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Mot bakgrund av svenska elevers försämrade läsresultat och att det finns få studier 

inriktade på skolans mellanår, valde vi att undersöka vilka strategier lärare och 

specialpedagoger i årskurs 4-6 har i sin läsundervisning för att möta elever i 

lässvårigheter. För att nå syftet har vi undersökt vilka verktyg som används för 

bedömning av läsförmågan samt hur lärare respektive specialpedagoger möter elever i 

lässvårigheter utifrån aspekterna innehåll i undervisningen och läromedel. Det 

empiriska materialet består av insamlade dokument och nio intervjuer.  

 

Resultatet visar att en specialpedagogisk verksamhet, integrerad i skolans ordinarie 

undervisning, med ett tätt samarbete mellan specialpedagog och klasslärare ökar 

utvecklingsmöjligheterna för elever i lässvårigheter. Gemensam kompetensutveckling 

ger lärare kunskap för arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Tiden i klassrummet 

utnyttjas effektivt med tydliga inslag av lärarledd undervisning. Skönlitteratur har en 

naturlig roll som läromedel med gemensam läsning följt av fördjupande, analyserande 

diskussioner. Klassundervisningen anpassas ofta när det finns elever i lässvårigheter. 

Det förekommer då mer gemensam läsning och diskussion av det lästa. Alternativa 

verktyg erbjuds som en naturlig del av vardagen. Gemensamt för alla dessa faktorer är 

att de förväntas stärka elevernas motivation. Skolornas användning av ett 

vetenskapligt förankrat screeningsystem ökar möjligheterna för tidig upptäckt och 

tidiga insatser. 
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Tack 
 
Vi vill tacka våra respondenter som trots hög arbetsbelastning delade med sig av sina 
tankar och erfarenheter. Det var berikande att genomföra våra intervjuer med er.  
 
Ett särskilt tack vill vi även ge till vår handledare Anna Fouganthine, som med sin 
kunskap och erfarenhet inom läsområdet, stöttat och gett oss respons och råd under 
studiens gång.  
 
Avslutningsvis vill vi också tacka våra nära för att de uppmuntrat oss och gett oss stöd.  
 
AnnCharlotte och Christina 
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1 Inledning 
 

”Jag kan läsa!” Ögonen strålar. Sara hoppar stolt jämfota framför mig. Trots att hon bara är 6 

år har hon förstått att det är något speciellt att kunna läsa. Hennes lek med bokstäver har lett 

henne till bokstävernas hemlighet. Sara håller fram sin bok och ljudar sig igenom orden. ”Vill 

du jag ska läsa mer!?” Vi vuxna i omgivningen bejakar hennes glädje. Vi vet att läsningen är en 

förutsättning för att erövra mycket av den kunskap skolan erbjuder och det framtida livet 

kräver. 

 

Max sitter tätt tryckt intill mamma. Det är utvecklingssamtal i klass 3. Han har varit orolig för 

detta samtal hela veckan och vill helst få slippa. Max vet att det inte går bra i skolan. Fröken 

pratar om hans läsning - eller snarare om den läsning han inte än kan åstadkomma. Och så 

kommer tårarna. ”Jag är så dålig. Jag är sämst.” Mamma försöker trösta. Fröken försöker 

förklara. Faktum kvarstår. Max kan fortfarande knappast läsa en enkel text trots all extra 

träning. Allt känns bara jobbigt och tungt. Skolan är pest.   

 

Båda dessa barn kommer att bli vuxna i 2000-talets avancerade textsamhälle som ställer krav 

på dem att kunna ta till sig ny kunskap på egen hand och att vara delaktiga, kritiskt tänkande, 

initiativrika samhällsmedborgare. Den som inte behärskar god läsförmåga hamnar lätt i ett 

utanförskap i samhället med påverkad självbild och självförtroende. Följaktligen är det ett av 

skolans viktigaste uppdrag att utifrån elevers enskilda förutsättningar utveckla deras förmåga 

att läsa olika slags texter med flyt och förståelse. Trots denna vetskap presterar svenska elever 

allt sämre i de internationella läsundersökningarna PISA och PIRLS jämfört med elever i andra 

länder. Varför? Arbetar inte dagens lärare i Sverige strukturerat med olika läsfärdigheter enligt 

forskningsresultaten kring förebyggande av lässvårigheter? God undervisning kan minska 

risken för elever att hamna i lässvårigheter som begränsar deras framtid. I artikeln 

”Forskningsfiaskot” i tidningen Skolvärlden (2011) diskuteras bristen på svensk forskning kring 

effekterna av olika pedagogiska arbetssätt. Av 402 svenska avhandlingar åren 1997-2006 var 

det bara 6 % som hade som syfte att granska effekterna av dessa. Svensk evidensbaserad 

forskning inom undervisning är alltså eftersatt. De senaste decennierna har den svenska skolan 

genomgått flera reformer med syftet att utveckla undervisningen. Metoder, vars effekter 

sällan eller aldrig testats, har införts. I väntan på svensk forskning blir det rimligt att låta 

internationella forskare ge vägledning.  

 

Som blivande speciallärare ser vi det angeläget att få fördjupad kunskap inom läsundervisning 

för att i vår yrkesroll kunna fungera som stöd till elever, lärare och föräldrar.  Det är inte lätt 

att utveckla skolverksamheten så att framtidens elever i högre grad har möjlighet att nå 

kunskapskraven, men vi vill försöka bidra med den yrkeserfarenhet som vi samlat på oss 

genom studier och 45 års gemensam yrkespraktik.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka strategier lärare  och specialpedagoger  i 

årskurs 4-6 har i sin läsundervisning för att möta elever i lässvårigheter.  

 

För att nå syftet har följande frågor formulerats: 

 

1. Vilka verktyg används för bedömning av läsförmågan? 

2. Hur möter lärare och specialpedagoger elever i lässvårigheter utifrån aspekterna 

- innehåll i undervisningen 

- material och läromedel som används 
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2 Teori  
 

I detta avsnitt redogörs för vad forskningslitteratur säger om elevens förutsättningar för en 

god läsutveckling. Därefter presenteras betydelsefulla faktorer i lärares undervisning följt av en 

genomgång av läromedel, lässvårigheter och särskilt stöd. Slutligen redogörs för olika 

bedömningsinstrument av läsutveckling som är av betydelse i studien.  

 

 

2.1 Förutsättningar för god läsutveckling 
Det är vanligt att definiera läsning med att man kodar symbolerna i ett tryckt ord (Elbro, 2011). 

Enligt nationalencyklopedin är läsning: 

 

”en komplicerad färdighet som kräver lång tid och omfattande övning för 
att kunna utvecklas. Man kan urskilja två huvudmoment: avkodning och 
förståelse. Avkodning innebär att man kan identifiera eller känna igen 
skrivna ord. Förståelse är resultatet av tolkningen av språkliga 
meddelanden. God läsfärdighet innebär att både avkodning och 
förståelse fungerar väl” (Nationalencyklopedin, 2013). 

 
 
2.1.1 Elevens förutsättningar för god läsutveckling 
Att vara en god läsare innebär att man snabbt och korrekt kan identifiera och avkoda ord. 

Detta räcker dock inte enligt Frost (2002a). Han anser att det grundläggande är att eleven 

förstår sambandet mellan talat språk och skrift och att ord kan delas i segment. På detta sätt 

blir det tydligt att läsförståelse och språkförståelse är beroende av varandra (a.a.). 

 

Läsning är beroende av flera förmågor på olika nivåer. Korttidsminne, arbetsminne och RAN är 

kognitiva förmågor av betydelse vid läsningen. RAN, Rapid Automatized Naming, speglar 

elevers allmänna automatiseringsförmåga vilken behövs för att snabbt kunna plocka fram 

språklig information som t.ex. vid avkodning (Catts & Kahmi, 2012).  Korttidsminne handlar om 

att under kort tid lagra information t.ex. ord i rätt ordning. Arbetsminnet hanterar 

parallellprocesser som omfattar lagring, bearbetning och uppmärksamhet och har stor 

betydelse för läsförståelsen (Dahlin, 2009). Problem med läsflytet (fluency) kan uppstå i många 

delar av förloppet; från perception till minnesbearbetning, framplockning och artikulation 

(Wolf & O´Brien, 2001). De flesta barn lär sig läsa utan svårigheter och vana läsare har 

automatiserat läsprocessen så att den inte längre kräver någon medvetenhet. Detta gör att 

man inte lägger märke till hur pass komplex läsning är som aktivitet och hur många olika 

faktorer som måste samverka för att det ska fungera. De utmaningar barnet ställs inför vid 

läsinlärningen beror bl.a. på dess språkliga förutsättningar, motivation och intresse 

(Fouganthine, 2012). Enligt Lundberg (2007) bygger förutsättningarna för god läsutveckling på 

fyra grundpelare; språklig medvetenhet, bokstavskunskap, ordförråd och uppgiftsorientering. 

Avgörande för en framgångsrik läsinlärning är att eleven är språkligt medveten dvs. att eleven 

är medveten om språket både som form och innehåll. Uppmärksammandet av fonemen, dvs. 

språkljuden är särskilt viktigt. Antalet bokstäver som eleven snabbt behärskar att benämna och 

ordförrådets storlek och tillgänglighet är andra indikatorer på elevens förutsättningar till god 

läsutveckling (Elbro, 2011; Seymour, Aro & Erskine, 2003). 
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Motivation och självbild 

Läsutvecklingen är nära knuten till elevens motivation. Enligt Jenner (2004) är det särskilt tre 

faktorer som påverkar motivationen; målet får inte vara för avlägset, målet måste vara 

eftersträvansvärt och eleven måste tro på sin möjlighet att lyckas. Knäcker eleven läskoden 

utan problem är chansen stor att den fortsatta läsutvecklingen blir bekymmerslös (a.a.). Barn 

med inlärningsproblem är ofta inte tillräckligt målmedvetna utan använder sig av en passiv, 

ineffektiv inlärningsstrategi, därför är det särskilt viktigt att dessa elever görs delaktiga i sin 

utveckling (Taube, 2007b). 

 

Självförtroendet minskar hos elever som möter misslyckanden och svårigheter när de inte lär 

sig läsa i samma takt som sina klasskamrater. Även om eleven senare lyckas lära sig läsa finns 

bilden av sig själv som dålig läsare kvar (Taube, 2007b). Andra faktorer som påverkar är 

elevens personlighet, relationer och värderingar samt omgivningens förväntningar. Elevens 

hemmiljö är särskilt viktig. Föräldrar och syskon fungerar som viktiga förebilder (Myrberg, 

2007b; Taube, 2007a). Eftersom elever med läs- och skrivsvårigheter sällan förknippar läsning 

med något lustfyllt kan det få konsekvensen att motivationen minskar och att de läser allt 

mindre (Taube, 2007a). Omotiverade, lässvaga elever på mellanstadiet läser ca 100 000 ord 

under ett skolår. De starka läsarna läser 10-50 miljoner ord under samma tid (Myrberg, 2007a). 

Stanovich (2000) använder sig av begreppet ”Matteuseffekten” för att förklara hur onda och 

goda cirklar uppkommer. Många läsfel ger eleven en negativ upplevelse vilket kan leda till att 

läslusten minskar. Därmed uteblir också den viktiga mängdträningen. Eftersom läsning bidrar 

till att utveckla språket kan elever med begränsade erfarenheter av läsning även utveckla 

språkliga problem; brister i ordförråd och syntax (Catts & Kahmi, 2012). När varje lästillfälle 

innebär en risk att sänka elevens självbild är det inte ovanligt att eleven börjar hitta strategier 

för att undvika att läsa. Eleven har då börjat se sig själv som en svag läsare. Begreppen 

motivation och självbild ligger således nära varandra.  

 

Självbild är inte medfödd, utan är ett resultat av erfarenheter och upplevelser av framgångar 

och misslyckanden (Taube, 2007a). En lärares förväntningar kan stärka och försvaga en elevs 

självbild. Som lärare är det angeläget att ha positiva förväntningar på eleven och låta eleven 

möta utmaningar på lagom nivå (Druid Glentow, 2006; Myrberg & Lange, 2006). Svaga elever 

kan vara ytterst känsliga för lärarens sätt att uttrycka sig. Hos en kränkt elev är tilliten och 

tryggheten rubbad och detta går sällan att reparera (Swalander, 2009).  Förväntningar som 

läraren har på eleven kan fungera som självuppfyllande profetior. Detta kallas enligt Jenner 

(2004) för pygmalioneffekten. Det är inte självklart att positiva förväntningar leder till goda 

resultat, men utan positiva förväntningar sker det ytterst sällan (a.a.). 

 

Andra förmågor 

Ytterligare förmågor som krävs för att en elev ska bli framgångsrik i sin läsutveckling är det 

som benämns uppgiftsorientering dvs. uthållighet, uppmärksamhet och 

koncentrationsförmåga. Brister i dessa kan ha biologiska orsaker, men också bero på 

ogynnsamma uppväxtförhållanden. Elever med brister inom dessa områden har ett ökat behov 

av bekräftelse från läraren (Lundberg & Sterner, 2006).  
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Läsintresset växer fram när eleven behärskar konsten att läsa. Det måste finnas en mening 

med läsandet och eleven måste förstå vad läsning erbjuder i form av underhållning, avkoppling 

och spänning för att utvinna glädje av läsning (Lundberg, 2007; Björk & Liberg, 1996). 

 
2.1.2 Framgångsrik läsundervisning 
Läsundervisningen har ofta fokuserat på avkodningen, den tekniska sidan av läsningen. Man 

har utgått från att läsförståelsen utvecklas av sig självt när eleven väl ”knäckt koden” 

(Skolverket, 2007b). Lundberg (2010) menar att arbetet med att utveckla elevens läsförståelse 

måste pågå även om eleven läser med flyt. Texterna i mellanstadiets läroböcker blir märkbart 

längre och fyllda med mycket information vilket ställer avsevärt högre krav på eleven som 

läsare. Undervisningen i läsförståelse måste fortsätta under hela grundskolan eftersom 

läsutvecklingen är en process som fortgår hela livet (Westlund, 2009).  

 

Ett framgångsrikt specialpedagogiskt arbetssätt karaktäriseras enligt Myrberg & Lange (2006, s. 

102) av att det:  

 

- utgår från elevens kunskapsnivå,  

- kan upprätthålla intresse och motivation för att träna läsning och skrivning,  

- omfattar olika metoder och används i kombination beroende av elevens svårigheter,  

- består av kontinuerlig och strukturerad undervisning,  

- erbjuder tidiga insatser i läs- och skrivinlärningen, 

- stöds av dataprogram i kombination med lärarstöd, 

- med hjälp av analyserade läromedel ger såväl pojkar som flickor stimulans i läs- och 

skrivutvecklingen, 

- följs upp och utvärderas kontinuerligt, 

- stimulerar elever att utveckla egna effektiva strategier i sin läsning och skrivning, 

- i samverkan med hemmen stödjer eleverna i deras läs- och skrivutveckling.  

 

Elever med läs- och skrivsvårigheter vistas den mesta undervisningstiden i sin klass och därför 

måste undervisningen i alla ämnen utmärkas av ett specialpedagogiskt perspektiv dvs. skolan 

ska inte se eleven som bärare av problemet utan se till miljöns betydelse för utveckling och 

lärande (Myrberg, 2007a).    

 

Läraren 

Läraren är den enskilt mest betydelsefulla faktorn skolan råder över för att elever ska lyckas 

med sin läsning. Lärarens kompetens att välja undervisningsmetod utifrån de faktorer som är 

verksamma t.ex. tid och miljö är avgörande för att kunna möta varje elev. Att som lärare 

enbart använda sig av en metod innebär risker för elevens läsutveckling (Hattie, 2012; Myrberg 

& Lange, 2006; Myrberg 2007a; Catts & Kamhi, 2012; Wolff, 2009). Frost (2002b) jämställer 

lärare som inte är bundna till en metod med lärare som är trygga i sin lärarroll.  

 

Det är inte tillräckligt att en lärare upptäcker en elevs stödbehov, utan läraren måste förstå 

elevens svårigheter och hur eleven signalerar dem (Frost 2002b; Høien & Lundberg, 2009; 

Myrberg, 2007a). För att kunna uppmärksamma vilket stöd och vilken stimulans en elev 

behöver krävs djupgående kunskaper om barns språkutveckling och läsprocessen samt hur 

detta förverkligas i praktiskt arbete. Elevens läsförmåga bör kontinuerligt bedömas och 
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dokumenteras och utgöra underlag för insatser både på klass- och individnivå. Elever 

stimuleras till att träna och utvecklas vidare om de får en återkoppling från läraren. Skickliga 

lärare använder utvärdering av vidtagna åtgärder för att se om de gett effekt eller inte 

(Myrberg, 2007a). Andra viktiga faktorer för framgångsrik läsutveckling är lärarens 

strukturerade, tydliga instruktioner (Snow et al., 2001) och en god inlärningsmiljö. Läraren 

måste planera undervisningen så att eleverna känner att de lyckas. Detta gäller inte bara 

innehållet i undervisningen, utan arbetssättet som väljs påverkar även atmosfären och 

samspelet i klassen (Høien & Lundberg, 2009; Myrberg & Lange, 2006; Frost, 2002b).  

 
2.1.3 Undervisningsmaterial 
Läromedel kan fungera som ett redskap för att erbjuda varje elev en relevant undervisning 

med optimala utvecklingsmöjligheter (SOU 2003:15). Enligt skollagen ska ”eleverna utan 

kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning” 

(Skollagen 10 kap. 10§). 

 

I detta arbete använder vi begreppet läromedel i bemärkelsen ”resurser som lärare och/eller 

elev använder för att nå läroplanens mål”.  Det kan betyda att läromedel utgörs av 

skönlitteratur, tidningsartiklar, dataprogram och film, förutom traditionellt 

förlagsproducerade, tryckta läroböcker. Begreppet innefattar även lärarhandledningar och 

annat stödmaterial som lärare använder vid planering av sin undervisning.  

 

Läromedlens roll i skolan 

Forskning visar att läromedel har starkt inflytande på skolans undervisning bl.a. vad gäller 

innehåll och konkretisering av undervisningsmål.  Lärarens pedagogiska grundsyn påverkar den 

plats läromedlen får i undervisningen (Johnsen, 1997). Utvecklingen inom 

informationstekniken; datorer och elektroniskt baserade redskap i undervisningen, bidrar till 

nya förutsättningar för skolans arbete. Detta ger även nya möjligheter för elever som inte 

klarar arbetet med läroböcker (Limberg & Folkesson, 2006).  

 

Få lärare arbetar helt utan lärobok. Enligt FSL:s (Föreningen Svenska Läromedel) 

undersökningar 2003 var det färre än två procent av lärarna som valt bort läroböcker helt. 16 

% använde dem sällan, 60 % använde läromedel regelbundet och 20 % i stort sett varje lektion. 

Det var ingen märkbar skillnad mellan olika stadier eller lärarnas ålder. Lärarna i årskurs 1-6 

visade dock tendens till högre läromedelsanvändning än vid tidigare undersökningar. 

Läromedelsanskaffningen per elev har sjunkit ca 18 % mellan åren 2000-2012 enligt statistik 

från FSL och statens litteraturutredning (FSL, 2013; SOU 2012:65).  

 

Utredningen SOU 2013:30 kom fram till att det tar tid innan det går att se effekt av 2011 års 

skolreform. Ytterst är det styrdokumenten som styr skolverksamheten, men även andra 

faktorer påverkar t.ex. skolans organisation, personal, läromedel och utrustning. Även om 

läromedelsanvändningen och läromedlens roll förändras över tid pekar även senare 

undersökningar på att lärobokens sätt att tolka läroplanen påverkar hur den förverkligas i 

skolan. På vilket sätt läroboken och andra läromedel är anpassade till den nya läroplanen är 

följaktligen väsentligt (SOU 2013:30). 
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Läromedlens roll för läsutveckling 

Läromedel ska väljas utifrån elevens behov och förutsättningar. Innehållet måste hålla 

nyfikenhet och intresse uppe hos eleven, annars kan läromedlet bli ett hinder i läsutvecklingen 

(Myrberg & Lange, 2006; Sundblad & Allard, 1988). Textens betydelse kan inte här nog 

betonas. Den behöver vara välskriven och innehålla ord som eleven klarar att tyda. Texter med 

många komplicerade ord minskar möjligheterna till läsförståelse och läsutveckling. En väl 

anpassad text som eleven klarar att läsa med flyt och god förståelse stärker självkänsla och 

motivation (Snow et al. 2001; Taube, 2007a). Lämpliga läromedel för elever i lässvårigheter är 

material där nya och svåra ord presenteras i lagom takt och visas tillräckligt ofta så eleven kan 

etablera ordbilder (Gjessing, 1978). Svaga läsare använder oftare kontexten för 

ordigenkänning. I lätta texter finns möjlighet för eleven att med stöd av innehållet få hjälp att 

läsa ut nya, långa och svåra ord (Magnusson och Naucler, 1990). Läroböcker gynnar inte 

automatiskt läsutvecklingen, utan det beror på hur de används (Sundblad och Allard, 1988). 

Läraren måste vara medveten om att språkutveckling tar tid och att det inte räcker att följa ett 

läromedel, utan elever måste ägna mycket tid till läsning. I läromedelspaketen ingår ofta 

lärobok och arbetsbok med uppgifter som eleven ska besvara. När läraren endast rättar svaren 

på uppgifterna och inte aktivt deltar i diskussioner med eleverna uppstår inte den viktiga 

interaktionen. Det är viktigt att barnen förstår att aktiviteten tala-läsa är språklig 

kommunikation. Sundblad och Allard (1988) kritiserar icke autentiska texter och lösryckta ord 

och anser att eleven måste bjudas in i engagerande texter med förförståelse för att kunna 

förstå. 

 

Skönlitteraturen måste vara i centrum och utgöra utgångspunkt för färdighetsträning och 

arbete med text (Selander, 1988). De lästa texterna bör diskuteras för att ge eleverna nya 

infallsvinklar. Uppgifter av ifyllnadskaraktär lockar inte fram engagemang och arbetslust utan 

passiviserar elever. Likartade uppgifter efter varje text gör att det inte finns plats för 

spontanitet. Lärarna bör bygga undervisningen på elevernas intresseområden och 

erfarenheter och låta eleverna få formulera frågor och problem som utmanar deras 

vetgirighet. Detta ansvar kan inte vila på läroboksförfattare utan ligger på individerna i 

klassrummet. Som stöd i denna process behöver lärare handböcker med uppslag på 

tillvägagångssätt hur de kan förhålla sig till skönlitteratur istället för att detaljplanera lektion 

för lektion (a.a.). 

 

 

2.2 Lässvårigheter 
Arv och miljöfaktorer samverkar hela tiden när en elev utvecklar sin läsförmåga. Detta betyder 

att läsutvecklingen berörs mer eller mindre positivt beroende på miljön där eleven befinner 

sig. En ofördelaktig miljö kan påverka negativt, medan en god lärmiljö stimulerar utvecklingen 

och följaktligen minskar risken för lässvårigheter (Myrberg, 2007a). En elevs lässvårigheter är 

enligt Torgesen (2007) en följd av en ömsesidig påverkan mellan elevens grundproblem och de 

åtgärder som gjorts.  

 

Lässvårigheter innebär någon slags svårighet i läsprocessen (Myrberg & Lange, 2006). Enligt 

Elbro (2011) är läsning en komplicerad färdighet som består av avkodning och språkförståelse. 

Avkodning är unikt för läsning och innebär att läsaren känner igen ordets uttal, betydelse och 

dess grammatiska kännetecken. Begreppet språkförståelse används både i textsammanhang 
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och när man lyssnar på språkliga meddelanden. Även om det finns andra faktorer som är 

betydelsefulla påverkar de antingen avkodningen eller språkförståelsen. Gough & Tunmer 

(1986) beskriver läsfärdigheten som en produkt av avkodning och språkförståelse eftersom 

ingen av dem kan undvaras. De ska alltså multipliceras med varandra och det betyder att om 

någon av komponenterna är lika med noll så blir det inte heller någon läsfärdighet. Formeln 

Läsning = Avkodning x Språkförståelse brukar kallas The Simple View of Reading.  Wolff (2009) 

använder denna formel som utgångspunkt när hon diskuterar lässvårigheter och beskriver då 

tre olika undergrupper. Den första undergruppen har otillräcklig förståelse som kan bero på att 

eleven har en begränsad kognitiv förmåga. Den andra gruppen är elever med bristande 

avkodning. De har inga bekymmer med förståelsen. Här kan vi finna elever med dyslexi. Elever 

som har mer allmänna svårigheter med sin läsning är elever i den sista gruppen och de har 

svårigheter med både avkodning och förståelse.  

 

Otillräcklig förståelse 

En läsare med otillräcklig förståelse kan ofta förknippas med att den även har problem med 

ordavkodningen.  Det finns läsare som trots god ordavkodning ändå inte förstår vad de läser. 

Internationellt kallas de här läsarna ”poor comprehenders” och deras problem kallas ”specific 

comprehension deficit” (Elwér, 2009). Läsare med otillräcklig förståelse har ofta en till synes 

normal läsutveckling. Egentligen har de här läsarna allmänt svårt med språkförståelse, men 

deras problem visar sig mest påtagligt vid just läsning, eftersom det då ställs krav på 

skriftspråklig kompetens. Det blir problem att samordna information i texten de möter och 

även att nyttja tidigare kunskap, dvs. göra inferenser. ”Poor comprehenders” har även 

svårigheter att kontrollera sin egen läsprocess. I detta sammanhang har även arbetsminnet 

betydelse. När man läser måste orden hållas i minnet och det finns studier som pekar på att 

läsare med otillräcklig förståelse har arbetsminnesnedsättning. Gruppen med 

läsförståelseproblem har ofta även brister i ordförrådet, vilket är en grund i läsförståelse (a.a.).  

 

Otillräcklig avkodning  

Idag råder i stort sett samstämmighet att svårigheter med att uppnå en automatiserad 

avkodning beror på en svaghet i det fonologiska systemet och att detta är en viktig markör för 

dyslexi (Catts & Kahmi 2012; Myrberg, 2007a; Høien & Lundberg 2009). Høien & Lundberg 

(2009) har i en något förenklad form beskrivit dyslexi enligt följande: ”Dyslexi är en ihållande 

störning av kodningen av skriftspråket, förorsakad av en svaghet i det fonologiska systemet.” 

(s. 21). Dyslexi innebär att man har olika grad av svårighet med fonologisk bearbetning, vilket 

på manifest nivå tidigt i utvecklingen för det mesta yttrar sig som ordavkodningssvårigheter 

med en fungerande språkförståelse (Catts & Kahmi 2012; Myrberg, 2007a; Wollf, 2009).  Enligt 

forskning är det inte en speciell gen som är orsak till problemen vid dyslexi. Det är mest troligt 

att det är flera gener inblandade (Myrberg, 2007a; Svensson, 2009). I samband med detta kan 

det påpekas att dyslexi inte ärvs, utan det är gener som ärvs och de kan bidra till eller öka 

sårbarheten för dyslexi (Myrberg, 2007a).  

 

Det är inte ovanligt att det utvecklas ett läsmotstånd hos dem som har dyslexi. En läsare som 

har svårt med sin ordavkodning får sin läsning störd av felläsningar eller långsam och hackig 

läsning.  Detta påverkar i sin tur läsförståelsen (Adams, 1990). För liten läserfarenhet leder till 

att läsaren inte bygger upp ett förråd av ortografiska mönster och vanligt förekommande ord. 

Denna brist på mängdträning ger i sin tur låg läshastighet (Myrberg, 2007a). 
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Otillräcklig avkodning och förståelse 

I den här gruppen av läsare påträffar vi de som har svårt både med avkodningen och med 

förståelsen. Det förekommer här dubbla svårigheter som kan benämnas ”mixed reading 

disability”. Dessa läsare har även mer språkliga komplexa besvär vilka kan hänga samman med 

allmänna kognitiva problem. Annars kan det handla om specifika språksvårigheter. Läsare med 

dyslexi och läsare i den här gruppen har likartade besvär med ordigenkänning. Det är brister i 

de fonologiska processerna som orsakar dessa svårigheter (Catts & Kahmi, 2012).                                                                   

 

Alternativa verktyg 

Alternativa verktyg kan underlätta både vad gäller kunskapsinhämtning och läsutveckling för 

elever i lässvårigheter.  T.ex. kan iPad och dator erbjuda olika tekniska lösningar  som på något 

sätt hjälper elever att kringgå sina svårigheter. För att elever i lässvårigheter ska kunna delta i 

undervisningen på annat sätt än via den lästa texten krävs att läraren använder sig av speciella 

strategier för att försöka komma förbi de hinder som uppkommer (Jacobson, 2010; Sämfors, 

2009). När elever visar sig ha svårigheter med att avkoda text bör det övervägas om inte 

alternativa verktyg ska provas för att ta till sig information. Annars är det en stor risk att eleven 

kommer efter sina kamrater. Användande av alternativa verktyg kan även verka 

motivationshöjande och motivationens betydelse är nog så viktig för dessa elever (Jacobson, 

2010; Skolverket 2007a). Genom att tidigt använda sig av alternativa verktyg får eleven lättare 

att utföra samma arbetsuppgifter som klasskamraterna. Detta gör arbetssituationen mer 

rättvis och risken för upprepade misslyckanden minskar.  För att eleven ska få rätt alternativt 

verktyg måste det noga kartläggas vad som orsakar elevens lässvårigheter och vilka 

pedagogiska konsekvenser de ger (Sämfors, 2009). Jacobson, Björn & Svensson (2009) menar 

att ett tidigt införande av alternativa verktyg i de tidiga skolåren kan leda till att hjälpmedlen 

ses som ett naturligt inslag i vardagen bland skolkamraterna.  

 

Utvecklingen av alternativa verktyg går mycket fort och det krävs att lärare håller sig 

uppdaterade. För att alternativa verktyg ska ge önskvärd verkan och användas på rätt sätt 

krävs goda kunskaper hos lärarna (Föhrer & Magnusson, 2003).  Även Jacobson, Björn & 

Svensson (2009) talar om hur viktig kunskapen är och att ett felaktigt användande kan vara till 

nackdel för eleven. Damsby (2008) menar att det borde vara självklart att lärare utbildas när 

det gäller alternativa verktyg. Det kan finnas en risk att lärare som själva känner sig osäkra på 

användandet av alternativa verktyg inte vågar nyttja dessa i tillräcklig utsträckning. Även om 

tillgången till alternativa verktyg spelar en stor roll för användandet, är attityden till 

lässvårigheter och inställningen till att använda alternativa verktyg avgörande (a.a.).  

 

2.2.1 Särskilt stöd 
Enligt Skollagen (SFS2010:800) ska behovet av särskilt stöd skyndsamt utredas om någon elev 

riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.  Rektor ska fatta beslut om särskilt 

stöd. Detta stöd ska i första hand ges inom den elevgrupp eleven tillhör. Det är inget nytt 

fenomen att elever upplever svårigheter i skolan och att särskilda åtgärder används för att 

försöka minska sådana svårigheter. Skolans arbete med att organisera det specialpedagogiska 

stödet inverkar både på elevens skolsituation och på dennes upplevelser av denna. Tidiga 

insatser är gynnsamt av flera olika anledningar, inte minst med tanke på att de förebygger en 

negativ självbild. En vägledande grund i samband med detta kan vara att eleven inte ska 

behöva misslyckas innan en särskild åtgärd sätts in. Eleven har då inte hunnit fastna i 
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ineffektiva lässtrategier (Myrberg, 2007a). Giota & Emanuelsson (2011) menar att det är 

vanligt att eleverna själva ses som bärare av problem som uppstår och misslyckanden läggs då 

på den enskilde individen. Hur skolan hanterar elever i behov av särskilt stöd och hur 

undervisningen därmed anpassas ses sällan som bakomliggande faktorer till att svårigheter 

uppstår. Specialpedagogiskt stöd kan organiseras på olika sätt. Det kan handla om enskild 

undervisning eller undervisning i mindre grupp tillsammans med speciallärare eller extra stöd i 

klassrummet (Myrberg & Lange, 2006).  I Sverige är det inte ovanligt att elever i svårigheter 

placeras tillsammans med andra barn i behov av stöd i en mindre grupp. Det kan enligt 

Heimdahl Mattson (2006) vara mer negativt än positivt om gruppens sammansättning är 

heterogen och att det inte sätts in adekvat stöd. Skolinspektionen (2011) har i sin 

kvalitetsgranskning när det gäller elever i läs- och skrivsvårigheter funnit att hälften av de 

granskade skolorna ger eleverna särskilt stöd utanför klassens ordinarie ram. Flera elever som 

har erfarenhet av att lämna klassrummet upplever att de missar gemenskap och kunskap. Det 

kan vara svårt att föra fram det som elev, eftersom man inte vill göra vare sig lärare eller 

föräldrar besvikna (Sämfors, 2009). Elever får ofta stöd utifrån hur skolans verksamhet är 

ordnad och inte med utgångspunkt i de svårigheter som finns. Det är viktigt att alla elever 

känner sig inkluderade och att det förekommer en blandning av enskild,- grupp- och 

klassundervisning (Myrberg & Lange, 2006). Giota & Lundborg (2007) menar att ett 

inkluderande synsätt är möjligt i skolan och att det kräver kunskaper om olika behov och 

stödåtgärders följder.   

 

Tidsanvändningen är av betydelse för framgång när det gäller elever som uppvisar svårigheter i 

sin läsutveckling. Det är viktigt att det särskilda stödet har detta som en viktig utgångspunkt 

eftersom dessa elever behöver mycket direkt vägledning och tid för inlärning. Eftersom det är 

många elever i ett klassrum kan det uppstå svårigheter att utnyttja tiden effektivt och då kan 

det ibland bli nödvändigt med individuell träning i ett annat rum. Direkt undervisning kan dock 

även förekomma i klassrummet (Høien & Lundberg, 2009).  

 

 

2.3 Bedömningsinstrument 
Den svenska skolan ska vara likvärdig över hela landet och ge alla elever möjlighet att utvecklas 

enligt sina förutsättningar. I arbetet mot detta mål krävs struktur i utbildningssystemet 

(Skollagen, 2011). Dokumentation och bedömning är verktyg i arbetet med att fånga kvalitet 

och ett redskap för lärare i mötet med eleverna för att säkerställa kunskapsutvecklingen (Asp-

Onsjö, 2008).  En rätt använd bedömning har nära koppling till lärandet och kan leda till att 

eleven når uppsatta mål. Däremot kan en bedömning där analysen saknas uppfattas som 

fördömande (Pettersson, 2009).  

 

Det måste ske en ständig uppföljning av kunskapsutvecklingen för att rätt åtgärd ska kunna 

sättas in och stimulera eleven i lässvårigheter (Myrberg & Lange, 2006). I många skolor 

kartläggs elevernas läsförmåga på olika sätt i detta syfte. Vid screening används oftast 

kvantitativa tester, som representerar summativ (sammanfattande) och objektiv bedömning. 

Screeningar av denna typ kan vara en utgångspunkt för djupare utredning av mer kvalitativ 

karaktär vilket representerar en mer subjektiv och formativ (vägledande) form av bedömning. 

Tanken är att lärare och elev ska föra dialog kring lärandet och fokusera både på starka och 

svaga sidor. Detta ger eleven möjlighet att reflektera över sin inlärning och se sina framsteg 
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över tid. Underlaget ska användas för elevens fortsatta utveckling mot målen (Jönsson, 2011; 

Høien & Lundberg 2009).  

 

Inställningen till lästester har skiftat över tid. En negativ inställning till screening uppstod under 

1970-talet då resultaten användes för att gallra ut elever till specialundervisning. I stort sett 

var lösningen att eleven skulle läsa så mycket som möjligt (Johansson, 2004).  Enligt Persson 

(2008) ansågs elevernas problem bero på individuella förutsättningar dvs. ett kategoriskt 

perspektiv. I detta perspektiv är eleven ”med svårigheter”. Motsatsen är det relationella 

perspektivet där elevers svårigheter ses mot bakgrund av lärmiljön. Elever är här ”i 

svårigheter”. Detta är två helt olika sätt att se på elevers situation. Dock kompletterar de 

varandra genom att ge en bild av relationen mellan omgivningen och elevens individuella 

förutsättningar. På 1980-talet kom Høien och Lundberg med den processanalytiska 

inriktningen på läsforskningen vilket innebar att ju precisare läraren analyserar elevens 

läsförmåga desto större möjlighet att sätta in effektiva pedagogiska metoder (Johansson, 

2004). Under 1990-talet blev det viktigt att visa att elever i behov av stöd erhållit detta samt 

att insatserna varit effektiva. Ett arbetssätt utvecklades med kvalitativ diagnostisering som 

resulterade i individuella åtgärder för elever i behov av stöd i sin läsutveckling (a.a.).  

Johansson (2004) har uppfattningen att screening kan ha en berättigad plats vid utvärdering av 

konkreta mål och därmed som vägledning för klassrumsundervisningen. Screening kan ge 

underlag på alla nivåer; individ-, grupp- och organisationsnivå. Johansson (2004), Järpsten 

(1999) och Lundberg & Wolff (2011) ger i sina manualer till lästest exempel på hur viktigt det 

är att enkelt och snabbt skaffa överblick över klassens behov genom kvantitativa test. Dessa 

bör sedan följas upp med en noggrann, kvalitativ kartläggning. Som stöd för lärarna i den 

formativa bedömningen av måluppfyllelsen i svenska och svenska som andra språk har 

Skolverket under 2000-talet bidragit med kvalitativa utvärderingsinstrument t.ex. Nya Språket 

Lyfter!” för skolår 1-5. Materialet innehåller stöd för bedömning av samtliga områden; tala, 

läsa och skriva. Till hjälp vid bedömningen av de olika uppgiftsdelarna finns en översikt med 

observationspunkter (Skolverket, 2008). Materialet består av ett observationsschema där 

språk-, läs- och skrivutveckling noteras för varje elev. Detta schema ger eleverna möjlighet att 

reflektera över sin inlärning och de kan se sina framsteg över tid (Jönsson, 2011). 

 

Skolan har gått från ett relativt betygsystem till ett mål- och kunskapsrelaterat betygsystem. 

Tidigare jämfördes eleverna med varandra, men nu bedöms istället varje elevs prestation mot 

preciserade mål inom olika kunskapsområden i kursplanen (Lindström, 2005).  Skolans uppdrag 

är att alla elever ska ges möjlighet att uppnå målen, men vägen dit och tidsåtgången kan se 

olika ut (Lindberg, 2005).  

 

Alla lärare gör varje dag informella bedömningar i klassrummet utan formell testning. Dessa 

observationer kan stödja bedömningen, men också vara subjektiva eftersom läraren vill att alla 

elever skall lyckas. Lärare som följer elevers läsutveckling med både formella och informella 

metoder är mer framgångsrika än lärare som inte ägnar tid åt detta (Lundberg och Herrlin, 

2007). 
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2.3.1 Screening 
Screening är ett pedagogiskt redskap för att snabbt få överblick över klassens kunskapsnivå i 

förhållande till andra elevgrupper.  Vid screening görs samma test på en hel klass för att kunna 

få en samlad bild eller för att identifiera elever i svårigheter (Johansson, 2004; Järpsten, 1999; 

Lundberg & Wolff (2011). Screening är en kvantitativ testform. Elever med låga 

screeningresultat måste följas upp. Det krävs individuell kartläggning för att hitta den nivå 

eleven befinner sig på. Järpsten (1999), Høien och Lundberg (2009) och Häggström  (2003) 

m.fl. betonar att skolan inte får räkna med att hitta alla elever i behov av stöd vid screening. 

Uppfattningen att det är så skulle kunna leda till att vissa elever inte upptäcks förrän vid 

senare tillfällen och att de då inte fått sitt berättigade stöd. Det gäller att fånga upp eleven i tid 

så att problemen inte hunnit etableras (a.a.). Skolan måste också vara medveten att lästester 

inte klarar att fånga alla dimensioner av läsning (Häggström, 2003). När det gäller att få en 

uppfattning om enskilda elever ger bl.a. Lundberg & Herrlin (2007) och Myrberg & Lange 

(2006) rådet att läraren ska göra observationer och upptäckter över lång tid för att få en 

uppfattning över vilka pedagogiska insatser som behövs. Det är inte alltid enskilda elever 

kommer till sin rätt när objektiva test genomförs, eftersom det är test som vanligen visar 

begränsade sidor av eleven. Däremot kan sådana test ge vägledning om de genomförs i klass. 

Det är viktigt att provinstruktionen följs för att tolkningen av resultaten ska bli likvärdig 

(Lundberg & Herrlin, 2007). Ytterligare en viktig aspekt är att läraren har gjort klart för sig 

varför provet ges. Prov måste alltid leda till åtgärder (Häggström, 2003).  Myrberg & Lange 

(2006) poängterar att det vid kartläggningsarbetet är viktigt att beakta hela elevens miljö 

eftersom svårigheter ofta har sin grund där. Återkommande screeningtester har en fördel 

genom att visa hur eleven utvecklas över tid. Det är alltså inte alltid att föredra att göra 

omfattande utredningar av engångskaraktär tidigt (a.a.).  

 
2.3.2 Nationella prov 
2009 infördes nationellt prov i skolår 3 med syfte att bedöma måluppfyllelsen och 

likvärdigheten i svenska skolor. Proven ska även garantera tidig upptäckt av elever som 

riskerar att inte nå målen i skolår 9.  Skolans ansvar för att elever i behov av stöd och hjälp för 

att nå kunskapskraven betonas (Skolverket, 2013b). Vid den enskilda skolan kan resultaten ge 

lärare stöd för planering av den fortsatta undervisningen samt uppmärksamma behov av 

särskilt stöd. På det nationella planet ger resultaten en bild av måluppfyllelsen i ämnet svenska 

(Skolverket, 2013a).   

 

Ytterligare syfte med de nationella proven är en likvärdig och rättvis bedömning. Ett urval av 

elevproven samlas in för att bedömas av skolinspektionen för uppföljning.  Proven prövar dock 

inte allt i ett ämne, eftersom de då skulle bli alltför omfattande. Därför behöver läraren ha ett 

eget brett bedömningsunderlag för att täcka de moment som proven inte testar, men också 

för att kunna göra egna jämförelser mellan de egna bedömningarna och de nationella proven. 

Det finns inte någon fastställd relation mellan nationella prov och betyg (Skolverket 2013b; 

Lundahl, 2009).  

 

Kunskapskrav 

Enligt Skolförordningen (SFS 2011:185) ska det finnas kunskapskrav för bland annat ämnet 

svenska och svenska som andraspråk. Dessa kunskapskrav fastställer lägsta nivån för eleverna i 

slutet av årskurserna 3, 6 och 9.  Lgr 11 är utformad med kunskapskrav som ska nås med stöd 
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av s.k. centralt innehåll för respektive ämne. Därutöver ska eleverna ges förutsättningar att 

utveckla förmågor som inte är helt ämnesspecifika, utan de utvecklas genom arbetet i flera av 

skolans ämnen. I ämnet svenska ska följande förmågor utvecklas:  

 

 Formulera sig och kommunicera i tal och skrift 

 Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften 

 Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang 

 Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer 

 Söka information från olika källor och värdera dessa 

    (Skolverket,  2011, s. 222-223). 
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3 Metod 
 
I följande avsnitt beskrivs och motiveras först studiens urval och metod. Därefter följer en 

beskrivning av datainsamling, dess bearbetning och analys. Avslutningsvis behandlas etiska 

dilemman som varit aktuella vid undersökningen samt tillförlitlighets- och 

giltighetsproblematik.  

 

 

3.1 Urval 
I syfte att undersöka vilka strategier lärare och specialpedagoger i årskurs 4-6 har i sin 

läsundervisning för att möta elever i lässvårigheter har vi intervjuat lärare och 

specialpedagoger på tre olika skolor i tre närliggande kommuner där vi inte själva är 

verksamma (se tabell 3.1).  

 
Tabell 3.1  Presentation av deltagande lärare och specialpedagoger i studien 

Klasslärare 
 
 
 

Utbildning Yrkes-
erfarenhet 

Kompetensutveckling 
inom läsundervisning 
 

K6  
4-9-lärare sv, eng, re 
 

 
6,5 år 

 
Studiecirkel på egna skolan ca 
10 ggr. Baserad på Barbro 
Westlunds: Att undervisa i 
läsförståelse.  
 
Enskilda studiedagar. 
 

K28  
Mellanstadielärare 

 
28 år 

K14  
1-7-lärare 
sv, so, id, ma 
 

 
13,5 år 
 

 
Tagit del av ett flertal 
studiedagar. 

K3  
4-9 lärare, sv, eng, 
specialpedagogik 
 

 
3 år 

K5  
F-6 lärare sv, so, 
fördjupnings-
utbildning i 
pedagogik  60 hp 
 

 
Ca 4,5 år 

 
Tagit del av studiedagar kring 
läsundervisning och 
läsutveckling.  
 

K10  
1-7 lärare sv, so 
fördjupnings-
utbildning i 
pedagogik  60 hp 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 år 

 
Tagit del av studiedagar kring 
läsundervisning och 
läsutveckling. Endagskurs i 
Rydaholmsmetoden. 
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Specialpedagog 
 
 

Utbildning Yrkes-
erfarenhet 

Kompetensutveckling 
inom läsundervisning 
 

S32   
Mellanstadielärare, 
dyslexispecialist, 
specialpedagog 

 
32 år 

 
Studiecirkel på egna skolan ca 
10 ggr. Baserad på Barbro 
Westlunds: Att undervisa i 
läsförståelse.  
 
Enskilda studiedagar. 
 

S41   
Lågstadielärare, 
specialpedagog 
 

 
41 år 
Dyslexi-
utbildning 

 
Läs- och skrivproblematik 5 p. 
 
Åtgärder för barn med läs- och 
skrivproblematik.  
 
Ingvar Lundberg : Dyslexikurs.   
 
Maj-Gun Johansson:  Läsettans 
trestegsutbildning i 
kartläggning och 
säkerställande av 
nybörjarläsning. 
 
Grava läs- och skrivsvårigheter 
15 p.  
 
 

S6   
Förskollärare, 
fördjupnings-
utbildning i 
pedagogik 60 hp 
specialpedagog 

 
Förskollärare 
sedan 1984. 
Special-
pedagog 6 år. 

 
Flertal fortbildningar i läs- och 
skrivutveckling, kartläggning 
och analys av läs- och 
skrivsvårigheter. 
 
Svenska som andraspråk. 
 
 Analys av språk hos barn med 
annat modersmål. 
 
ITPA-utbildning. 
 

 

I studien deltog sex klasslärare och tre specialpedagoger. Inledande kontakt togs via skolornas 

rektorer för att beskriva vår studie och få tillstånd att genomföra intervjuer. Därefter 

arrangerade respektive rektor möten med berörda lärare.  

 

Vi använder bokstaven K för att representera klasslärare och bokstaven S för specialpedagog. 

Antal yrkesår anges efter respektive bokstav. Tabellen visar respondenternas befattning, 

grundutbildning och yrkeserfarenhet. Dessutom visas vilken kompetensutveckling lärarna tagit 

del av inom området läsundervisning.  
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3.2 Datainsamling 
Vi har valt att samla in data via intervjuer och dokument över uppföljningssystem.  

 
3.2.1 Intervjuer 
Vår studie har i huvudsak genomförts med hjälp av intervjuer som bearbetats kvalitativt.  

Eftersom intentionen var att undersöka vilka strategier lärare och specialpedagoger har i sin 

läsundervisning för att möta elever i lässvårigheter ansåg vi det relevant att använda oss av 

intervjuer. I intervjuer får forskare ta del av vad människor själva berättar. Kvale & Brinkmann 

(2010) menar att det i kvalitativa intervjuer handlar om att söka efter beskrivningar av 

specifika situationer hos den som låter sig intervjuas. Enligt Bryman (2011) kan man i en 

kvalitativ intervju använda sig av en ostrukturerad, semistrukturerad eller strukturerad 

intervju. Vi har i den här studien använt oss av kvalitativa semi-strukturerade intervjuer. En 

semistrukturerad intervju innebär att hela intervjuprocessen blir mer föränderlig efter hur 

intervjun fortlöper eftersom det då finns möjligheter att ställa följdfrågor som gör att intervjun 

påverkas av vilka svar man som intervjuare får (Bryman, 2011). 

 
3.2.2 Dokument 
Under intervjuerna framkom att det på alla skolor vi besökte fanns dokument över skolans 

uppföljningssystem (Se exempel bilaga A). På två av skolorna kunde vi få ta del av dessa 

dokument. Den tredje skolan valde att muntligt redogöra för innehållet. 

 

 

3.3 Intervjufrågor 
Studiens syfte och frågeställningar fick ligga till grund för utformandet av våra intervjufrågor.  

Våra frågor resulterade i en intervjuguide (bilaga B) med till stor del öppna frågor. 

Intervjuguiden inleds med några neutrala frågor om utbildningsbakgrund och antal 

yrkesverksamma år. Resultat av dessa redovisas i tabell 3.1. Enligt Patel & Davidson (2003) kan 

intervjuer inledas med några neutrala frågor i syfte att få betydande bakgrundsinformation.  Vi 

genomförde en provintervju var med kollegor på våra respektive skolor för att se om 

intervjuguiden var relevant för studiens syfte och gav svar på våra frågeställningar. Efter dessa 

provintervjuer upptäckte vi båda att vissa frågor behövde tilläggas rörande nationella proven 

för att svaren skulle bli tydligare.  

 

 

3.4 Genomförande 
Alla respondenter fick själva välja var intervjuerna kunde genomföras för att kunna samtala 

ostört. Samtliga intervjuer genomfördes i respondenternas klassrum eller arbetsrum. 

Intervjuerna genomfördes av oss båda tillsammans eftersom vi då fick en personlig chans att 

tolka svaren samt möjlighet att öka likvärdigheten vid intervjutillfällena. Innan varje intervju 

genomfördes inledde vi med att presentera oss, presentera studiens syfte samt informera om 

att vi utgår från Vetenskapsrådets (2011) anvisningar för forskningsetik. Samtliga intervjuer 

spelades in med hjälp av våra mobiltelefoner. Varje intervju tog ca 1-1,5 timme att genomföra.  
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3.5 Databearbetning och analys 
Intervjuerna transkriberades till skriftspråk dvs. inte ordagrant med exempelvis pauser och 

upprepningar och analyserades kontinuerligt vilket Bryman (2011) rekommenderar. Som 

forskare blir man då mer medveten om de olika teman som kan framträda. Efter att 

intervjuerna transkriberats analyserade vi tillsammans respondenternas svar. I det inledande 

skedet försökte vi skaffa oss ett helhetsintryck av intervjusvaren. Detta arbete förbereddes 

med att samtliga intervjusvar fördes samman i två dokument, där vi skiljde på klasslärare och 

specialpedagoger. Detta för att enklare få en överblick över respondenternas svar. Analysen av 

intervjuerna innebär, enligt Ahrne & Svensson (2012), att man begripliggör materialet från 

intervjuerna. Vid den noggranna gemensamma genomläsningen upptäckte vi att det var 

möjligt att sammanföra vissa svar från olika frågor under gemensamma rubriker.  

Följande rubriker valdes:  

 

 Kompetensutveckling i läsundervisning  

 Balans i läsprocessen   

 Undervisning för elever i lässvårigheter   

 Bedömning och uppföljningssystem   

 

Vid arbetet med svaren under varje rubrik markerades huvudord med olika färger. Dessa 

huvudord användes sedan i en tabelliknande sammanställning där vi tydligt kunde se samband 

och olikheter i respondenternas svar. Under arbetet med analysen av intervjusvaren fann vi 

det nödvändigt att kontakta ett par av respondenterna för kompletterande uppgifter. Vid vår 

analys försökte vi urskilja olika faktorer i lärarnas undervisning som kan tolkas som anpassning 

av undervisningen för elever i behov av särskilt stöd med läsutvecklingen. Avslutningsvis 

sammanförde vi de mest väsentliga delarna i materialet för att få fram likheter och olikheter i 

respondenternas erfarenheter och åsikter.  

 

 

3.6 Etik 
För att skydda de individer som medverkar i studien ställs det vissa krav som forskaren måste 

följa. Vår studie följer Vetenskapsrådets (2011) anvisningar och principer för forskningsetik. 

Även Bryman (2011) tar upp samma grundläggande etiska principer gällande; information, 

samtycke, konfidentialitet och nyttjande. I vår studie informerades varje respondent om 

studiens syfte och att deras deltagande var frivilligt och att de, när som helst, utan att ange 

orsak, kunde avbryta intervjun. Respondenterna fick själva bestämma om de ville delta. 

Konfidentialitetskravet tillgodosågs genom att de intervjuade informerades om att alla 

uppgifter skulle behandlas konfidentiellt. Inga detaljer om namn och vilka skolor de arbetar på 

nämns i studien. Det insamlade materialet ska endast användas för denna undersökning vilket 

uppfyller nyttjandekravet. 

 

 

3.7 Tillförlitlighet och giltighet 
Tillförlitlighet kan jämställas med reliabilitet enligt Thurén (2007). Vi har spelat in samtliga 

intervjuer vilket gör att tillförlitligheten ökar eftersom det då har funnits möjlighet att gå 

tillbaka och lyssna flera gånger. Enligt Ehn & Öberg (2011) bör man lyssna på det inspelade 
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flera gånger och samtidigt läsa det man har skrivit för att kontrollera att man har hört och 

transkriberat rätt. Validitet är detsamma som studiens giltighet och innebär att man har 

undersökt det man hade för avsikt att undersöka och inget annat (Thurén, 2007). Genom 

provintervjuerna fick vi möjlighet att kontrollera om frågorna i intervjuguiden var relevanta i 

förhållande till vårt syfte. Provintervjuerna gav oss även svar på om frågorna uppfattades på 

liknande sätt av olika människor. Vi hade därefter möjlighet att ändra frågor och därmed öka 

validiteten. Vid analysarbetet har vi jobbat tillsammans för att direkt få varandras tolkningar 

och kunna berika analysen med två perspektiv. Detta ökar tillförlitligheten. 

 

Eftersom vi båda studerat på speciallärarprogrammet med inriktning mot läs- och 

skrivutveckling kan vår förförståelse påverka såväl datainsamlingen som bearbetningen av 

materialet vilket kan ses som både en tillgång och en begränsning. Det är därmed viktigt att 

reflektera över hur detta kan inverka på resultatet och vi har i och med det strävat efter att 

förhålla oss neutrala under studiens gång.  
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4 Resultat 
 
Syftet med arbetet har varit att undersöka vilka strategier lärare och specialpedagoger i 

årskurs 4-6 har i sin läsundervisning för att möta elever i lässvårigheter. Vi kommer här att 

presentera studiens resultat.  

 

 

4.1 Kompetensutveckling i läsundervisning  
De senaste åren har fortbildning i läsmetodik varit vanligt förekommande på respondenternas 

arbetsplatser.  I undersökningen framkommer att det är vanligt med enstaka studiedagar eller 

pedagogiska caféer eftermiddagstid för att behandla dagsaktuella ämnen. Vid en skola i 

studien har hela kollegiet årskurs 1-5 deltagit i en mer omfattande studiecirkel kring 

läsförståelse, medan de två andra skolorna använt sig av kortare 

utbildningar/föreläsningar/filmer under studiedagar. Forskning visar tydliga förtjänster när 

kompetensutveckling sker tillsammans med kollegor i den ordinarie lärmiljön. Detta ger större 

effekt för skolans utvecklingsarbete än individuella utbildningsinsatser (Timperley 2011; 

Hargreaves 2003; Mouwitz 2001; Håkansson & Sundberg 2012). Ingen klasslärare har på egen 

hand sökt sig till fortbildning i läsning. Däremot har samtliga specialpedagoger deltagit i olika 

fortbildningstillfällen inom området. Utveckling av kompetensen sker även genom samtal 

kollegor emellan.  

 

 

4.2 Balans i läsprocessen 
Då forskning visat (Gough och Tunmer, 1986; Hoover och Gough, 1990) vikten av att 

delkomponenter (eg. avkodning och språkförståelse) i läsprocessen fungerar, var vi 

intresserade av att se hur medvetna lärare är vad gäller detta. Resultaten visar att alla lärarna i 

studien var medvetna om avkodningsförmågans betydelse för läsutvecklingen. En 

specialpedagog berättar om hur de diskuterat detta i kollegiet. 

  
Vi har pratat så väldigt mycket om avkodning och läsförståelse så alla är 
medvetna om de två begreppen avkodning och läsförståelse. Alla är 
medvetna om att de behöver tränas var för sig (S32). 

 
En klasslärare menade att duktiga avkodare klarar sig bättre i skolan. Forskning visar att 

avkodningsförmågan är viktigast tidigt i läsutvecklingen, medan förståelsen blir allt viktigare ju 

äldre eleven blir (Fouganthine, 2012).  

 
Generellt klarar sig duktiga avkodare bättre. De har kommit igång mycket 
tidigare och hunnit träna mycket mer (K28). 

 
Flertalet lärare och specialpedagoger är medvetna om att god avkodningsförmåga inte 

automatiskt innebär god läsförståelse eftersom den språkliga informationen i texten måste 

integreras i meningsfulla enheter (Høien och Lundberg, 2009).  

 
Man kan ha bra flyt i läsningen och ha noll koll (K5).  
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Jag har ju barn som kan avkoda perfekt och fortfarande ha jättesvårt med 
läsförståelse eller relativt svårt i alla fall. Det är viktigt att se detta, att det 
förhåller sig på det viset (K6). 
 

Klasslärare K28 tar särskilt upp hur komplicerat det är att hjälpa en duktig avkodare som har 

svårt med läsförståelse. Läraren betonar att det inte finns någon genväg till god 

läsförståelseförmåga, eftersom det främst inte handlar om mängden läst text. Det är många 

moment som måste samverka. Det gäller att anpassa litteraturens svårighetsgrad, att läsa 

texten koncentrerat flera gånger, lista ut vad orden betyder och att koppla dem till inre 

föreställningar. 

 
Avkodningen är ju ganska lätt att träna på. Läsförståelsen är otroligt mycket 
svårare… Jämför med fotbollsspelare. En del har talang. Andra kan träna upp 
sig. Andra kan träna hur mycket som helst utan att bli riktigt bra. Tyvärr tror 
jag att det är lite likadant med läsningen . Det är otroligt svårt att gå från att 
ha svårt med läsförståelse till att bli bra ”läsförståare” (K28). 

 

Ett annat vanligt förekommande fenomen är de duktiga avkodarna som inte förstår vad de 

läser. I dessa fall beror inte lässvårigheterna på en nedsatt avkodningsförmåga utan 

svårigheter med att förstå läst text.  

 
Intressant är de knackiga avkodarna som stakar sig igenom en text. Jag kan 
sitta och lyssna och ha svårt att få sammanhang. Ändå har eleven förstått! 
(S41). 

 
 

4.3 Undervisning för elever i lässvårigheter  
Avkodningsträning 

Samtliga specialpedagoger beskriver att arbetet med den intensiva avkodningsträningen till 

största del sker enskilt med eleven, vilket är ett arbetssätt som stöds av Høien & Lundberg 

(2009). De betonar behovet av direkt undervisning och vägledning eftersom elever i läs- och 

skrivsvårigheter sällan hinner med den överinlärning de har behov av i klassrumsmiljön. 

Intensiteten varierar mellan 3-5 gånger per vecka med 20-30 minuter vid varje tillfälle. 

Specialpedagogerna anser att färre än tre träningstillfällen inte ger resultat. För störst effekt 

bör träningen helst genomföras fem dagar i veckan.  Enligt forskarna Snow, et al. (2001) och 

Frost (2002b) ger en- till en-undervisning med tre till fem tillfällen per vecka framgång.  

 

Avkodningsträningen genomförs till största del med hjälp av läslistor. S32 har erfarenhet av att 

listläsning är det arbetssätt där hennes elever snabbast går framåt. I läslistor är det extra 

nötning av ord, stavelser och bokstavkombinationer som överinlärs.  

 

En av specialpedagogerna påpekar att klasslärarna i för hög grad överlämnar ansvaret för 

insatserna till lässvaga elever på specialpedagogen.  

 
Det sker för lite i klassrumsarbetet med de elever som inte når målen. Vad 
gör klasslärarna? (S41). 
 

Flertalet av klasslärarna upplever att den speciella avkodningsträningen är svår att göra i 

klassrummet. K10 säger att det bästa ändå vore om hon som klasslärare kunde träna 
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avkodning eftersom det finns en relation mellan henne och eleven. Hälften av klasslärarna 

stärker bilden av att stort ansvar för avkodningsträning ligger på specialpedagogen.  

 
Det gör bara specialläraren. Det kan jag inte säga att jag gör (K14). 

 

K10 säger sig aldrig ha tränat avkodning utan skickat det arbetet vidare till specialpedagogen. 

Hon tycker inte att hon själv har rätt kompetens för att undervisa de elever som har de största 

svårigheterna. Även forskning betonar lärarkompetens som en viktig faktor som kan förebygga 

att ytterligare svårigheter utvecklas (Snow et al. 2001).  

 

K5 har läslistor tillgängliga i klassrummet så elever i behov av träning kan genomföra denna i 

klassrumsmiljön när kamraterna är sysselsatta med annat och läraren har tid att lyssna. K28 

beskriver sitt arbete med avkodningsträning i klassrummet under höstterminen i år 4 och 

framhåller hur viktigt det är med intensiv lästräning genom att först få höra texten uppläst, 

prata om ord och innehåll, träna på högläsning med mummelläsning (alla läser på låg ljudnivå 

så att ingen störs), högläsningsläxa och slutligen uppläsning av texten i mindre grupper om 2-3 

elever. Under 3-4 dagar varje vecka under denna termin har klassen tränat på tekniken att läsa 

på detta sätt. Detta arbetssätt ger förutsättningar att täcka det extra behov av att möta ord 

och bokstavskombinationer flera gånger som elever i lässvårigheter har. Automatisering av ord 

är inget medvetet val av läsaren, utan sker när läsaren mött ett ord tillräckligt många gånger 

enligt Taube (2007).  

 

Tyst läsning 

K5 och K10 använder schemalagd tyst läsning i sin undervisning. Denna läsning diskuteras inte 

enligt K5. Oftast väljer eleverna själva fritt vad de vill läsa. Lärarna försöker vägleda eleverna 

att välja böcker på rätt läsnivå. Klasslärare K5 berättar hur hon stöder de elever som har svårt 

att komma igång genom att de en stund får läsa högt för henne.  En av specialpedagogerna har 

synpunkter på den tysta läsningen: 

 

Jag försöker få lärarna att sluta med tyst läsning. Det är fruktansvärt 

ineffektivt med enskild tyst läsning. Eleverna hoppar över svåra ord. Bättre 

läsa 2 och 2 (S41).  

 

Flertalet forskare stöder denna åsikt. Tyst läsning antas inte ge några positiva effekter på 

ordavkodningsförmågan (Myrberg, 2007a), utan det är främst de starka läsarna som gynnas av 

tyst läsning (Westlund, 2009). Eftersom elever som har problem med läsförståelsen inte ställer 

frågor när de läser får de inte förståelse på djupet. Vid samtal om handling, personer och 

miljöer ökar möjligheten för elevens läsförståelse. Vid studier av berättelsens struktur kan 

eleverna få en uppfattning om meningsbyggnad (Fridolfsson, 2008).  

 

Klasslärare K6 beskriver hur han låter eleverna skriva något efter den tysta läsningen och att 

skrivuppgifterna där avanceras ju längre fram i läsutvecklingen eleverna befinner sig. Det kan 

då innebära att eleverna får göra person- eller miljöbeskrivningar. Han poängterar att det då 

inte handlar om elevens textmängd utan om innehållet. Detta ger klassläraren en bild av vad 

eleven har förstått av bokens innehåll.  Klasslärare K10 berättar att hon tidigare låtit eleverna 

skriva loggbok efter den tysta läsningen. Nu har hon istället tankar på att införa bokcirklar så 
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att eleverna kan diskutera det lästa med varandra. Björk och Liberg (1996) menar att när man 

samtalar med eleverna kring det de läser utvecklas läs- och skrivutvecklingen i positiv riktning.  

 

Inkludering - exkludering 

Flera klasslärare anser att barnen med allra störst behov måste få en-till-en undervisning för 

att utvecklas. Samtidigt är det viktigt att det känns bra för barnen att lämna klassrummet.  

Särskilt viktigt är det att hämtningen till specialundervisningen sker med största respekt.  

 

Man får inte ropa ut i klassen att ”Nu ska du gå på spec!” (S41). 

 

Den atmosfär som skapas i klassrummet genom lärarens medvetna och omedvetna attityd till 

eleverna påverkar utvecklingen av elevens självbild (Taube, 2007b; Frost, 2002a). 

 

Det är vanligt att klassundervisningen anpassas när flera elever har lässvårigheter. I detta läge 

förekommer mer gemensam läsning och diskussion av det lästa. Flera klasslärare beskriver att 

de arbetar med mindre läsgrupper när de har elever i lässvårigheter. Vid dessa tillfällen finns  

specialpedagogen med som stöd. Den lilla gruppen ger möjlighet att diskutera textens innehåll 

och svåra ord. Kring detta arbetssätt råder samsyn i hela arbetslaget. Arbete i mindre grupper 

inom klassen ger ofta goda resultat på studieprestationer. Störst effekt fås om eleverna har 

erfarenheter av grupparbete och tränas i det. Effekten av nivågruppering är nära noll enligt 

Hattie (2012). 

 
K6 betonar samtidigt hur viktigt det är att elever i lässvårigheter känner att de är delaktiga och 

att de får draghjälp av klasskamraterna. I den internationella forskningen finns starkt stöd för 

att kamrateffekter existerar. Gustafsson (2006) konstaterar att kamrateffekter har en 

avgörande betydelse för elevers skolprestationer. 

  

Jag stannar ofta upp och pratar. Jag vill hela tiden återkoppla. De ska hela  

tiden på något sätt vara med på banan och förstå var vi befinner oss  

någonstans i texten (K6). 

 

Vid planeringen av läsundervisningen utgår K6 hela tiden från det enskilda barnet vilket även 

forskning pekar på som framgångsfaktor för läsutveckling (Myrberg & Lange, 2006). K6 menar 

att det är viktigt att elever i lässvårigheter känner att de kan följa sina klasskamrater utifrån 

sina förutsättningar och att de möts av en metod som passar dem.  

  

 De färdas i samma riktning fast de färdas kanske med lite andra verktyg (K6).  

 

K6 betonar att det är en förutsättning att det är dynamik i gruppen så att klassrummet upplevs 

som en arena där det är tillåtet att göra fel. Skolans uppdrag är att alla elever ska ges möjlighet 

att uppnå målen, men vägen dit och tidsåtgången kan se olika ut (Lindberg, 2005). 

 

En specialpedagog (S41) betonar att klasslärarna måste hitta ett specialpedagogiskt perspektiv 

i sitt arbetssätt som även fungerar för svaga läsare med tanke på all tid eleverna vistas i vanlig 

undervisning. Detta synsätt stöds av Myrberg (2007a).  

 

 



  
 

23 

Resurser 

Undervisningstiden hos specialpedagogen delas på två av skolorna upp i 

intensivträningsperioder på 6-8 veckor för att fördela resurserna. Specialpedagogerna anser att 

alla elever i svårigheter får extra stöd, men att detta inte alltid är tillräckligt omfattande.   

 

Vi måste vara väldigt effektiva den lilla stund jag träffar barnen. De måste 

också tycka att det är roligt, åtminstone OK att komma till mig. Det är viktigt 

att de förstår nyttan (S41). 

 

Det har visat sig att det kan vara kostnadseffektivt i längden med en-till-en undervisning 

(Myrberg, 2007a). 

 

4.3.1 Läromedel 
Det finns en mångfald av läroböcker för läsundervisning. Studiens lärare använder flera olika 

typer av tryckta, förlagsdistribuerade läromedel.  

Tabell 4.1 Översikt över läromedel som används. 

Läromedel Förlag K3 K5 K6 K10 K14 K28 

Läsförståelse A-D Adastra x x x x x x 

Simsalabim Studentlitteratur  x     

Pojken och Tigern Natur & Kultur    x   

Gullskär Natur & Kultur   x   x 

Skönlitteratur  x x x x x x 

Veckans Ord Adastra    x   

So +No faktaböcker  x x x  x x x 

Maskot Gleerups     x  

Klubboken Liber x  x  x  

Antologi - läsebok  x    x  

Övrigt material (läslistor)   x  x   

Samtliga specialpedagoger använder särskilda läslistor för avkodningsträning. När 

specialpedagogerna stöttar i klassrumsundervisningen används och anpassas det läromedel 

övriga klassen använder t.ex. med hjälp av alternativa verktyg. Alla klasslärare uppger att 

skönlitteratur utgör en naturlig del av undervisningsmaterialet. Enligt Selander (1986) måste 

skönlitteraturen vara i centrum och utgöra utgångspunkt för färdighetsträning och arbete med 

text. Läsförståelse A-D används av samtliga klasslärare i studien. Varje avsnitt har en text i 

någon genre med efterföljande frågor i olika nivåer; svar direkt funna i texten, svar som 

återfinns på flera ställen i texten och som sista nivå att informationen står ”mellan raderna”. 

Det är olika hur lärarna i studien väljer att lägga upp arbetet med detta läromedel, allt från 

enskilt arbete till gemensam läsning. Klasslärarna K28 och K6 berättar hur de successivt har lärt 

eleverna hur man ska arbeta med läsförståelseboken. Till en början har de läst och diskuterat 

texterna tillsammans innan de har sökt svar på frågorna gemensamt. Klasslärare K6 betonar 

att detta arbete tagit mycket tid. Samtidigt menar han att det har varit bättre att arbeta 

igenom ett mindre antal texter och att de blir ordentligt gjorda än att hinna med flera texter 

och inte arbeta igenom dem så noggrant. Detta arbetssätt står i kontrast till det som används 



  
 

24 

av K10 och K5. De låter eleverna arbeta med Läsförståelseböckerna individuellt i egen takt, 

men med god möjlighet till lärarstöd. 

Majoriteten av klasslärarna berättar att de aktivt arbetar med texterna i läromedlen i no/so 

och att de ser detta som en del i läsundervisningen. Klasslärare K28 vill inte att eleverna ska 

läsa en text i no/so utan att ha någon förförståelse. Han ser inte någon större mening med att 

eleverna först får läsa texten för att sedan svara på ett antal frågor. Istället har han 

undervisning där han själv läser texten högt och därefter kan hela klassen diskutera innehållet 

tillsammans. Elever lär sig nya ord genom att lyssna på berättelser (Snow et al. 2001). Vikten av 

lärarledd undervisning diskuteras av många forskare bl.a. Reichenberg (2008) som anser att 

läraren måste undervisa eleverna genom strukturerade textsamtal. Här framstår läraren som 

en förebild för hur man med hjälp av förkunskaper och inferenser kan tolka text.  När eleven 

möter faktatexter i årskurs 3 och 4, får många elever svårt att förstå. Reichenberg (2008) 

menar att faktatexter ställer andra krav på läsaren. Hon menar att ”God läsförståelse är 

nyckeln till framgång i de flesta av skolans ämnen och grunden för ett livslångt lärande och ett 

aktivt liv som samhällsmedborgare” (s.11). 

 

Val av läromedel 

Flera klasslärare uppger att de inte valt läromedel, utan de använder material som finns på 

skolan. På arbetslagsträffar diskuteras nya och gamla läromedels förtjänster och brister. 

Särskilt specialpedagogerna håller sig uppdaterade vad gäller nyutkommen 

undervisningslitteratur. Klasslärare K6 menar samtidigt att det är viktigt att själv bilda sig en 

uppfattning om läromedlen i förhållande till vad man ska uppnå med barnen. I slutänden 

handlar det ändå om hur den enskilde läraren förhåller sig till läromedlet anser han.  

I och med införandet av Lgr 11 har förlagen börjat ge ut reviderade, så kallade Lgr 11 

anpassade läromedel som nu börjar nå ut på skolorna.  

Vi har haft Vän med svenska, men tar bort den. Vi ser att det inte är det vi 

ska träna på längre. Vi kan träna på annat sätt (K28). 

På två av skolorna har lärarna tillgång till flera klassuppsättningar av skönlitteratur med 

tillhörande uppgifter t.ex. Fröken Europa, Sixten, Bröderna Lejonhjärta. Lärarna på en av 

skolorna berättar att de har bestämt vilka skönlitterära böcker eleverna ska läsa varje år t.ex. 

Drakskeppet i 4:an, medan en skola mer delar ut böcker efter elevernas läsnivå. De intervjuade 

klasslärarna på den tredje skolan låter eleverna själva fritt välja vad de vill läsa. Lärarna 

försöker här vägleda för att eleverna ska välja böcker på rätt läsnivå. 

En specialpedagog (S32) beklagar att det fortfarande finns lärare som använder läseböcker 

med frågor. Hon menar att detta arbetssätt inte ger tillräckligt med tillfällen för djupare analys 

av texter med efterföljande diskussion och utveckling av läsförståelsen. Man behöver in i de 

skönlitterära böckerna. Det är genom samtal och reflektion över det lästa som läsförståelse 

och förhoppningsvis också läsglädje väcks, avslutar hon. 

 



  
 

25 

4.3.2 Alternativa verktyg 
Alla klasslärare och specialpedagoger kan erbjuda elever i läs- och skrivproblematik ett utbud 

av alternativa verktyg; dator, iPad, e-läromedel, CD-böcker, diktafon och iPhone.  

Nu försöker vi vara moderna. Vi köper moderna material som ser annorlunda 

ut. Man kan ladda hem på iPads och slipper bläddra på en CD – bara klicka 

på sidan så spelar det upp. Det enda man behöver är ett par hörlurar (K28). 

Trots tillgång till flera moderna alternativa verktyg är det allra bästa om eleverna kan läsa. 

Specialpedagog S32 betonar att de i årskurs 4 tränar avkodning intensivt för att ge alla en rejäl 

chans, medan en annan hävdar att vid denna tidpunkt måste de alternativa verktygen vara ett 

dagligt redskap. Det finns inga hinder från att börja tidigt, redan i klass 1, med t.ex. iPad och 

CD-böcker. Även forskning menar att ett tidigt införande av alternativa verktyg är att föredra 

då det kan leda till att de ses som ett naturligt inslag i vardagen (Jacobson, Björn & Svensson, 

2009). 

Jag pratar mig varm för att eleverna måste ha fått komma i kontakt med 

alternativa verktyg innan klass 4. Då börjar texterna bli så långa…(S41).  

Det finns många alternativa verktyg tillgängliga, men det krävs kunskap för att utnyttja dem. 

Det är en förutsättning att lärarna har goda kunskaper för att de ska ge önskvärd verkan 

(Jacobson, Björn & Svensson 2009; Föhrer & Magnusson, 2003).  Specialpedagog S41 beskriver 

hur lärarna på hennes skola instrueras för att utveckla användandet. Lärarna får lära sig att 

scanna in eget material så eleverna får det i sina datorer med talsyntes.  Det finns bland flera 

av lärarna en medvetenhet att de alternativa verktygen skulle kunna användas mer än nu.  

 
Det gäller bara att anamma det också (K28). 

 

Gäller att få fart på lärarna att göra detta  (S41).  

Specialpedagog S41 framhåller att de måste ta hänsyn till barnens inställning. En del barn vill 

skriva för hand eftersom de inte har datorvana. Hon använder iPad med lite roligare övningar 

som ingång till arbete med alternativa verktyg.  

4.3.3 Lärarnas utvärdering av den egna verksamheten 
Flera av de intervjuade lärarna beskriver att de utvärderar sin undervisning kontinuerligt och 

dagligen gör informella bedömningar i klassrummet. Lundberg och Herrlin (2007) hävdar att 

lärare som fortlöpande utvärderar sin undervisning och följer elevernas läsutveckling är mer 

framgångsrika än lärare som inte arbetar på detta sätt. K6 framhåller att det är värdefullt att ta 

sig tid att utvärdera det man gjort under dagen eftersom man inte alltid upptäcker allt i 

klassrumssituationen.  

 
Det är klart att man lägger sig själv under luppen varje dag i slutet på dagen på 
något vis (K6). 

 

Ibland kan K6 upptäcka att han inte har tillräckliga variationer i undervisningsupplägget för att 

ge alla elever rätt förutsättningar. Han poängterar hur viktigt det är att hela tiden utgå från 

barnens förutsättningar.  
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Det är klart att man hela tiden måste tänka nytt… Det är ju inte så att du 
hamnar rätt direkt (K6). 

 

Flera av lärarna upplever att diskussionerna i arbetslaget är viktiga, och K3 betonar vikten av 

att vara självkritisk eftersom bristande kunskapsutveckling hos elever kan bero på lärarens 

undervisning. 

 

K 28 beskriver sin utvärderingsmetod genom att han sätter upp mål för sin undervisning. 

Målen bryts ner till elevmål och i och med det vet både läraren och eleverna hur de ska arbeta. 

Sedan avslutas arbetsområdet med ett prov och då ser läraren om han har nått fram med sitt 

budskap. Därmed har läraren fått en slags utvärdering. I samband med detta betonar läraren 

att det är viktigt att eleverna får självförtroende och att proven inte ska göras för svåra. K3 ger 

exempel på hur utvärderingen av den egna undervisningen kan få konsekvenser genom att de 

exempelvis strukturerar om i schemat. Det kan ge dem möjligheter att göra mindre grupper så 

att det finns mer tid för varje elev som behöver det. K14 tar upp att en konsekvens av den egna 

utvärderingen kan bli att enskilda elever får något specifikt att träna på.  

 

Två specialpedagoger betonar vikten av att utvärdera sitt arbete med eleverna. S32 framhåller 

hur viktigt det är att resurserna ligger på rätt elev och att det är en konsekvens av 

utvärderingen som görs. S41 berättar hur det kontinuerligt sker en analys av elevens utveckling 

och att undervisningen anpassas i enlighet med denna. Hon beskriver att hon för diskussioner 

tillsammans med andra specialpedagoger på skolan när hon utvärderat sin undervisning och då 

speciellt när hon inte tycker att hon kommer framåt med de insatta åtgärderna för den 

enskilde eleven. S41 ger exempel på hur hon stöder lärarna i deras utveckling vid analysen av 

genomförda tester av elever. Då kan det bli tydligt att en klass har problem med ett visst 

moment, vilket kan ha sin orsak i undervisningsmetod. Specialpedagogen ger då förslag på hur 

läraren kan förändra sin undervisning. Forskning visar att det inte är självklart att skolor 

rannsakar sin del i elevers problematik.  Giota & Emanuelsson (2011) menar att det är vanligt 

att eleverna själva ses som bärare av problem som uppstår och misslyckanden läggs då på den 

enskilde individen. Hur skolan hanterar elever i behov av särskilt stöd och hur undervisningen 

därmed anpassas ses sällan som bakomliggande faktorer till att svårigheter uppstår (a.a.). 

 

Samtliga specialpedagoger och flertalet klasslärare framhåller att det regelbundet förekommer 

samtal kring läsundervisningen och elevernas läsutveckling.  

 

I vårt arbetslag diskuterar vi det väldigt, väldigt mycket, skulle jag vilja säga 
(K14). 

  
Lärarskicklighet är särskilt betydelsefullt i arbetet med elever i lässvårigheter för att de ska få 

det stöd som krävs (Torgesen, 2007). Det är inte tillräckligt att en lärare upptäcker en elev i 

lässvårigheter, utan läraren måste förstå elevens svårigheter. Läraren måste dessutom ha 

kunskap om olika metoder och insikter i vilka faktorer i metoden som är verksamma vid 

insatsen. Sådana faktorer kan exempelvis vara tid och miljö (Myrberg 2007a; Catts & Kamhi, 

2012; Wolff, 2009).  
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4.4 Bedömning och uppföljningssystem 
 
4.4.1 Överlämning 
Alla skolor i studien genomför överlämningar på likartat sätt. Avlämnande och mottagande 

lärare samt specialpedagog träffas och går igenom alla barn muntligt och IUP med övrig 

dokumentation överlämnas. Vid en skola deltar även rektor vid överlämningen. Två klasslärare 

och två specialpedagoger beskriver att överlämningen även är skriftlig med bl.a. genomgång av 

nationella provens resultat. Det skiljer sig åt mellan skolorna om det finns möjlighet för 

mottagande lärare att titta på de nationella proven eller inte. K28 berättar att det inte finns 

möjlighet att se själva proven eftersom de har rättats centralt, medan en annan lärare berättar 

att de nationella proven följer med i elevernas mappar. K28 menar att de egentligen borde 

titta mer på resultaten, men att tiden inte finns. På en av skolorna där det finns möjlighet att 

titta på proven berättar K10 att hon väljer att titta på proven en bit in på terminen eftersom 

hon vill bilda sig en egen uppfattning först. Hon betonar att hon vill ge eleverna en ny chans. 

 

Elever som inte når målen diskuteras särskilt noga på överlämningen enligt samtliga lärare i 

studien. Man talar om hur man arbetat och vilka resultat som nåtts.   
 

Det är viktigt att veta hur de jobbat just med problematiken … och där kan vi 
ta vid (K6). 

 
K6 anser det viktigt att få information från elevens tidigare skolgång för att kunna möta eleven 

individuellt efter var och ens förutsättningar. Detta stämmer med Vygotskijs (1978) tankar om 

att eleven ska utvecklas inom sin närmaste utvecklingszon och i Lgr 11 där det betonas att 

undervisningen aldrig kan utformas lika för alla.  

 
4.4.2 Lärarnas bedömningar av elevens läsförmåga  
Läraren bör kontinuerligt bedöma och dokumentera elevens läsförmåga. Dessa bedömningar 

ska utgöra underlag för genomförande av utvecklande insatser anser Myrberg (2007a). 

Samtliga lärare i studien gör egna bedömningar i klassen. Genom att lyssna på elevernas 

läsning ges det möjlighet att bedöma enskilda elevens läsförmåga enligt flertalet av 

klasslärarna. Det finns då även möjligheter att diskutera det lästa. K6 bedömer läsförmågan 

tillsammans med specialpedagogen. Klassläraren lyssnar då på hur specialpedagogen upplever 

elevens läsutveckling samtidigt som han själv bedömer eleven i det stora sammanhanget i 

klassen.  

  

K28 beskriver sitt arbete, där han lyssnar på elevernas läsning, och visar sedan en pärm där han 

för in elevernas resultat enligt ett eget konstruerat system. Genom resultatpärmen får läraren 

en helhetssyn över elevernas läsutveckling eftersom han genomför olika lästester olika tider 

under läsåret. Han betonar vikten av att han kan göra jämförelser från en tid till en annan och 

att han har stor nytta av sina bedömningar när han samtalar med föräldrarna. Han menar att 

det måste finnas tillräckligt med underlag för att kunna bedöma en elevs läsutveckling.  

 

Tycker det är jättebra att man får på fötterna för de bedömningar man gör. 

Alla mina tester är inte för att jag tycker det är kul. Hur kan jag annars säga 

att han har bra läsförmåga? (K28). 
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När det gäller att få en uppfattning om enskilda elever ger bl.a. Lundberg & Herrlin (2007) och 

Myrberg & Lange (2006) rådet att läraren ska göra observationer över lång tid för att få en 

uppfattning över vilka pedagogiska insatser som behövs.  Hälften av klasslärarna och samtliga 

specialpedagoger berättar om regelbundna screeningtest som genomförs för att bedöma 

elevers läsförmåga. Tre av klasslärarna använder sig av H4-test för att få en uppfattning om 

elevens ordavkodningsförmåga vid högläsning. H4-testet  genomförs enskilt och går ut på att 

under en minut korrekt avkoda så många ord som möjligt från en läslista. S41 betonar att hon 

använder test som är normerade och snabba att genomföra och rätta. Enligt Johansson (2004), 

Järpsten (1999) och Lundberg & Wolff (2011) är screening är ett pedagogiskt redskap för att 

snabbt få överblick över klassens kunskapsnivå i förhållande till andra elevgrupper.  Vid 

screening görs samma test på en hel klass för att kunna få en samlad bild eller för att 

identifiera elever i svårigheter (a.a.). 

 

S41 berättar hur hon efter screeningen har en genomgång med klassläraren där han får ge sin 

tolkning av resultaten. Det händer att de upptäcker enskilda elever som inte utvecklats i 

önskvärd takt eller att man finner att hela klassen har problem med vissa moment. Som 

specialpedagog kan då S41 ge klassläraren handledning och förslag på hur de kan lägga upp 

den fortsatta undervisningen. Specialpedagogen har sålunda en särskilt betydelsefull roll i 

arbetet med de elever som visar långsam läsutveckling.  

 
4.4.3 Uppföljningssystem 
Alla intervjuskolor har ett mer eller mindre väl utvecklat uppföljningssystem. (Se exempel 

bilaga A). 

 
Vi har väldigt mycket tester i vår kommun för att vi ska se hur de ligger till… 
Detta följer alla skolor i X kommun. Därför tycker vi att vi har bra koll på våra 
elever (S32). 
 

Johansson (2004), Järpsten (1999) och Lundberg & Wolff (2011) ger i sina manualer till lästest 

exempel på hur viktigt det är att enkelt och snabbt skaffa överblick över klassens behov genom 

kvantitativa test. Elever i riskzonen för läsproblematik bör sedan följas upp med en noggrann, 

kvalitativ kartläggning. Uppföljning av kunskapsutvecklingen måste ske kontinuerligt för att rätt 

åtgärd och träning ska stimulera eleven (Myrberg & Lange, 2006). Genomförandet är olika. 

Specialpedagog S41 låter klasslärarna genomföra proven, men gör sedan en gemensam analys 

av resultaten tillsammans med klassläraren. Hon ser skolans uppföljningssystem som en 

rättssäkerhet för eleverna, eftersom hon upplever att inte alla lärare meddelar 

specialpedagogen om någon elev har svårigheter. S41 tror att anledningen kan vara ”vänta och 

se”-mentalitet eller lärarens personliga känsla av misslyckande om inte alla elever når målen. 

Uppföljningssystemen gör att specialpedagogerna upplever att de har relativt god koll på 

eleverna. Skulle det finnas tveksamhet kring någon elev kan andra test genomföras. Alla 

klasslärarna gör tillsammans med sina specialpedagoger en fördjupad analys av läsförmågan 

hos elever som ej läser åldersadekvat enligt testresultaten. Samtliga respondenter anser att 

det inte är säkert att elever med lässvårigheter får den hjälp de borde eftersom resurserna är 

begränsade. Eleverna blir inte utan hjälp helt och hållet, utan hade behövt mer. Enligt en av 

specialpedagogerna (S32) är detta oftast elever med större problematik. 
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4.4.4 Nationella prov 
Nationella prov ska ge indikationer på läget i elevernas kunskapsutveckling i hela landet, men 

också hos olika grupper. Dessa prov är inte ensamt utslagsgivande vid bedömningen av 

enskilda elever.  

 

Lärarnas inställning till nationella prov 

Majoriteten av lärarna är överens att det är mycket som är positivt med införandet av 

nationella prov i år 3.  

 
Vi behöver ha den avstämningen redan i år 3… Vi får inte bara låta åren gå som 
man har gjort (S32).  
 

Proven har lett till en större fokusering på inlärning och kunskapsutveckling. Alla 

specialpedagoger betonar provens betydelse för att insatser sätts in tidigare. Detta 

överensstämmer med Skolverkets syfte med införandet av nationellt prov redan i skolår 3; att 

garantera tidig upptäckt av elever som riskerar att inte nå målen i skolår 9.  Däremot 

framkommer det inte vid intervjuerna att de nationella proven hjälper till att hitta nya elever i 

behov av särskilt stöd. Denna iakttagelse stöds av Herkner (2011). Hennes forskning visar att 

det nationella provet saknar den exakthet och skärpa som krävs för att identifiera vissa 

lässvaga elever. Vid en jämförelse mellan ordavkodningstest och nationella proven upptäcktes 

elever som inte uppnått adekvat ordavkodningsnivå för årskurs tre, men som ändå klarat 

läsförståelsedelarna på det nationella provet (a.a.). 

 

De nationella proven har lett till att lärarna i studien tydligare strukturerat sin undervisning i 

enlighet med målen.  

 
Pendeln har svängt… Nu är det mycket större fokus på inlärning (S32). 

 

K28 säger att han tränar mer på det han ser att eleverna behöver kunna enligt de nationella 

proven samtidigt som han betonar att han inte tränar för provens skull. S6 berättar att det 

numera är vanligt att det sätts upp mål redan i de lägre årskurserna och att lärarna sedan 

målmedvetet arbetar mot dessa. 

 

Alla speciallärare och hälften av klasslärarna anser att de nationella proven ger en god 

bedömningsgrund med möjlighet att jämföra den egna klassens kunskapsnivå med andra 

elever i Sverige. K10 är dock tveksam till provens validitet. Hon pekar på att det mera är 

elevernas stresstålighet som mäts. K5 och K10 önskar en mer likvärdig bedömning för att vara 

säkrare på tillförlitligheten. Å andra sidan bedömer K14 att proven verkligen mäter det de 

utlovar och är på en lagom svårighetsgrad. 

 

              Proven var ju inte jättesvåra. Så här bra behöver man nog vara för att gå i trean (K14). 

 

Majoriteten av lärarna har märkt en tydlig positiv förändring av attityden till skolarbetet hos 

eleverna sedan nationella proven infördes.  
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5 Diskussion 
 
I detta avsnitt sammanfattar vi undersökningens slutsatser och analyserar resultaten från 

studien utifrån tidigare forskning och teori. Därefter diskuteras metodens förtjänster och 

fallgropar. Avsnittet avslutas med förslag på vidare forskning.  

 

Syftet med studien var att undersöka vilka strategier lärare och specialpedagoger i årskurs 4-6 

har i sin läsundervisning för att möta elever i lässvårigheter. För att nå syftet har vi undersökt 

vilka verktyg som används för bedömning av läsförmågan samt hur lärare och 

specialpedagoger möter elever i lässvårigheter utifrån aspekterna innehåll i undervisningen 

och läromedel. Det empiriska materialet består av insamlade dokument och intervjuer för att 

upptäcka vilka strategier lärare väljer för att möta elever med läsproblematik. Deltagarna i 

studien är verksamma i grundskolans mellanår. Både klasslärare och specialpedagoger är 

representerade. 

 

Ett viktigt resultat från undersökningen är att klasslärare som erhållit gedigen fortbildning 

gällande läsutvecklingsstrategier är särskilt medvetna om sitt ansvar och klassundervisningens 

betydelse för elever i behov av särskilt stöd. Detta visar sig i ett nära, positivt samarbete 

mellan klassläraren och specialpedagogen. Kring detta arbetssätt råder samsyn i hela 

arbetslaget. 

 

Hur ska skolor kunna säkerställa att elever med lässvårigheter får den hjälp de har rätt till? 

Efter slutförandet av denna studie är vårt svar en specialpedagogisk verksamhet som, i högre 

grad än det är vanligt idag, integreras i skolans ordinarie undervisning. Detta utmanar den 

traditionella synen på specialundervisningen. Genom goda strategier för gemensam 

kompetensutveckling ska alla lärare erhålla tillräckliga kunskaper för att kunna förstå och 

hjälpa elever i behov av särskilt stöd. Det gäller att få till stånd ett tätt samarbete mellan 

specialpedagog och en medveten och kompetent klasslärare.  Eleven kommer då att vistas 

mycket i klassen med kamraterna vilket ökar möjligheten att känna sig som en jämbördig 

klasskamrat. Det är av yttersta vikt att tiden i klassrummet utnyttjas effektivt med tydliga 

inslag av lärarledd undervisning. Skönlitteratur har en naturlig roll som läromedel med 

gemensam läsning uppföljt av fördjupande, analyserande diskussioner. Arbetet i mindre 

grupper där eleverna får lyssna och samtala, leder till att eleverna får en möjlighet att 

utvecklas tillsammans med andra. Detta bidrar inte enbart till att fördjupa elevernas kunskaper 

kring olika texter, utan hjälper även eleverna att förstå andra personers tankar. Faktatexter i 

so- och no-undervisningen bearbetas grundligt gemensamt vilket är helt avgörande för allas 

förståelse och delaktighet. Alternativa verktyg erbjuds som en naturlig del av vardagen. 

Gemensamt är att alla dessa faktorer förväntas stärka elevernas motivation. Ett vetenskapligt 

förankrat screeningsystem som ingen elev i svårigheter tar sig igenom borgar för tidig upptäckt 

av de elever som kan vara i behov av särskilt stöd. Screeningens direkta koppling till insatser är 

odiskutabel.  
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5.1 Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen har olika delar som en hjälp att fokusera diskussionen till de områden 

som är centrala för arbetets syfte. 

 
5.1.1 Kompetensutveckling i läsundervisning  
Enligt Hattie (2012) är lärarens undervisning den enskilt viktigaste faktorn för elevers lärande. 

Detta innefattar inte enbart att identifiera och bemöta elever samt att synliggöra deras 

lärande, utan även lärarens ämneskunskaper rörande undervisningens innehåll. Vi befarar att 

bristfällig lärarkompetens kan leda till att man väntar in mognad innan åtgärder sätts in. Vid en 

skola i studien har hela kollegiet årskurs 1-5 deltagit i en mer omfattande studiecirkel kring 

läsförståelse vilket synliggjordes genom medvetenhet kring läsundervisning, samsyn och stort 

engagemang för frågan. Dessa lärare hade många tankar och gav särskilt utförliga svar vilket 

visar sig i våra val av citat. Nya skollagen betonar att utbildningen ska vila på vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet. Forskning visar tydliga förtjänster när kompetensutveckling 

sker tillsammans med kollegor i den ordinarie lärmiljön. Detta ger större effekt för skolans 

utvecklingsarbete än individuella utbildningsinsatser (Timperley 2011; Hargreaves 2003; 

Mouwitz 2001; Håkansson & Sundberg 2012). Detta är något varje skola kan påverka. 

Skolledningen behöver bemöda sig att skapa förutsättningar för kollegial samverkan. Vi anser 

att effektiv skolutveckling bör kännetecknas av en systematisk långsiktig 

kompetensutvecklingsplan i arbetet mot ett fåtal prioriterade mål.  

 

I vår undersökning framkommer att det är vanligt att skolor i stor utsträckning satsar på 

kompetensutveckling vid enstaka studiedagar. Vi är tveksamma till detta upplägg, eftersom det 

då finns risk att det inte avsätts tillräckligt med tid för bearbetning i arbetslagen med följd att 

den nya kunskapen inte får någon större genomslagskraft ute i klassrummen.  Om klasslärarna 

brister i insikt om sitt ansvar och sina skyldigheter mot elever i lässvårigheter blir det lätt att 

för mycket ansvar läggs på specialpedagogen. I denna situation blir skolledningens roll ytterst 

viktig för att förtydliga rollfördelningen. De olika traditionerna bland lärarna leder även lätt till 

att den i personalen som har högst anseende får störst genomslagskraft. Den enskilda 

klasslärarens kompetens och synsätt blir i denna situation oerhört viktig. Det är lätt att begära 

att elever som faller utanför den förväntade ramen ska plockas ut för specialundervisning. En 

klasslärare med god kunskap om läsutvecklingsprocesser och ett inkluderande synsätt erbjuder 

elever i behov av stöd helt andra förutsättningar för utveckling än de lärare som vill att eleven 

lämnar klassen för särskilt stöd. 

 

5.1.2 Undervisning för elever i lässvårigheter 
I läsundervisning ingår en mångfald av olika element. Det handlar bland annat om att kunna 

bedöma var i läsutvecklingen eleven befinner sig för att sedan kunna avgöra hur man på bästa 

sätt hjälper eleven framåt i det fortsatta arbetet. Detta är egentligen grundläggande för all 

undervisning, men framförallt i undervisning av elever i lässvårigheter.  

 

Genomgående i vår studie är det specialpedagogen som ansvarar för den intensiva 

avkodningsträningen. Lärarkompetensen är en viktig faktor för att förebygga att ytterligare 

svårigheter utvecklas (Snow et. al., 2001). En klasslärare i vår studie uttrycker osäkerhet 

gällande sin kompetens i arbetet med avkodningsträningen. Kan det vara en anledning till att 

specialpedagoger får ta detta ansvar? Förhåller det sig så kan det vara bra att det är 
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specialpedagogen som tar ansvaret.  Lärarens osäkerhet skulle annars kunna försvåra elevens 

läsutveckling. Vi befarar att osäkerhet eller brister hos läraren kan leda till att åtgärder 

kommer för sent, insatser blir för små och inte tillräckligt intensiva. Det är viktigt att överväga 

när specialpedagogen används på bästa sätt. Eventuellt kan specialpedagogen nyttjas för 

handledning för att ge läraren stöd att bli mer säker i sin roll.  

 

Tyst läsning – gemensam läsning ett föredöme 

Att man blir en bättre läsare ju mer man läser råder det inte någon tvekan om. Vetskapen om 

detta kan ha lett till att flera av våra respondenter använder sig av tyst läsning. Enligt Lundberg 

& Herrlin (2007) krävs det 5000 timmar av ihärdig övning för att bli bra på att läsa. Elever i 

lässvårigheter behöver mer lästräning än normalläsarna (Myrberg & Lange, 2006). Hur får man 

dessa ofta läsovilliga elever till detta? En av specialpedagogerna i vår studie försöker få lärare 

att sluta med tyst läsning eftersom hon anser att det är ineffektivt. Hon är tveksam till att 

svaga läsare verkligen läser och förstår vad de läser. Istället skulle hon hellre vilja se att denna 

läsning ersätts av parläsning. Det skulle då ge eleverna större möjligheter att kunna diskutera 

det lästa. Detta är tankar som vi helt instämmer med.  Liberg (2010) menar att samtalet under 

läsningen är en förutsättning för en lyckad läsutveckling. Det går då att samtala om det man 

ska läsa, det man har läst samt om hur man uppfattade själva texten. Vi ser en stor risk med 

läsning som inte diskuteras. Frågan är om elever i lässvårigheter har någon nytta av tyst läsning 

eller om det bara är bortkastad tid då den inte utnyttjas som den borde. Flera elever i 

lässvårigheter läser förmodligen inte aktivt under de stunder då det är tyst läsning. Westlund 

(2009) menar att det är de starka läsarna som gynnas av tyst läsning. En av våra respondenter 

beskriver hur han låter eleverna skriva om det lästa efter den tysta läsningen. Vi ser det som 

högst angeläget att läraren kontrollerar vad eleven har förstått av den lästa texten. Det skulle 

kunna ske genom samtal i mindre grupper eller enskilda samtal eftersom det är genom samtal 

som läsglädje och läsförståelse utvecklas. Flera klasslärare beskriver att de arbetar med mindre 

läsgrupper och gemensam läsning när de har elever i lässvårigheter. Här ser vi att läraren är 

betydelsefull för eleven som modell och för att ge struktur i lärandet. Det finns olika modeller 

att använda sig av för att utveckla läsförståelse, men vi tror att oavsett vilken modell som 

används så är det värdefullt om eleverna får samtala om strategier och innehåll regelbundet. 

När valet av modell görs ser vi det som angeläget att läraren utgår från elevens 

förutsättningar. Alla elever, oavsett var de befinner sig i sin läsutveckling, har något att bidra 

med i ett meningsfullt och givande textsamtal. Textsamtal i mindre grupp ser vi som 

fördelaktigt eftersom det är lättare att komma till tals i mindre grupp samtidigt som det kan 

upplevas tryggt. Det framgår också tydligare för läraren hur det går för den enskilde eleven när 

man jobbar med mindre grupper.  

 

Inkludering - exkludering 

Inkludering är ett begrepp som ofta ses som något positivt inom skolans värld. Flera 

respondenter i vår studie använder sig av gemensam läsning i klassrummet när de har elever i 

lässvårigheter. Detta för att anpassa så att de här eleverna kan vara kvar i klassrummet utan 

att exkluderas. En av våra respondenter poängterade i samband med detta hur viktigt det är 

att elever i lässvårigheter känner att de är delaktiga och får draghjälp av klasskamraterna. Han 

menar att kamraterna har en påverkan på hur eleverna ser sig själva och att det måste vara 

sådan dynamik i gruppen att det är tillåtet att göra fel. Detta ligger i linje med vad Gustafsson 

(2006) säger om kamrateffekter. Vi anser att det är av betydelse att jobba med gruppen så att 
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det blir en tillåtande atmosfär i klassrummet och att klassrumsklimatet uppmuntrar till 

delaktighet. Det är just känslan hos den enskilde eleven som egentligen avgör om eleven är 

inkluderad eller inte.  

 

Alternativa verktyg 

Resultatet i vår studie visar att det finns tillgång till flera olika former av alternativa verktyg på 

de olika skolorna. En av specialpedagogerna betonar att de alternativa verktygen måste ses 

som ett dagligt redskap när eleverna når årskurs 4 eftersom det då är stor skillnad på den 

textmängd eleverna möter jämfört med i de tidiga skolåren. Vi ser att misslyckanden i läsning 

kan leda till ett undvikande av läsning. För att kringgå detta är det viktigt att erbjuda 

alternativa verktyg innan känslan av misslyckande hunnit etableras.  Någon av respondenterna 

nämner att det krävs kunskap för att nyttja de alternativa verktygen. Naturligtvis krävs det 

kunskap hos läraren för att de alternativa verktygen ska ge önskvärd verkan, men frågan är 

dock om inte den enskilde lärarens inställning påverkar mer om det överhuvudtaget ska bli 

aktuellt med något alternativt verktyg som hjälpmedel.  Damsby (2008) menar att inställningen 

hos läraren är avgörande.  Samtidigt tror vi att inställningen till alternativa verktyg hos eleven 

kan påverkas av i vilken ålder eleven får tillgång till dem. Det ses nog mer naturligt av eleven, 

och även dess klasskamrater, ju tidigare eleven får tillgång till verktyget. Detta ligger även i 

linje med vad Jacobson, Björn och Svensson (2009) säger om alternativa verktyg i tidig 

skolålder. Frågan är hur framtidens skola ser ut när det gäller tekniska hjälpmedel. Kanske är 

det så att alla elever arbetar med hjälp av något tekniskt hjälpmedel? Då borde vi i så fall 

lättare komma bort ifrån känslan av att någon känner sig annorlunda.  

 
5.1.3 Bedömning och uppföljningssystem  
En elevs utveckling i svenska språket är avgörande för hela skolgången och för hela framtiden. 

Forskare är överens om att det behövs en noggrann, kontinuerlig uppföljning av 

kunskapsutvecklingen för att hitta de elever som är i riskzon att utveckla lässvårigheter (Catts 

& Kahmi, 2012; Høien & Lundberg, 2009; Myrberg & Lange, 2006.) Under perioden mellan 

1990 till 2006, när andelen starka läsare minskade, hade inte Sverige en lika omfattande 

uppföljning av elevers läsförmåga som många andra länder (Skolverket, 2009). Ännu år 2013 

saknas fastställda direktiv från Skolverket för arbetet med utredningar och särskilt stöd. 

Konsekvensen av detta blir att elever vid olika skolor får väldigt olika insatser. Vår uppfattning 

är att skolorna gör så gott man kan utifrån de resurser och den kunskap man har tillgång till.  

 

Lärarna i vår studie ger exempel på både muntliga och skriftliga sätt att kartlägga och bedöma 

elevernas läsutveckling. Vi kan se att inställningen till lästester hos de intervjuade överlag är 

positiv. Man talar om att man behöver ett finmaskigt nät för att hitta elever i svårigheter. 

Lärarna är medvetna om att screening är ett pedagogiskt redskap för att relativt snabbt och 

enkelt skaffa sig en överblick över klassens behov och att det är ett sätt att jämföra klassens 

kunskapsnivå med andra skolors. Vad som inte framkommer med samma tydlighet är vilka 

pedagogiska insatser skolornas screening leder till. Høien & Lundberg (2009) betonar att man 

inte kan lita på att man hittar alla elever i en screening, utan det finns risk att någon ”slinker 

igenom”. Eftersom vi vet att tester mäter så mycket annat än vad de egentligen avser att mäta 

kan vi se en risk om lärare enbart förlitar sig på dessa resultat.  T.ex. är läsförståelseproblem 

svåra att upptäcka genom testning. Vi anser att ett grundligt testupplägg måste kompletteras 

med lärarens klassrumsobservationer för att säkerställa att man verkligen hittar alla elever i 
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svårigheter så tidigt som möjligt. Det gäller att fånga upp eleverna innan problem hinner 

etableras. Läs- och skrivutvecklingen måste ses som en process genom hela skoltiden och inte 

enbart ett fokusområde för de tidigare åren.  

 

Nationella proven  

Majoriteten av lärarna i undersökningen är positiva till de nationella proven. De ser proven 

som en utvärdering om undervisningen leder till att eleverna når styrdokumentens 

kunskapsmål. Lärarna upplever provens svårighetsgrad som relevant i relation till 

kunskapsmålen, men önskar stöd för en mer likvärdig bedömning. Vi anser att vi gjorde en 

intressant iakttagelse i vår undersökning när vi konstaterade att inte någon av våra 

respondenter hade varit med om att hitta någon ny elev i lässvårigheter med hjälp av de 

nationella proven. De hade redan hittat dem innan! Eftersom ”tidig upptäckt och tidiga 

insatser” är honnörsord inom specialpedagogiken är detta ytterst positivt. Vår erfarenhet 

säger att det är för sent att identifiera elever med otillräcklig avkodning i årskurs tre. Däremot 

har det hänt att elever som enligt andra normerade test inte nått automatiserad avkodning, 

ändå klarat läsförståelsedelen på nationella proven, vilket kan ge en missvisande bild av 

elevens förmåga. De elever som inte erövrat denna skicklighet löper stor risk att få problem 

med läsförståelsen på mellanstadiet.  Provkonstruktörerna verkar inte helt ha lyckats matcha 

Skolverkets syfte med införandet av nationella prov i skolår 3 – att garantera tidig upptäckt av 

elever som riskerar att inte nå målen i skolår 9! Däremot tolkar vi det som att Skolverkets 

målsättning att finna elever i riskzonen ändå lyckats, eftersom provens officiella status lett till 

att skolor påbörjat utveckling av omfattande, kontinuerliga uppföljningar av elevernas 

kunskapsutveckling och på detta sätt säkerställt tidig identifiering av riskelever.  

 

Vi ser det som professionellt när den enskilde läraren genomför en egen dokumentation över 

elevens läsutveckling. Av skilda orsaker (okunskap, erfarenhetsbrist, tidsbrist?) har inte alla 

lärare denna insikt och därför är skolors officiella uppföljningssystem en yttre garant för 

elevens rättsäkerhet.  

 

 

5.2 Metoddiskussion 
Empirin bygger på insamlade dokument och intervjuer. Lärarna som deltog i studien arbetade i 

årskurs 4 och 6. Samtliga var vid intervjuernas tidpunkt fullt sysselsatta med att avsluta 

vårterminens arbete. Detta innebar att deras arbetsbelastning för tillfället var extra hög. Ur 

detta perspektiv kom vi ut på skolorna vid en olycklig tidpunkt. Ändå visade respondenterna 

stort intresse för oss och våra frågeställningar.  

 

Alla klasslärare och specialpedagoger som vi har intervjuat valdes ut av rektorerna på 

respektive skolor vilket innebär att det gjordes ett medvetet val när det gäller vilka personer 

de förordade. Med tanke på det kan man fundera på hur studiens resultat hade påverkats om 

intervjupersonerna hade varit några andra. Vi valde att spela in samtliga intervjuer. Att bli 

inspelad kan av en del kännas besvärande, vilket kan få till följd att man som respondent inte 

uttrycker det man egentligen menar. Eftersom inte någon av respondenterna avböjde 

inspelning kan vi tolka det som att våra respondenter inte kände sig hämmade av detta.  
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Vid vetenskapliga studier är studiens generaliserbarhet viktig. Vad gäller vår studie kan man 

diskutera om resultatet bara gäller för de skolor och intervjupersoner som ingår i 

undersökningen. Genom att respondenterna representerar olika kommuner och skolor har 

möjligheten att generalisera ökat något. Möjligen är också svaren så generella att de kan gälla i 

ett större sammanhang. Dock bör man som forskare vara mycket noggrann vid beskrivning av 

forskningsprocessen vid generalisering av resultat från kvalitativa studier (Patel och Davidson, 

2003). Likväl pekar studien på olika infallsvinklar och hur diskussionen förs ute på skolor vad 

gäller elever med lässvårigheter. Trots ett litet underlag, nio respondenter, kan vi urskilja spår 

av aktuell forskning i lärarnas tankar och arbetssätt t.ex. gemensam läsning och ett grundligt 

gemensamt arbete med läsförståelse. 

 

Efter genomförda intervjuer kan vi konstatera att det krävs både träning och erfarenhet som 

intervjuare, för att få en så neutral och öppen intervju som möjligt. En lite större 

pilotundersökning hade kunnat ge fler övningstillfällen och främjat detta. Vid analysen av 

intervjusvaren kunde vi också konstatera att intervjufrågorna hade kunnat utvecklas 

ytterligare. Eventuellt skulle klasslärare och specialpedagoger ha fått olika typer av frågor med 

betoning på deras olika funktioner. Vi fann det många gånger svårt att få respondenterna att 

hålla sig till frågan.  Under intervjun bör intervjuaren klara av att växla mellan olika typer av 

frågor t.ex. uppföljningsfrågor, sonderande och specificerande frågor. Ibland bör intervjuaren 

låta tystnaden få tala (Kvale & Brinkmann, 2010). Samtidigt var det positivt med utförliga svar 

eftersom vi genom dessa fick fördjupad insyn i lärarnas arbetssätt. Respondenterna fick inte 

intervjufrågorna i förväg. Detta kan ha lett till att de inte fick fram alla sina tankar och 

erfarenheter som hör till frågeställningen.  

 

Studien hade kunnat förstärkas genom iakttagande observationer för att öka tillförlitligheten 

och ge oss en kompletterande bild av respondenternas svar. Vår tid var starkt begränsad så 

detta var inte möjligt.  

 

 

5.3 Fortsatt forskning 
När vi har fördjupat oss i vår studie har nya frågor och följdfrågor väckts. Eftersom skolan 

enligt skollagen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet ser vi det angeläget att 

undersöka hur nya forskningsrön kan förankras i skolans vardagsarbete. Vilka hinder finns och 

vilket ansvar har det pedagogiska ledarskapet i detta arbete? Hur kan det säkerställas att 

skolans läsundervisning blir forskningsrelaterad? 

 

Vilka utmaningar finns för att nå en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? Hur 

organiseras samarbetet mellan lärare och forskare? 
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Bilagor 
 

Bilaga A  
 

Exempel på uppföljningssystem 
 

För att kunna följa barns/elevers individuella språk- läs- och skrivutveckling är 

det även viktigt att använda uppföljningsmaterial t.ex God läsutveckling, LUS, 

Nya Språket lyfter, God skrivutveckling, IL-basis.

Förskola 1-5             förskoleklass          år 1                   år 2                            år 3                     år 4                          år 5

TRAS

Språklig medvetenhet för 

förskolebarn

5-årsgrupp Augusti 

/September och April /Maj

Bornholmsmodellen -

vägen till läsning

September och April

Fonem-

grafem 

Aug

Fonolek 

November

DLS bas år 1 April

Ord & Bild, 

Bild & Ord

Maj

Vilken bild är rätt? 

Läsförståelse

November

DLS. Delprov: Samma 

ljud, Ordförståelse, 

Rättstavning 

April

Ord och Bild.

Bild och ord

Maj. 

Nationella prov 

vt

Läskedjor: Bokstavs och ordkedjor

September

OBS! rev 2010

DLS Läsförståelse, 

Läshastighet, 

Ordförståelse, 

Rättstavning

Oktober

Morfologiskt 

diktamensprov. 

Sep/okt

Läskedjor: Tecken 

ord- och 

meningskedjor, 

Sept/Okt

Vilken bild är rätt? 

Läsförståelse

November

Kartläggnings- och observationsmaterial förskola-år 5

rev 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

Bilaga B 
 

Intervjufrågor  
 

 

Utbildning: 
1. Vilken grundutbildning har du? 

2. Hur länge har du arbetat som lärare? 

3. Vilken utbildning/fortbildning har du tagit del av inom läsundervisning? 

 

Undervisning: 
1. Hur sker överlämningen från åk 3 till åk 4? 

2. Hur gör du när du bedömer elevers läsförmåga? 

3. Hur ser din läsundervisning ut? (Hur arbetar ni för att träna avkodningen? Hur arbetar ni med 

textläsning i klassen?) 

4. Vilka läromedel använder du? Varför har du valt just dessa läromedel? 

5. Hur ser du på förhållandet mellan avkodning och läsförståelse i elevens läsutveckling? 

6. Har din undervisning i läsning ändrats sedan NP infördes? I så fall hur?  
Hur ser du på införandet av NP? 

7. Beskriv hur du arbetar med de elever som ej nått målen i åk 3 i svenska! 

8. Har er skola något system för att följa upp elevens läsutveckling varje läsår? Hur ser 

detta ut? 

9. Hur utvärderar du din undervisning och vilka konsekvenser får resultatet? 

 

 


