodningsproblematik kan 

kompenseras till stor del med alternativa verktyg. Medan läsförståelse inte kan 

kompenseras utan den måste läras in. Høien och Lundberg (1999) skriver att avkodning 

bör bli automatiserad för att uppnå läsförståelse men att man aldrig kan automatisera 

läsförståelsen. Vilket leder tillbaka till hur viktigt det är att undervisa i 
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läsförståelsestrategier.  I PIRLS 2011 (Skolverket, 2011c) framkommer det att svenska 

elever inte får undervisning i läsförståelsestrategier i den utsträckning jämfört med 

elever i andra länder. Detta visar även vår studie utifrån att ingen nämner strategier som 

undervisningsmetod. Man kan ställa sig frågan om det undervisas på högskolor och 

universitet kring läsförståelse och metoder för att lära ut strategier. Vi kan dra paralleller 

till de två respondenterna i vår studie och till vår egen utbildning. Ingen av oss fick 

någon direkt undervisning i läsförståelsestrategier eller läsförståelsemetoder i vår 

lärarutbildning.   
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