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Titel: Elevers och lärares syn på utvecklandet av läsförståelse hos elever. En Fallstudie. 

Vårterminen 2017                                                                Antal sidor: 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka och analysera hur elever med läs- och 

skrivsvårigheter och undervisande lärare i svenska på samma skola beskriver och skattar 

olika för läsförståelsen viktiga färdigheter för att nå förbättrad läsförståelse.  

I fallstudien i en skola har tre fokusgruppintervjuer genomförts för att undersöka detta. Två 

fokusgruppintervjuer med elever i årskurserna 7-9 och en fokusgruppintervju med 

undervisande lärare i svenska i årskurserna 6-9. Elever och lärare förde fram samma 

synpunkter i stor utsträckning, men med lite olika synvinkel. I vissa frågor tyckte de även 

olika. Eleverna och lärarna upplevde elevers koncentration som svår att förbättra och 

framgångsfaktorer var att förbättra elevers ordförståelse för att nå god läsförståelse. Både 

elever och lärare upplevde val av lagom svåra, för eleverna intressanta texter som ett 

framgångskoncept och att samtala om texter i klassen eller i ledda elevgruppssamtal som 

framgångskoncept. Lärarna tyckte att det var svårt att ändra elevers uppfattning om läsning. 

Eleverna upplevde det som ett hinder att på egen hand förbättra läsning mellan raderna 

medan lärarna upplever tidspressen att hinna med alla moment i svenskan som ett hinder och 

nämner då särskilt att de borde ha mer textsamtal som utvecklar elevernas lässtrategier i 

klasserna. Studien visar på att utvecklandet av läsförståelse inte är något man löser snabbt, 

utan kräver ett långsiktigt medvetet motivationsarbete med extensiv läsförståelseträning, men 

det är svårt att hitta tiden för detta långsiktiga arbete då de obligatoriska momenten i 

svenskans kursplan är många och konkurrerar om tiden.  

Nyckelord: elever, färdigheter, lärare, läsförståelse, svårigheter,  
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1 Inledning 

I mitt arbete som speciallärare i årskurserna 6-9 möter jag dagligen elever som har 

inlärningssvårigheter såsom läs- och skrivsvårigheter, språkstörning, dyslexi eller  

matematiksvårigheter. Jag och mina kollegor har jobbat mycket med att förbättra elevernas 

läsning och främst fokuserat på att förbättra elevernas avkodning (tolka de skrivna tecknen 

och kunna avläsa dem) med verktyg som Wittingmetoden (Swärd, 2008), Bravkod (Jönsson, 

2014), och Rydaholmsmetoden (www.rydaholmsmetoden.se). Dessa metoder är så kallade 

bottom-up-metoder då man utgår från fonem (enskilda språkljud) som tränas och befästs 

utifrån läslistor, sammanfogar fonemen först två i kombinationer som även de befästs, sedan 

tre på motsvarande sätt för att automatisera avkodningen och så vidare med progression. 

Avkodningen tränas separat från läsförståelsen, vilket jag och mina kollegor genomfört med 

goda elevresultat i specialundervisningen. Fälth (2013) visar i sin studie att 5-8 veckors 

strukturerad träning av fonem (språkljud) -grafem (bokstäver) koppling (grunden för nämnda 

metoder) ger gott utfall även för förbättrad läsförståelse. Martin Ingvar (2008) omnämner 

Rydaholmsmetoden som vetenskapligt motiverad då den visat sig ha god effekt på elevers 

ordavkodning även högre upp i åldrarna. Mycket av kraften hos elever med dyslexi går åt till 

avkodningen menar Myrberg (2001) och Høien & Lundberg (2004) och de menar att följden 

blir sämre läsförståelse, ett sekundärt problem orsakat av dyslexin. De nationella proven för 

årskurs nio har de senaste åren visat på bristande läsförståelse för elever med svårigheter i 

uppgifter som kräver att man läser mellan raderna och gör tolkningar trots att vi som lärare 

upplevt att vi tränat detta.  

Hur kan vi stärka elevers läsförståelse, vars avkodning fungerat väl och utvecklats tack vare 

träning av avkodning, medan läsförståelsen förbättras marginellt hos elever med svårigheter 

trots att eleverna fått träna läsförståelse i skolan. Trots att eleverna gått många år i skola är 

det ett flertal elever som inte förstår det de läst (Reichenberg, 2008). Om man bara på en ytlig 

nivå kan tolka faktatexter leder det till sämre kunskaper och med följd av det lägre betyg 

(Westlund, 2009). Jag vill genom min studie undersöka och analysera hur elever med läs- och 

skrivsvårigheter och lärare i svenska på samma skola beskriver och skattar olika för 

läsförståelsen viktiga färdigheter för att nå förbättrad läsförståelse. 

http://www.rydaholmsmetoden.se/
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I Konsensusrapporten poängteras att läsutveckling förutsätter att läsaren har insikt om 

språkets beståndsdelar (Myrberg, 2001). Barn måste automatisera sin ordavkodning för att 

sedan kunna gå vidare till att läsa för att lära och uppleva. Läsutveckling kräver träning, 

processen är ingen naturlig process på samma sätt som talspråksutvecklingen menar Myrberg 

(2001). PISA undersökningen (OECD, 2014 ;Skolverket, 2013 och 2016) som inom 

matematik, naturvetenskap och läsförståelse mäter kunskaper hos medlemsländers 15-åringar 

visar att resultaten för läsförståelse bland de svenska 15-åringarna följt en nedåtgående trend 

de senaste tio åren fram till 2015. Allas möjligheter att delta i ett demokratiskt samhälle 

minskar då läskunnighet, läsförståelse och skrivkunnighet hamnar på allt lägre nivåer 

(OECD, 2014; Skolverket, 2013 och 2016). 

Kraven på den enskilde individens läsförmåga har ökat och i samhället idag finns höga krav 

på läskunnighet för att kunna utföra vardagssysslor som att betala räkningar och de flesta 

arbetsplatser idag har höga krav på god läsförmåga. Nielsen (2005) påpekar att det idag är en 

demokratifråga att kunna läsa och skriva så pass bra att man kan delta i samhället som en 

fullvärdig medlem. Samhället i sin tur är beroende av att ha medborgare med god 

läskunnighet som arbetstagare och aktiva samhällsmedlemmar som röstar och deltar aktivt. I 

och med det har skolan “ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårt att 

nå målen för utbildningen” (s.2, Skolverket, 2011). Vid misslyckanden i skolgången finns 

uppenbara risker för utanförskap, vilket alla demokratiska samhällen vill motverka.  

2 Bakgrund 

I bakgrunden beskriver jag den teoretiska referensramen för studien, barns tidiga 

språkutveckling och läsprocessen hos barn. Jag förklarar vad begreppen läsning och 

läsförståelse innebär samt beskriver förutsättningar för barns och elevers språk-, skriv- och 

läsutveckling, läsförståelsestrategier och koncentrationens påverkan på barns och elevers 

språk-, läs-, och skrivutveckling utifrån aktuell forskning. 

2.1 Teoretisk referensram - Det sociokulturella perspektivet 

Vygotskijs sociokulturella perspektiv som Säljö (2014) beskriver är den teoretiska 

referensramen för min studie. Enligt Vygotskij så utvecklar barnet sitt språk i samspel med 

andra, vilket är både en social och kulturell företeelse och gäller även för den tidiga 

språkutvecklingen, läsinlärningen och fortsatta läsutvecklingen upp genom åldrarna. Språket 

används vid samspel och kommunikation vilket i sin tur utvecklar tänkandet i enlighet med 
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det sociokulturella perspektivet enligt Säljö. Ju mer språket utvecklas genom samspel med 

andra och genom läsning och skrivande, desto mer abstrakt tänkande utvecklar individen 

menar Säljö vidare. Vygotskijs begrepp “den proximala utvecklingszonen” innebär till 

exempel att eleverna bör få utmaningar på rätt nivå, vilket är en förutsättning för att på ett bra 

sätt hjälpa eleverna till en god läsutveckling. Den proximala utvecklingszonen kan även, 

enligt Säljö, ses som den zon där man är mottaglig för förklaringar och stöd från den som 

förklarar.  

2.2 Den tidiga språkutvecklingen och läsprocessen 

Läsprocessen föregås av barnets tidiga språkutveckling. Små barn övar språkljud genom 

joller och lär sig på så vis höra skillnad på ljud. Redan vid fyra månaders ålder förstår barn 

vissa ord. Vid två års ålder kan barn 25-50 ord och i sex-årsåldern 60 000 ord. I 

förskoleåldern innan själva läsinlärningen inleds blir de flesta barnen uppmärksamma på de 

olika språkljuden och intresserar sig för vilka bokstäver de motsvarar. (SPSM, 2015) 

När barn lär sig läsa följer läsutvecklingen ett visst mönster: Först pseudoläser barnet, det 

låtsasläser och härmar läsandet, sedan kommer det logografiska eller visuella stadiet då 

barnen känner igen orden som en bild, som till exempel logotyper på skyltar. Därefter inleds 

det alfabetiska-fonologiska stadiet då barnen lär sig urskilja bokstavsljud (fonem) och känna 

igen bokstäver (grafem) och koppla samman dem. Det sista stadiet är det ortografisk- 

morfemiska stadiet då läsaren direkt känner igen ordet genom att scanna av det och koppla 

ihop det med ett för läsaren känt ord. (Høien & Lundberg, 2004; Kamhi & Catts, 2014) 

2.3 Läsning och läsförståelse 

Läsning är en komplex process som består av två komponenter; avkodning och förståelse, en 

sammansatt färdighet som kan beskrivas L= A x F, där L står för läsning, A för avkodning 

och F för språklig förståelse. Denna modell av hur läsförståelse fungerar kallas The simple 

view of reading och skapades av Gough och Tunmer (1986). Som läsare måste man både 

kunna avkoda säkert och sedan förstå den avkodade texten för att läsning ska komma till 

stånd (Gough & Tunmer, 1986; Kamhi & Catts, 2014; Høien & Lundberg, 2004).  

Vid läsinlärning tillämpas antingen Top-down-metoder, då man utgår från hela ord i så 

kallade Whole language-metoder eller så tillämpas bottom-up-metoder då man utgår från 

fonem och ljudar ihop orden i texten såsom till exempel i Wittingmetoden enligt Wittings 

modell (Swärd, 2008) och i Phonicsmetoden (Torppa et al., 2007; Tjernberg, 2013).  Pressley 
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och Allington (2015) förespråkar det de kallar Balanced Teaching, vilket innebär kort att 

Top-down-metoder och bottom-up-metoder varvas för att nå goda resultat i läsförståelse. 

Läsförståelse är en sammansatt förmåga. Förståelsen kan vara språklig, att man behärskar 

språkets fonologi, semantik, morfologi, syntax och pragmatik. Fonologi innebär hur ljud är 

kopplade till bokstäver, hur fonem är kopplade till grafem. Semantik innefattar ords och 

ordkombinationers betydelse. Morfologi handlar om grammatik, tidsformer, ordets delar 

såsom stam och ändelse samt bildning av ord. Syntax innebär hur orden kombineras till större 

helheter såsom i ordföljd, ordklasser och meningsbyggnad. Pragmatik är det praktiska 

användandet av språket i olika sociala sammanhang och att man förstår och kan tolka syftet 

med det sagda. Ju större språklig förståelse inom dessa områden desto bättre läsförståelse 

menar dessa författare. (Kamhi & Catts, 2014; Bjar & Frylmark, 2009) 

God ordförståelse leder även det till förbättrad läsförståelse. Om en elev inte förstår 5% av 

orden i en text leder det till att eleven inte förstår texten och att kontextuella ledtrådar utifrån 

sammanhanget inte kan användas av eleven (Wolff, 2009). Idag beräknas 8 -10 % av eleverna 

ha generella förståelseproblem vilket leder till dålig läsförståelse för dessa enligt Wolff. 

Franzen (2003) menar att då alla läsare har olika förkunskaper och olika erfarenheter så tolkar 

även varje läsare en text på olika sätt. Genom att förklara svåra ord innan läsning och genom 

samtal om innehållet aktiveras elevernas förförståelse och på så vis förbättras läsförståelsen. 

Enligt Reichenberg (2008) är det viktigt för läsförståelsen att förklara ord vars betydelse man 

inte förstår av sammanhanget i texten.  

Man kan ha förförståelse på olika sätt. Om man känner till ett ämne eller en sport väl kan 

man sägas ha ett inre schema för det, vilket innebär att man är bekant med ämnesord och 

sammanhang. Förförståelse kan även vara att man vet olika texters uppbyggnad, berättelsens 

grammatik vilket gör det lättare att förstå innehållet i en text (Franzeń, 1997; Høien & 

Lundberg, 2004).  

Barns förförståelse kan aktiveras genom samtal med barnen redan som små, kring höglästa 

texter och även i högre åldrar. Alla barn kopplar inte på den så viktiga förförståelsen 

automatiskt utan behöver hjälp med det (Westlund, 2009; Tjernberg, 2013).  

Bråten (2007) visar på att träning av läshastighet och läsflyt förbättrar läsförståelsen och 

genom att eleven är mer säker på avkodningen kan energin då läggas på förståelsen av texten. 

Tack vare bättre läsflyt kan läsaren tolka hela meningen istället för bara enstaka ord och får 

då i och med det en annan helhetstolkning som även belastar arbetsminnet mindre. 

Enligt Taube (2013) handlar läsförståelse om avkodning och språkförståelse, men även om 
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motivation. De förutsättningar som barnet har med sig hemifrån gällande den språkliga 

miljön leder till olika förutsättningar för barnen i skolan och även för barnets motivation inför 

läsning. Utifrån barnets ordförråd kan man enligt Taube förutse hur barnets fortsatta 

läsutveckling kan komma att se ut. Taube menar vidare att det är skolans uppgift att ta vid där 

barnet befinner sig språkligt och utvidga barnets ordförråd och även jobba med att förbättra 

elevernas motivation inför läsning. Lundberg (2010) poängterar att eleverna måste få läsa 

texter där de kan förstå sig själva och sin omvärld genom läsningen och på så vis väcka 

elevernas läslust och att de får uppleva läsningens glädje och upptäcka att läsningen kan 

förmedla kunskap.  

God läsförståelse nås enligt Høien och Lundberg (2004) då läsaren kopplar innehållet i den 

avkodade texten till sina egna upplevelser, erfarenheter och kunskaper, som också benämns 

förförståelse, man kan även se det som att tolka texten med sina egna inre bilder, inferenser. 

För att aktivt göra detta under läsningen kräver det att man som läsare har kontroll och 

övervakar sin egen läsning så att man avkodar lagom snabbt och tänker aktivt under läsandet. 

Att på detta sätt medvetet betrakta sin inlärning kallas metakognition. Läsförståelse kan av 

denna anledning inte automatiseras, utan det ständiga processandet under läsningen är 

avgörande.  

Pressley och Allington (2015) tar även de upp betydelsen av läsflyt, motivation, säker 

avkodning, gott vokabulär, fonologisk medvetenhet samt användandet av lässtrategier som 

viktiga faktorer för att nå god läsförståelse. 

2.4 Koncentration 

Kadesjö (2008) beskriver koncentrationen och dess betydelse och hur den påverkar 

inlärningen. När man koncentrerar sig innebär det att man riktar sin perception och sina 

tankar och känslor på uppgiften och kan utesluta oviktiga stimuli. Man kan sätta igång med 

uppgiften och genomföra den och sedan avsluta uppgiften. Koncentrationen för uppgiften 

påverkas av barnets tidigare erfarenheter, barnets känsloliv och motivation. Kraven från 

barnets omgivning och barnets förutsättningar bör stämma överens utvecklingsmässigt och 

känslomässigt och undervisningen måste vara på en lagom abstrakt nivå för att barnet ska 

förstå innehållet och ta det till sig samt upprätthålla koncentrationen. 

Koncentrationen är viktig för läsförståelsen och främjas av att läsförståelsen med dess olika 

delar fungerar väl för läsaren. Koncentrationsförmågan är även beroende av 

omgivningsfaktorer i miljön samt biologiska faktorer inom personen. När olika stimuli 
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avbryter koncentrationen läggs inte information över i hjärnans långtidsminne utan blir kvar i 

och belastar korttidsminnet. Då man gör två saker på en gång leder det till sämre 

djupförståelse. Vid planering av undervisningen i skolan bör man ta hänsyn till detta för att 

skapa goda lärmiljöer med arbetsro och även ha i åtanke hur förmågan till koncentration 

påverkas av de sociala medierna.(Klingberg, 2000) 

2.5 Förutsättningar för barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling 

Det är vanligt att svaga läsare har varit med om upprepade misslyckanden i sin läs- och 

skrivutveckling och till följd av det har deras självbild blivit stukad (Westlund, 2013).  

Westlund menar att den forskning som finns om läsförståelse visar att läsflyt och god 

avkodning är viktiga beståndsdelar för god läsförståelse. Snabb avkodning är dock ingen 

garanti för god läsförståelse menar Westlund (2013), utan pekar på andra egenskaper hos 

läsaren som arbetsminne, uppmärksamhet, erfarenheter och motivation vilka bidrar till god 

läsförståelse. 

Då elever inte lyckas utveckla sin läsförståelse är risken stor att få en negativ självbild enligt 

Reichenberg (2008). Hon menar även att texterna inte får vara för svåra, utan lagom svåra, 

inom Vygotskijs proximala utvecklingszon, för att läsaren ska känna läslust. Reichenberg 

(2008) betonar sambandet mellan ordförståelse och läsförståelse och poängterar vikten av 

högläsning.  

Tjernberg (2013) visar på en förskjutning av svårigheterna från avkodningsproblem, som är 

vanligt i yngre år, till att problemen med läsförståelse ökar med åldern och betonar att läraren 

utifrån elevens styrkor och svagheter bör anpassa metoder och arbetssätt till respektive elev. 

PIRLS (2006) som är en internationell läsundersökning bland elever i åk 4 visar att det är 

viktigt att genom samtal utifrån högläsning arbeta med att förbättra den grundläggande 

textförståelsen redan i nybörjarundervisningen. Träning för att nå automatiserad avkodning är 

viktigt liksom att ställa frågor kring texten och diskutera svåra ord samt modellera (visa 

exempel) kring texten, för att barnet då upptäcker hur man genom läsförståelsestrategier kan 

tänka kring texten. 

Språk-, läs- och skrivutvecklingen kan påverkas av både arv och miljö. Vid inlärning av talat 

och skrivet språk inverkar olika faktorer som har betydelse för den enskilde individens 

språkutveckling (Taube, 1988, 2013).  

Faktorer som påverkar kan vara biologiska, kognitiva, psykosociala eller så kan de vara 

omgivningsfaktorer. Andra faktorer som kan påverka är övningsmängd, annat modersmål, 
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sociala, medicinska, emotionella eller neuropsykiatriska faktorer, den fonologiska förmågan, 

begåvningsfaktorer, mognad, uppmärksamhet, arbetsminne, motivation och erfarenhet, 

perception, brister i syn och hörsel (Wolff, 2006; Tjernberg, 2013; Kamhi & Catts, 2014; 

Landi, Oakhill & Perfetti, 2007). 

Grad av läsförståelse beror även på den auditiva och visuella perceptionen, förmågan till 

ordigenkänning, strukturella kunskaper om texter, arbetsminnet, förmågan till inferens, dvs. 

tolkar outtalad information i text, bakgrundskunskap, omvärldskunskap samt förmågan att 

tillämpa metakognition över det inlärda och lästa (Kamhi & Catts, 2014).  

Wolff visar på att socioekonomisk status (SES) påverkar läsförmågan.  I familjer med lägre 

socioekonomisk status är det mindre vanligt att föräldrarna uppmuntrar barnen till att läsa. 

Dessa barn har ofta sämre ordförråd och motivation för läsning saknas oftare för dem. 

(Samuelsson et al. 2009).  

Elever med fonologiska svårigheter som vid dyslexi har ofta mycket svårt att koppla fonem 

till grafem respektive grafem till fonem i språk-, läs- och skrivinlärningen (Myrberg, 2001).  

Trots att förskolan och skolan sätter in lämpliga insatser enligt Response to Intervention- 

mallen (RTI-mallen) då instruktioner först ges i helklass, sedan upprepade instruktioner 

riktade till en mindre grupp elever och för dem som behöver enskilda instruktioner eller 

specialundervisning, finns det likväl barn/elever som inte tillgodogör sig den erbjudna 

undervisningen. Kognition innefattar att kunna avkoda, lagra och hämta information samt att 

övervaka sin inlärningsprocess (metakognition). Kognitionen är mer betydelsefull vid läsning 

än vid tal då läsinlärning kräver medvetenhet om fonologin, koppling ljud-bokstav som i sig 

är en komplicerad process som innefattar att tänka, fantisera, resonera och tolka. Processen 

med alla dessa steg är svår för elever med begränsad kognitiv förmåga med genetiska eller 

förvärvade orsaker. Det som visat sig framkomligt för barn i riskzonen är att analysera 

strukturen i talat och skrivet språk, däremot blev det ingen förbättring genom att läsa mer 

eller att bara diskutera ords betydelse. Denna skillnad på instruktionerna har visat sig ha stor 

betydelse. (Kamhi & Catts, 2014) 

 

Den så kallade Matteuseffekten gällande läsning nämns av Kamhi och Catts (2014) och 

begreppet myntades av Stanovich (1986). Den illustrerar hur de som redan har en god grund i 

sin läsning, med säker avkodning och en god läsförståelse, läser mer vilket leder till goda 

cirklar både gällande avkodning ordinlärning och läsförståelse. De som däremot har svårt 

med läsning eller inte vuxit upp i ett hem som främjat läsning hamnar lätt i negativa spiraler 



 

 

 

 

10  

gällande läsning med sämre ordavkodning, läsförståelse och ordförståelse som följd. 

Lundberg (2010) menar att svårigheter med läsförståelse även kan bero på bristfällig 

uppgiftsorientering och inte bara språkliga svårigheter. Då läsaren är uppgiftsorienterad, är 

läsaren engagerad, uthållig och aktiv och ser uppgiften som en utmaning och har tilltro till sin 

egen förmåga. Taube (1988, 2013) visar även på att ett passivt förhållningssätt  i kombination 

med svag motivation och låg uthållighet i läsningen försvårar för läsförståelse. 

Landi, Oakhill och Perfetti (2007) menar att det finns olika anledningar till att inte alla gör 

inferenser (kopplar det lästa till egna inre bilder utifrån sina erfarenheter). Det kan bero på 

begränsat ordförråd, begränsade bakgrundskunskaper, brist på engagemang, svårigheter i 

processandet med metakognitionen samt med meningsbyggnad eller att man inte vet när man 

ska göra inferenser. 

Tjernberg (2013) med hänvisning till Snow et al. (1998) visar på tre grundläggande orsaker 

till läs- och skrivproblematik: 1. svårigheter med kopplingen fonem och grafem, 2. brist på 

läsförståelsestrategier, 3. Låg motivation för läsning.  

Genom samspel socialiseras barn in i språket genom kommunikation med andra, särskilt 

inom familjen i tidiga år och senare i förskola och skola. Barnet härmar och tar efter 

personerna som omger barnet, vilket utgör grunden för lärandet (Säljö, 2014). Barn som fått 

tidig verbal och litterär stimulans, tex genom högläsning får goda förutsättningar för en 

fortsatt positiv språk-, läs- och skrivutveckling i form av ökat ordförråd, intresse och 

motivation menar Kamhi och Catts (2014), Wolff (2006) samt Tjernberg (2013), medan barn 

som vuxit upp i en miljö utan uppmuntran till läsning däremot riskerar en försämrad 

språkutveckling och därmed även försämrad läsinlärning.   

 

Grunden till att garantera kvalitet i arbetet i förskolan och i skolan utgörs av välutbildade 

förskollärare och lärare vars kompetens och medvetenhet har stor inverkan på barns lärande i 

språk-, läs- och skrivutvecklingen enligt Samuelsson (2009) och Tjernberg (2013). Förutom 

att känna till metoden som används i undervisningen bör pedagogen vara förtrogen med 

processerna bakom metoden påtalar Tjernberg (2013), Hattie (2012), Samuelsson (2009) 

samt Kamhi och Catts (2014). Det är viktigt att genom tidiga insatser i förskolan i samtal 

kring höglästa texter förbättra ord- och språkförståelsen för att motverka negativa spiraler 

påtalar Bjar och Frylmark (2009) utifrån Läs- och skrivkommittens betänkande (SOU 

1997:108 s. 281).  

Enligt Fischbein (2009) byggs självkänslan i barnets samspel med sin omgivning men om 
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kraven vida överstiger förmågan raseras självkänslan.  

 

Bornholmsstudien av Lundberg, Frost och Petersen (1988) visade på betydelsen av 

fonologisk medvetenhet hos förskolebarn och hur den fonologiska medvetenheten medverkar 

till den fortsatta läsinlärningen. Arbetsmaterialet Bornholmsmodellen används i många 

kommuner i Sverige i arbetet med att medvetandegöra fonologin då ljud (fonem) kopplas till 

bokstäver (grafem) och vice versa. Bornholmsmodellen som metod och förskollärarens 

kompetens är av stor vikt för resultatet. Formell lärarutbildning med pedagogik och metodik 

som leder till god kompetens är betydelsefull för att lyckas med barns och elevers språk-, läs- 

och skrivinlärning. (Fischbein, 2014; Fälth, 2013; Hattie, 2012; Swärd, 2008) 

Samuelsson (2009) visar på att Bornholmsmodellen lett till förbättrade resultat genom ökad 

språklig medvetenhet hos förskolebarn.   

I hem där det finns gott om böcker och där föräldrarna läser för barnen så socialiseras barnen 

in i läsandet, läsningen blir en rolig aktivitet som även barnen vill delta i och samtidigt blir de 

bekanta med bokstäver och texternas upplägg. God språkförståelse och ordförståelse 

underlättar läsinlärningen. Vanligt är att barnen sedan börjar pseudoläsa och laborera med 

bokstäver i tidig ålder. På förskolan och i hemmet kan man utifrån högläsning samtala om det 

man läst och på så vis socialiseras barnen in i språket via högläsning, boksamtal och aktiva 

diskussioner.  Högläsningen blir till en positiv upplevelse och stimulerar även till utökat 

ordförråd och en förståelse för hur man kan tala och uttrycka sig och ger motivation till att 

lära sig läsa och egen läsning i framtiden. (Samuelsson, 2009; Tjernberg 2013; Kamhi & 

Catts, 2014). 

Det finns ett starkt samband mellan en individs ordförråd och dennes läs- och skrivförmåga. 

För att kunna läsa olika typer av texter så behöver man kunna ord från olika ämnesområden 

enligt Wolff (2006).  

 Taube (2013) betonar att motivationen är en viktig faktor för fortsatt positiv läsutveckling 

hos individen. Skillnader i talspråket och skriftspråket, förmåga att se sammanhang samt 

förmåga att värdera information i text kan göra det svårt för eleven. Taube betonar även att 

ett passivt förhållningssätt i läsningen i kombination med svag motivation och låg uthållighet 

försvårar för läsförståelse och poängterar att god läsförståelse kräver aktivitet. Då man som 

läsare relaterar till egna kunskaper och upplevelser och kan se vad i texten som är 

betydelsebärande, anpassar sina lässtrategier, som exempelvis läshastighet efter textens 

struktur och innehåll samt emellanåt frågar sig om man förstått det man läst blir läsförståelsen 
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vanligen blir god. (Taube, 2013) 

Barns olika sätt att lära bör tas tillvara socialt i klassrummet för att eleverna kan lära av 

varandra. De dagliga och nära relationerna i skolan är betydelsefulla för elevens kognitiva 

utveckling och diskuterar även utvecklingen i skolan. Vi har under en tid i skolan har haft ett 

ensidigt fokus på individens utveckling och de sociala dimensionerna i barns språkutveckling 

i skolan har hamnat i skymundan. Lärarens viktigaste funktion är att koppla samman 

pedagogik och det sociala sammanhanget. I samspel med andra i en gemenskap kan de 

pedagogiska intentionerna genomföras.(Ingestad i Bjar et al., 2009) 

Tidiga insatser är av största vikt enligt samstämmig forskning (Westlund, 2013).  

McLaughlin (2012) förklarar i sin studie sin syn på vad läsförståelse innebär och hur man 

utvecklar god läsförståelse hos sina elever. McLaughlin har funnit tio principer som hon 

anser att varje lärare som undervisar i läsförståelse bör känna till och som jag finner 

intressanta i samband med min studie. Läsförståelsen bör ses utifrån (1) Ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv med flera saker som samverkar; kunniga lärare, val av text, 

hur man instruerar, aktiva läsare, läsförståelsen utvecklas via samtal med andra. (2) Lärare 

bör förstå elevernas roll i läsförståelseprocessen.  

(3) Lärare bör vara inflytelserika och (4) undervisa explicit i modeller för ökad läsförståelse. 

(5) Det är viktigt att som lärare engagera och motivera sina elever och (6) undervisa i 

ordförståelse och i läsförståelsestrategier.  

Läraren bör också (7) förse eleverna med olika typer av texter på olika nivåer samt 

(8)uppmuntra eleverna att visa hur de tänker genom att använda olika modeller för detta. 

Läraren bör använda sig av (9) formativ bedömning i den dagliga undervisningen samt 

(10)undervisa eleverna i läsförståelse på en djupare nivå. (McLaughlin, 2012) 

Landi, Oakhill och Perfetti (2007) visar på färdigheter som är betydelsefulla att utveckla för 

att nå god läsförståelse, såsom förmågan att göra inferenser, att övervaka sin egen läsning, ha 

en förförståelse för hur texter är uppbyggda och förförståelse gällande innehållet. Att göra 

inferenser handlar om att använda sin förförståelse för att göra texten logisk och 

sammanhängande exempelvis genom att skapa egna inre bilder eller att koppla till egna 

upplevda erfarenheter. Det finns olika anledningar till skillnader i förmågan att göra 

inferenser och dålig förmåga kan bero på kunskapsbrister, att läsaren inte vet när det passar 

att göra inferenser eller svårigheter i processandet. Om man visar barnen och ger dem 

ledtrådar var de kan hitta inferenser så lär de sig det. Monitoring innebär att läsaren övervakar 

sin egen läsning och är medveten om huruvida läsaren förstår det han/hon läser och för att 
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göra det medvetet reglerar läshastighet, läser om och tar reda på vad ord betyder. Andra 

läsare aktiverar inte denna övervakning. Det kan bero på att de inte är engagerade, inte 

förmår vara koncentrerade, inte förstår meningsbyggnaden eller inte förstår ord. Då man som 

läsare har en känslighet för strukturen i texten, en förförståelse för hur texter är uppbyggda så 

blir läsförståelsen lättare. Som läsare har man stort stöd av rubriker, hur texten inleds och 

avslutas om man har förståelse för dessa strukturer. 80 % av de skickliga läsarna i studien 

uppfattade information från titeln medan bara 25 % av de mindre skickliga läsarna i studien 

uppfattade denna information. Vid berättande utifrån bilder har större andel skickliga läsare 

en röd tråd genom hela berättelsen, vilket inte de mindre skickliga läsarna har.Förförståelse 

för innehållet underlättar läsförståelsen. I studien fick deltagarna all bakgrundsfakta som de 

kunde behöva av författarna innan testet. Inte heller det raderade skillnaderna mellan 

grupperna, det var de mer skickliga läsarna som tog till sig fakta bäst och de mer skickliga 

svarade även mer rätt än de mindre skickliga läsarna. (Landi, Oakhill & Perfetti, 2007) 

 

För att gå runt problemet med brist på förförståelse föreslår Franzen (1993, 2003) att man 

diskuterar innehållet i texten innan läsning och då pratar om de svåra ord som finns i texten 

och textens struktur och personer osv så att eleverna lättare kan ta till sig texten. De elever 

som är mindre skickliga gällande läsförståelse har ofta andra mål med sin läsning, som att bli 

klara med läsandet eller att avkoda och läsa individuella ord. Motivationen och 

uppgiftsorienteringen är låg och på så vis gynnas inte läsförståelsen. 

Enligt Høien och Lundberg (2004) är avkodning läsningens tekniska del då läsaren utvecklar 

strategier i att först känna igen enkla ordbilder, sedan avkoda med hjälp av fonem och 

morfem och sedan via effektiv ortografisk avkodning känna igen hela ordet direkt. Att 

medvetet växla mellan dessa strategier är något den skicklige läsaren gör. Då avkodningen 

automatiserats kan läsarens energi läggas på förståelsen och först då kan läslusten utvecklas. 

 

Samuelsson (2009) har utifrån tidigare genomförda tvillingstudier studerat och gjort 

jämförelser mellan genetisk påverkan och miljöpåverkan för läs- och skrivsvårigheter, en så 

kallad metaanalys. Det går enligt honom inte att peka på ett antal gener som det beror på, 

men däremot visa på ett antal förmågor som korrelerar (samvarierar) och på så vis bidrar i 

hög grad till läsförmågan hos individen. Förmågorna är fonologisk medvetenhet 

(medvetenhet om språkljud (fonem) och dess koppling till bokstäver (grafem)), snabb 

namngivning (RAN), verbalt minne, ordförråd och ordförståelse, grammatiska kunskaper och 
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kännedom om språkets uppbyggnad samt säker bokstavskännedom. (Samuelsson et al.,2009)  

 

Det är viktigt att vara säker på avkodningen, dock finns det många andra språkliga aspekter 

som man bör utveckla för att få god språk- och läsförståelse. Ordförståelsen är viktig liksom 

att känna till synonymer från olika ämnesområden. Detta främjas av högläsning och 

boksamtal. Om man som läsare förstår språkets grammatik och syntax väl, är bekant med 

olika ämnen och genrer, vet hur man läser av tolkningar, kan göra inferenser så underlättar 

det läsförståelsen. Genom högläsning och samtal kan man skapa ett gemensamt professionellt 

språk då man talar om det man läst, vilket bidrar till metakognition då man kan övervaka sin 

inlärning och i och med det förbättra sin läsförståelse (Tjernberg, 2013).  

2.6 Hinder i barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling 

Pomerantz och Pierce (2013) genomförde studien  “When Do We Get To Read?” Motivet till 

att göra studien var att forskning visat att lärare tycker att det är svårt att lära ut lässtrategier  

för att utvecklandet läsförståelse. I studien som genomfördes i en skola med låga prestationer 

infördes med forskarnas hjälp Literacy coaching och några fasta moment vid arbetet med 

läsförståelse. 1) Läraren förklarar och modellerar läsförståelsestrategier, 2) Lärare stödjer 

eleverna när de prövar strategierna, 3) Eleverna praktiserar strategierna på egen hand. De 

använde sig av färdiga läsförståelsepaket (The Comprehension toolkit, grades K-2 / grades 3-

6). Forskarna kom alltså ut till skolan, en av dem var en modellerande coach och den andra 

dokumenterade. Modelleringen följdes av ett antal lärare som först fick se på och senare även 

själva prova på och göra detsamma som forskaren. Efter lärarens lektioner samtalade 

forskaren och läraren och utvärderade lektionen. Pomerantz och Pierce pekar på ett hinder i 

detta arbetssätt enligt tidigare forskning av Morrison, Bachman och Connor (2005) som 

menar att elever gynnas i olika grad av olika aktiviteter. Elever med lägre 

läsförståelseskicklighet i årskurs tre drar större fördel av explicita läsförståelseaktiviteter i 

klassrummet medan elever med högre läsförståelseskicklighet drog större nytta av elevstyrda 

aktiviteter såsom oavbruten tystläsning. För att träna på bästa sätt bör man använda 

utvärdering och kartläggning som utgångspunkt för läsförståelseträning. Deras studie visade 

överlag förbättring i lärarnas förmåga att arbeta med läsförståelsestrategier i arbetet med 

eleverna. Lärarna upplevde försvårande aspekter som miljön i skolbyggnaden, de begränsade 

tillfällena för eleverna att läsa samt avsaknaden av intressant och lagom svårt material. 

Slutsatsen var att lärarna förbättrades i sitt arbete med läsförståelse och skolresultaten i The 
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Williams school förbättrades i den statliga årliga utvärderingen. Lärarna var mycket 

motiverade och gjorde en god insats under studien skriver forskarna och tillägger att trots den 

goda insatsen vid studien så är det inte alltid samma vad lärare kan göra och vad de faktiskt 

gör sedan i klassrumsverksamheten. Lärare behöver adekvata resurser, stödjande och 

engagerad skolledning och hjälp med att få alla dagliga rutiner att rymmas i den dagliga 

verksamheten . Studiens titel belyser elevernas syn att det blir rätt lite tid som aktivt kan 

ägnas åt läsning och den tiden minskade ytterligare av forskarnas träningsprogram. 

(Pomerantz & Pierce, 2013)  

 

Forskarna Foroughi, Werner, Barragan och Boehm-Davies (2015) har i studien Interruptions 

disrupt reading comprehension undersökt brist på koncentration som ett hinder för att nå god 

läsförståelse. De har genomfört tre läsförståelseexperiment i studien där 24 

universitetsstudenter deltog i vardera experiment och de redovisar även tidigare forskning på 

området av Eriksson och Kintsch (1995) samt Oulasvirta och Saariluoma (2006), som 

kommit fram till att avbrott i koncentrationen inte påverkar läsförståelsen vid läsning som 

återföljs av igenkänningsfrågor med kryssvar: sant eller falskt. Foroughi et al. ville undersöka 

hur läsförståelsen påverkades av avbrott vid läsning och frågor av tolkningskaraktär som 

kräver processande och tolkningar av texten. Jämförbara test genomfördes, ett med kryssvar 

och ett med frågor som krävde tolkningar och processande. I de båda experimenten avbröts 

eleverna på ett motsvarande sätt för att resultaten skulle bli jämförbara. Informationen från 

experiment ett och två tyder på att avbrott inte påverkar läsförståelsen i enlighet med tidigare 

forskning, men processandet som krävs för att lyckas koppla samman och tolka information 

som presenteras i texten påverkas av att man blir avbruten. Läsförståelsen blev betydligt 

sämre då frågorna var av karaktär tolka och sammanfatta och dra slutsatser om man avbröts 

under läsningen än då det bara krävdes korta faktasvar. 

2.7 Läsförståelsestrategier 

Reciprocal Teaching är en metod som utarbetats av Palinscar och Brown (1984) där de tog 

fram fyra strategier som duktiga läsare tillämpar för att förstå den lästa texten: att förutspå 

vad texten handlar om, att ställa frågor till texten, att reda ut oklarheter i texten och att 

sammanfatta det man läst (Fischbein, i Bjar & Frylmark, 2014). 

Metoden “En läsande klass” - finns utarbetat av författaren Widmark tillsammans med några 

lärare, anpassat till svenska skolförhållanden utifrån Reciprocal Teaching (Palinscar & 
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Brown, 1984). Metoden innebär täta boksamtal strukturerade utifrån fem delmoment - gärna 

med start redan i förskoleklass utifrån gemensam högläsning. Tjernberg och Westlund (2014) 

har deltagit i arbetet med att utforma metoden. De fem delmomenten i deras 

läsförståelsestrategi är; att förutspå vad som kommer att hända i texten utifrån bokens omslag 

och baksidestext och bilder, att ställa frågor om innehållet (på och under ytan), att göra 

textkopplingar (koppla till egna upplevelser, koppla till andra texter), att skapa inre bilder 

och att sammanfatta textens innehåll. 

Kamhi och Catts (2014) har sammanfattat vad läsare med god läsförståelse gör för att lyckas 

med sin läsning. Goda läsare använder vad de känner till, de ställer frågor till sig själva under 

läsningen om vad de vill och behöver veta, de lägger ihop information från olika texter och 

väver samman information genom att göra inferenser och bygger sammanhang och struktur 

för att organisera sin förståelse. De övervakar sin läsning och kontrollerar hastighet, 

ordförståelse, läsförståelse samt funderar över vad de läser, reagerar med personliga tankar på 

det som de läst och tänker kritiskt och analytiskt kring det de läst.  

 

Castillo och Bonilla (2014) har genom sin studie Building up Autonomy Through Reading 

Strategies undersökt strategierna att sökläsa, att skumläsa text och att göra förutsägelser kring 

texten och om dessa strategier leder till ökad självständighet för eleverna i deras studier. 

Forskarnas grundtanke är att genom att fostra läsare till självständiga sådana genom att lära 

dem använda dessa strategier kommer de att lära sig ta beslut om inlärning, utveckla 

medvetenhet om effektiv läsning, få motivation och ta ansvar för sina egna uppgifter. 

Eleverna i studien fick själva välja innehåll i texten för att öka motivationen för uppgiften. 

Studien är en interventionsstudie av kvalitativ art där sex elever i nionde klass i en lantligt 

belägen kommunal skola i Colombia studerades. Tre flickor och tre pojkar med låg 

socioekonomisk bakgrund deltog i studien. Deras familjer var jordbrukare som inte själva 

gått i skola eller fått lära sig läsa. De hade inga böcker och inte heller datorer i hemmen. 

Tester genomfördes före interventionen och efter. Först lärde forskarna eleverna de tre 

lässtrategierna skumläsa, sökläsa och att förutspå.  Forskarna undervisade även eleverna i 

engelska på skolan till vardags. Därefter hjälpte lärarna/forskarna eleverna med att förbättra 

sin läsförståelse med hjälp av dessa lässtrategier under 11 tillfällen om vardera 2 timmar. 

Efteråt genomförde forskarna en utvärdering med de deltagande eleverna som de sedan kunde 

använda för att värdera utfallet från undersökningen. Vid analysen framkom tre 

underkategorier; beslutstagande för lärande och vid läxarbete, ökad medvetenhet om sin 
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läsning och förbättrande av motivationen. Dessa och huvudmålet att fostra självständighet 

genom användandet av lässtrategier konstaterades leda till förbättrad läsförståelse. Insatserna 

med att lära eleverna de tre läsförståelsestrategierna ledde verkligen fram till ökad 

självständighet i studierna, särskilt kring eget beslutstagande i studierna, vilket var positivt 

för läxläsningen, ökade medvetenheten kring den egna läsutvecklingsprocessen och 

förbättrade motivationen. De studerande såg också tack vare dessa strategier att de själva var 

ansvariga för byggandet av sina egna kunskaper och möjligheter. De började även fundera på 

hur de själva skulle kunna använda sig av dessa strategier för att förbättra sin läsning för att 

nå ökad självständighet. De blev också mer motiverade under läsning då de läste snabbare 

och bättre och uppskattade innehållet som de själva fick välja. De kunde även urskilja 

specifik information, allmän information och göra förutsägelser under läsningen. 

2.8 Kartläggningar och screeningtester 

Redan i tidigt stadium kan elever som har svårigheter med läsinlärningen få betydligt sämre 

självförtroende och självbild än sina kamrater (Taube, 2013). Vad görs då för att nå de elever 

som trots insatser inte når de uppsatta målen? Det är rektorn som ansvarar för att elevens 

behov skyndsamt utreds och att det fattas beslut om åtgärdsprogram om eleven är i behov av 

särskilt stöd. (Skolverket, 2015). Oavsett vilken orsaken är så kan eleven ha halkat efter sina 

klasskamrater så pass att det är svårt för eleven att ta igen försprånget och i och med det är 

risken för en försämrad självbild stor. Det är viktigt att fånga upp elever som halkat efter i 

språk-, läs- och skrivutvecklingen och för att göra det görs screeningtester för att få reda på 

vad elever har svårigheter med för att sedan kunna sätta in rätt stöd. Sedan är det av vikt att 

göra ytterligare tester då de visat sig ha svårigheter och för att exakt se vilket stöd just den 

eleven behöver och bestämma åtgärd och tillvägagångssätt menar Wolff i Samuelsson et al. 

(2009).  

Då avkodningen är automatiserad och barnen kommer upp i åldrarna så blir läsandet för att 

lära allt viktigare och även läsförståelsen. Tjernberg (2013) med hänvisning till Snow et al 

(1998) i den amerikanska konsensusrapporten visar på tre grundläggande orsaker till läs- och 

skrivproblematik: 1. svårigheter med kopplingen fonem och grafem, 2. brist på 

läsförståelsestrategier, 3. Låg motivation för läsning.  

 

Westlund (2013) jämför i sin avhandling några svenska lärares sätt att bedöma elevers 

läsförståelse med några kanadensiska lärares sätt att bedöma elevers läsförståelse. De svenska 
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lärarna talar om synonyma begrepp för läsförståelse som att “förstå en läst text, att läsa 

mellan raderna, att svara på frågor, att återberätta” (s. 164). De kanadensiska lärarna 

använder ord som meningsskapande, metakognitivt tänkande, att göra kopplingar, att ställa 

egna frågor, att göra inferenser, att visualisera text och att transformera text. Bedömning av 

läsförståelse definieras av de svenska lärarna främst som kopplad till avstämningstillfällen 

men görs även kontinuerligt, de såg läsförståelsen som en produkt. De svenska lärarna uttalar 

att bedömningen av läsförståelse kan grunda sig på en magkänsla eller intuition medan de 

kanadensiska lärarna talar om bedömning som en lärandeprocess både för elev och lärare. I 

Kanada använder sig lärarna aktivt av ett gemensamt metaspråk kring läsförståelse och 

beskriver hur de mer aktivt tillämpar lässtrategierna i sin undervisning än de svenska lärarna i 

Westlunds studie. Skillnader finns i bedömning av läsförståelse i de båda länderna och i 

Kanada använder man sig av ett processtänkande och metaspråk i större utsträckning än i 

Sverige.  

 

Herkner (2011) beskriver i sin studie användandet av läsutvecklingsscheman som används i 

svenska skolor vid läsinlärningen för att bedöma hur långt eleverna kommit i sin 

läsutveckling. De har i sin tur grunden i den amerikanska konsensusrapporten Preventing 

Reading Difficulties in Young Children (Snow et al., 1998). Grundtanken med kartläggning 

var att de elever som hade allra störst svårigheter tidigt skulle fångas upp och få 

läsundervisning av kunniga lärare. Herkner (2011) betonar att tidiga insatser ger bäst effekter 

på elevernas läsförmåga. 

Myrberg och Lange (2003) presenterar i Konsensusprojektet att det tidigare var en holistisk 

syn som var rådande i skolan, men sedan införandet av individuella utvecklingsplaner och 

uppföljningar av dessa har screeningtester av klasser i exempelvis läsning blivit viktigt i den 

svenska skolan. 

 

Gafoor (2014) beskriver i sin studie med syfte att utveckla screeningtester för elever i 

årskurserna fem till sju hur han gick tillväga, både genom litteraturstudier om läsningens 

olika delfärdigheter och vilka krav screeningtester bör uppfylla och hur han genomförde 

tester med pojkar i nämnda årskurser. Gafoor betonar att syftet med screeningtester är tidig 

upptäckt för att skolor ska kunna sätta in åtgärder innan eleven hunnit misslyckas med sin 

läsutveckling och ge adekvata instruktioner under lektionstid.  De delfärdigheter Gafoor 

nämner är fonologisk medvetenhet, grundläggande avkodning som efterhand blir säkrare och 



 

 

 

 

19  

snabbare och slutligen automatiserad, RAN (snabb automatiserad namngivning), 

ordigenkänning, tidig introduktion i läsning, ortografisk medvetenhet (utifrån ordets 

bokstäver se vilket ordet är), morfologisk medvetenhet (ordens och språkets uppbyggnad), 

koppling mellan språkets ljud till skrivna bokstäver, ordförståelse och textförståelse (syntax) . 

Det finns gott om avkodningsscreeningar för yngre elever enligt Gafoor, däremot finns få 

studier kring screeningtester som är mer inriktade på läsförståelse för lite äldre elever. När 

eleverna blir äldre blir kraven på läsförståelse allt högre. Testerna för åk 4-6 innehåller 

muntligt högläsningsflyt och läsförståelse även om elever med lässvårigheter kan ha problem 

med avkodning i högre årskurser. Screeningtester avseende språkliga svårigheter innefattar 

morfologi, fonologi, prosodi (språkets intonation, rytm och dynamik), semantik (vad ord och 

meningar betyder) samt språkets syntax (regler och grammatik).  

3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka och analysera hur elever med läs- och 

skrivsvårigheter och undervisande lärare i svenska på samma skola beskriver och skattar 

olika för läsförståelsen viktiga färdigheter för att nå förbättrad läsförståelse.  

 

Jag har valt följande frågeställningar. 

1. Vilka färdigheter inom läsförståelse upplever elever med svårigheter respektive lärare som 

svårt att utveckla? 

2. Vilka framgångsfaktorer gällande läsförståelsen nämner elever med svårigheter respektive 

lärare? 

3. Vilka hinder ser elever med svårigheter respektive lärare gällande läsförståelsen? 

 

4 Metod 

4.1 Metodval och forskningsansats 

Studiens syfte är att undersöka och analysera hur elever med läs- och skrivsvårigheter och 

undervisande lärare i svenska på samma skola beskriver och skattar olika för läsförståelsen 

viktiga färdigheter för att nå förbättrad läsförståelse. Jag ville ta reda på hur arbetet med 

läsförståelse upplevs och tolkas av elever och lärare utifrån deras erfarenheter. Jag har därför 

valt att genomföra en studie av kvalitativ ansats. I bakgrundsforskningen framkom olika 
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delfärdigheter inom läsförståelse som samspelar med varandra i olika grad. Som metod valde 

jag att göra en fallstudie med tre fokusgruppintervjuer som datainsamlingsmetod, alla på 

samma skola, varav en med en grupp undervisande lärare i svenska och två 

fokusgruppintervjuer med elever som har läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Genom 

fallstudien har jag möjlighet att få ta del av elevers och lärares uppfattningar kring arbetet 

med läsförståelse, hur arbetet upplevs och omtalas. Jag fick även höra deltagarnas tankar, 

känslor, upplevelser och åsikter om läsförståelse och fick på så vis ta del av deras verklighet i 

enlighet med studiens syfte och frågeställningar för att kunna problematisera kring detta, 

vilket i sig utgör goda skäl att välja fallstudie och intervjuformen fokusgruppintervju 

(Gustavsson, 2011). Uppdraget för varje deltagare i en fokusgruppintervju är att bidra med 

information och syftet med metoden fokusgruppintervju är att få fram så mycket information 

som möjligt, som inte heller behöver vara samstämmig. Tanken är att personerna i 

fokusgruppen sporrar och inspirerar varandra till att aktivt delta i samtalet, som om 

personerna känner samhörighet kan bli riktigt livligt (Wibeck, 2000). Då min studie handlar 

om mänskliga erfarenheter och tankar, så är intervjun och då i detta fall fokusgruppintervjuer 

en lämplig metod för datainsamling (Kvale & Brinkmann, 2014). Begränsningar med 

datainsamlingsmetoden fokusgruppintervju är att deltagarna kan leda varandra i något håll 

under intervjun, vilket kan föra med sig att resultatet kan bli annat jämfört med vid kvalitativa 

intervjuer. Om ämnet och frågeställningarna för studien är av personligt känslig karaktär är 

fokusgruppintervjun inte att föredra. Då min studies syfte och frågeställningar är av rätt 

allmän karaktär och inte av djupt personlig karaktär bedömde jag att datainsamlingsmetoden 

lämpade sig väl. 

Wibeck (2000) rekommenderar 4-6 deltagare i en fokusgruppintervju för att alla ska ha 

möjlighet att komma till tals. Wibeck rekommenderar även att gruppen heller inte är för liten 

för då kan den önskade effekten av att deltagarna inspirerar varandra utebli. 

Datainsamlingsmetoden fokusgruppintervju är etiskt motiverad, vänlig och respektfull, då 

deltagarna kan avstå från att svara på en fråga om de tycker frågan är känslig. 

Fokusgruppintervjun blir mer av ett inspirerande samtal än en stel intervju. (Wibeck, 2000) 

 

Jag har valt att redovisa resultatet utifrån mina frågeställningar och i de fall där flera elever 

eller lärare svarat överensstämmande har jag valt ett av deras citat som får illustrera den 

upplevelsen. Jag har kodat eleverna Elev 1 = E1, elev 2 = E2 osv. upp till elev 13 =E13. Jag 

har kodat lärarna på motsvarande sätt Lärare 1 = L1, Lärare 2 = L2 osv. Då flera svarat på 
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motsvarande sätt hänvisas alltså till de elever och lärare som haft motsvarande åsikter och 

tydligt stämt in och hållit med om det utsagda. För att få ökad personlig konfidentialitet för 

deltagande elever valde jag att koda dem E1-E13 istället för att dela upp dem utifrån de två 

fokusgrupper de deltog i. 

4.2 Deltagare och urval 

Inför studien kontaktade jag en skolledare och berättade om min tänkta studie och frågade om 

jag kunde få genomföra tre fokusgruppintervjuer på skolan, en med en grupp lärare om ca 5-8 

undervisande lärare i svenska i årskurserna 6-9 och två fokusgruppintervjuer med två 

elevgrupper som både ville och kunde delta i studien bestående av ca 5-8 elever i åldrarna 13-

16 år med läs- och skrivsvårigheter, en gruppstorlek som Kvale och Brinkmann (2014) 

rekommenderar. Rektorn svarade ja och jag fick i ett senare skede, när min handledare 

godkänt missivbrev och intervjuguide, kontakt med de undervisande lärarna i svenska på 

skolan, vilket var sex lärare och även ett antal elever som lärarna föreslagit. Först berättade 

jag kort om min studie och frågade om de var intresserade av att delta. Sedan fick de 

missivbrev (bilaga nr 2) av mig. Eleverna fick missivbrevet med sig hem för samtycke och 

underskrift av vårdnadshavare. I första elevgruppen deltog sex elever från årskurs sju, varav 

tre av dem hade dyslexi och de övriga läs- och skrivsvårigheter. Den andra elevgruppen 

bestod av sju elever från årskurs 9 med dyslexi. Antalet deltagande lärare var sex stycken 

undervisande lärare i svenska i årskurserna 6-9. Eleverna kände till varandra sedan tidigare, 

men gick i fyra olika klasser. 

4.3 Tillvägagångssätt 

Jag har genomfört två stycken fokusgruppintervjuer med elever och undersökt vilka 

färdigheter inom läsförståelse som de upplever som svårt att utveckla, som framgångsfaktorer 

samt som hinder i utvecklandet av läsförståelse. 

Jag har även genomfört en fokusgruppintervju med sex undervisande lärare i svenska på 

samma skola som eleverna och undersökt vilka färdigheter inom läsförståelse som de 

upplever som svårt att utveckla, som framgångsfaktorer samt som hinder i utvecklandet av 

läsförståelse hos eleverna. 

Därefter har jag sammanställt och analyserat resultatet. Jag har jämfört elevernas syn med 

lärarnas syn på utvecklandet av läsförståelse samt sedan i diskussionsdelen ställt det i relation 

till frågeställningarna och den teoretiska referensramen samt till gällande forskning. 
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Fokusgruppintervjuerna var av ostrukturerad art med fem intervjufrågor som grund (Bilaga nr 

3) och en förhoppning om att fokusgruppen sedan skulle inspireras av de övriga deltagarna 

och ta egna initiativ i samtalet, vilket skedde. Jag hade några stödfrågor ifall det skulle 

behövas och i gruppen med de yngre eleverna (åk 7) använde jag mig av några av dem då 

samtalet delvis stannade av. Efter fokusgruppintervjuerna fick deltagarna fylla i en 

utvärderingsblankett (bilaga nr 1) för att ytterligare kunna validera resultaten från 

intervjuerna. Utvärderingen beskrivs i stycke 5.5 om trovärdighet, validitet och reliabilitet. 

Fokusgrupperna pratade spontant kring frågorna och underlaget för studien blev omfattande. 

Fokusgruppintervjuerna genomfördes i ett mindre rum och deltagarna satt runt ett runt bord 

och jag följde diskussionen sittande vid bordet, men lite längre bak än deltagarna, detta för att 

främja samspelet dem emellan.  

Efter att ha samlat in de undertecknade missivbreven inleddes fokusgruppintervjuerna genom 

att presentera mig och syftet med studien om läsförståelse - och att fokusgruppintervjuerna 

gjordes inför mitt uppsatsskrivande i min utbildning. Jag förklarade vad som är tanken med 

en fokusgruppintervju, att jag inte var ute efter några rätta svar eller en gemensam åsikt, utan 

att jag ville ta del av deltagarnas tankar och åsikter i ämnet inför uppsatsskrivandet.  

Därefter inledde jag med en lättsam allmän fråga om elevernas läsvanor för att få igång 

samtalet innan jag kom in på de egentliga intervjufrågorna. Jag spelade in intervjun med hjälp 

av en applikation, Smart Voice Recorder i min mobil, vilket fungerade utmärkt. Jag delade 

min inspelning till Google Drive efter genomförda intervjuer och kunde då vara säker på att 

den fanns kvar. Vid transkriptionen lyssnade jag på intervjun via Google Drive och skrev 

samtidigt i Google Documents på datorn. Det fungerade mycket bra då man kan pausa och 

även hoppa tillbaka 15 sekunder i lyssnandet. 

4.4 Dataanalys 

Jag har jämfört elevernas syn med lärarnas syn på utvecklandet av läsförståelse samt sedan 

ställt det i relation till frågeställningarna och den teoretiska referensramen samt till aktuell 

forskning. Jag har inför analysen av insamlade data läst den transkriberade texten och 

omformulerat den så att den blivit mer kompakt och på så vis även överskådlig. Jag har 

utifrån Fejes och Thornbergs modell (2015) för kvalitativ analys organiserat och grupperat 

insamlade data och på så vis även reducerat datamängd och textmassa. Jag har ordnat data 

tidsmässigt, temamässigt och socialt. Genom att analysera data har jag grupperat 

svarsmaterialet utifrån mina frågeställningar. Utifrån analyserna har jag hittat en mening i 
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insamlade data och utifrån det gjort sammanställningar och dragit slutsatser (Fejes & 

Thornberg, 2015). 

4.5 Trovärdighet, validitet och reliabilitet 

Det är inte möjligt att dra några generella slutsatser utifrån min studie då den är av kvalitativ 

art och det empiriska underlaget är relativt litet, men det ger en inblick i hur arbetet med att 

utveckla elevers läsförståelse kan upplevas av elever och lärare och jag har tagit del av deras 

upplevelser om vilka insatser som upplevs som värdefulla för att öka elevers läsförståelse och 

ställt det i relation till aktuell forskning på området. Deltagarna har efter avslutade 

fokusgruppintervjuer utvärderat sitt deltagande genom att svara på några utvärderingsfrågor 

enligt blankett Utvärdering av fokusgruppssamtal av Sandström (2016) (bilaga nr 1) för att få 

en tydligare bild av deras deltagande i fokusgruppintervjuerna och på så vis gav det studien 

ökad reliabilitet och validitet. 

Utvärderingen visade att tolv av nitton stycken deltagare svarade “Ja, absolut” på frågan om 

de har fört fram sina synpunkter i fokusgruppintervjun. Sju av nitton deltagare svarade “Ja i 

viss mån.”, varpå de övriga två alternativen “Nej inte alls” och “Nej bara delvis.”fick noll 

svarande. På följdfrågan “Vad är anledningen till att du inte fört fram dina synpunkter helt 

och hållet?” svarade sju av nitton deltagare “Mina synpunkter kom fram ändå.”, mao samma 

deltagare som svarat “Ja i viss mån.” . Tre av lärarna hade skrivit kommentarer, medan ingen 

elev gjorde det.  

Lärarkommentarer: Alltid bra att reflektera tillsammans! , Bra frågor som bidrog till egen 

reflektion! Kul att höra andras åsikter om samma ämne! 

Jag har valt att redovisa resultatet utifrån mina frågeställningar och i de fall där flera elever 

eller lärare svarat överensstämmande har jag valt ett av deras citat som får illustrera den 

upplevelsen. Jag har kodat eleverna elev 1 = E1, elev 2 = E2 osv. upp till elev 13= E13. Jag 

har kodat lärarna på motsvarande sätt lärare 1 = L1, lärare 2 = L2 osv. Då flera svarat på 

motsvarande sätt hänvisas alltså till de elever och lärare som haft motsvarande åsikter och 

tydligt stämt in och hållit med om det utsagda. Kodningen och hänvisningarna till de olika 

eleverna och lärarna ökar trovärdigheten, validiteten och reliabiliteten i studien. 

Enligt Wibeck (2000) kan man möjligen göra vissa lösa generaliseringar utifrån 

fokusgruppintervjuer. Elevers och lärares upplevelser i en verksamhet kan förväntas ha 

motsvarigheter i andra liknande verksamheter, även om man inte kan ta för givet att det 

generellt är så. 
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4.6 Etiska överväganden 

Jag har i min fallstudie gjort etiska överväganden mellan forskningskravet och 

individskyddskravet. Forskningskravet beskriver att forskning är viktigt för samhället och ger 

samhällsmedborgarna vidgade kunskaper. Av den anledningen har samhällets medlemmar ett 

krav på fortsatt forskning av hög kvalitet inom viktiga frågor och ämnen för alla 

samhällsmedborgare.  

Individskyddskravet är grunden för forskningsetiska överväganden. Var och en har rätt till 

integritet och skydd mot insyn i sitt liv och att inte heller utsättas för fysisk eller psykisk 

skada eller kränkningar. De två kraven står mot varandra. Det vore oetiskt att avstå från 

forskning kring förbättring av människors hälsa, levnadsmiljö och arbetsmiljön samt dess 

psykologiska och fysiologiska konsekvenser. 

Forskning kring barns och personer med funktionshinders livsvillkor medför större krav på 

hänsynstaganden gällande individskyddskravet. Även de har via forskningskravet rätt till 

aktuell forskning vilken kan leda till för dem bättre livsvillkor.  

Individskyddskravet består av fyra krav; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Jag skickade ett missivbrev till de tilltänkta 

deltagarna där jag informerade enligt informationskravet om min studie och dess syfte och 

upplägg samt förväntningarna på deltagarna i studien och jag informerade i förväg deltagarna 

om hur en fokusgruppintervju går till. Jag informerade om att kommun, skola och personer 

skulle avidentifieras enligt konfidentialitetskravet samt att materialet bara kommer att 

användas för min forskning i enlighet med nyttjandekravet. Jag beskrev hur resultaten skulle 

komma att presenteras. Jag informerade vidare om att deras deltagande var frivilligt, att de 

kunde säga ja eller nej till att delta och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande och 

även avstå från att besvara frågor i intervjusituationen i enlighet med samtyckeskravet. Då 

deltagare är under 15 år och undersökningen är av etisk karaktär måste man inhämta 

samtycke från vårdnadshavaren. Jag skrev ett missivbrev med information om min studie till 

deltagande lärare, elever och vårdnadshavare med en samtyckestalong som vårdnadshavarna 

fick underteckna innan jag inledde min studie. (Vetenskapsrådet, 2002) 

5 Resultat 

I studien som genomförts i en grundskola har två grupper elever i åk 7-9 och en grupp 

svensklärare för åk 6-9 intervjuats om vad som upplevs som svårt, vad som upplevs som 

framgångsfaktorer och vad som upplevs som hinder gällande utvecklandet av elevers 

läsförståelse. Jag har valt att redovisa resultatet utifrån mina frågeställningar och i de fall där 

flera elever eller lärare svarat överensstämmande har jag valt ett av deras citat som får 

illustrera den upplevelsen. Jag har kodat eleverna Elev 1 = E1, elev 2 = E2 osv. Jag har kodat 
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lärarna på motsvarande sätt Lärare 1 = L1, Lärare 2 = L2 osv. Då flera svarat på motsvarande 

sätt hänvisas alltså till de elever och lärare som haft motsvarande åsikter och tydligt stämt in 

och hållit med om det utsagda. 

5.1 Färdigheter inom läsförståelse som upplevs som svåra att utveckla av elever med 

svårigheter och lärare 

Både elever och lärare tyckte att det är svårt att förbättra elevernas koncentration.  

Elever nämner krav på koncentration under lång tid som en svårighet. De säger att det är en 

sak som man som elev själv har svårt att förbättra och att koncentrationen är mycket 

avgörande för att läsförståelse ska komma till stånd. 

E1,:“I nationella proven var det svårt att koncentrera sig under så lång tid som behövdes då 

det var långa texter.”  

E2 - E4, E6: “ Koncentrationen är svår att förbättra.” 

E7-, E10, E12, E13: “Svårt bli bättre på att hålla fokus när man läser”. 

 

Lärarna tycker också att det är svårt att förbättra koncentration och fokus hos eleverna. 

L1 -  L6: “En svårighet för eleverna är att hålla fokus, att koncentrera sig, ja bara att sitta 

länge och läsa. Läsa en halvtimme kanske jag tycker är lagom, men det orkar de inte och då 

hinner de inte komma in i boken innan vi ska sluta”.  

L2: ”Det känns som ett samhällsproblem, allt är så uppdelat i korta sekvenser hela tiden, det 

matchar inte med läsning.” 

 

Både eleverna och lärarna tyckte att det var svårt att förbättra läsning mellan raderna. 

Eleverna uttalar att det kan vara svårt att förbättra läsning mellan raderna på egen hand. 

E1- E4, E8 - E10, E12: “Det kan också vara svårt att bli bättre på att läsa mellan raderna 

för det gör man ju i läsförståelse, då tar man ut det viktigaste, sammanfattar och drar 

slutsatser.”  

L1, L2, L4: “Det är svårt för man ska dra slutsatser och får tänka och konstatera att det är 

nog så här och använda sånt som man lärt sig tidigare och känner till.” 

 

Eleverna uttrycker att det är svårt att förbättra läsning mellan raderna av olika anledningar,  

som exempelvis svåra ord, då det finns många personer i den lästa texten, om texten är dåligt 

skriven, vid krånglig meningsbyggnad och handling.  

E8, E9, E11, E13: “Det som gör texter svårare att förstå och tolka är svåra ord, 
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komplicerade meningar, dåliga förklaringar och krånglig handling med många personer.” 

E1- E3, E5, E9, E11- E13: “Det är svårt att förbättra läsförståelsen då man inte får flyt i 

läsningen, då texten är dåligt översatt text, vid brist på styckeindelning och vid komprimerad 

faktatext.”  

E3 - E6, E8:“Jag tycker att det kan vara jättesvårt att läsa texter när det inte är någon 

styckeindelning alls, då behöver man läsa det 15 ggr för att förstå.” 

  

När eleverna pratar om det som är svårt och om textsamtalen i klassen så blir de mer 

engagerade och det märks att textsamtalen är både engagerande och uppskattat av dem. 

Lärarna tyckte också att det var svårt att förbättra läsning mellan raderna, ofta för elever med 

svårigheter. 

L1- L3, L5: “Det är svårt att läsa mellan raderna för en del och de hakar upp sig på att 

svaret inte står i texten och man förklarar det, då förstår de den gången men nästa gång så 

är det på ruta ett igen med några av eleverna. Jag tycker det är svårt.” ,  

 

En lärare tog upp att elevens egen mognad spelar in och att det ofta är ett långsiktigt arbete att 

förbättra elevers läsförståelse, läraren menar även att det tar tid att utveckla läsförståelsen.  

L2- L4, L6: “Att ha någonting att associera till och att man gör rätt kopplingar, det kräver ju 

en viss mognad, så läser man för avancerad text så kan det ju vara svårt att tvinga fram det. 

Det är mer ett långsiktigt arbete, att man får hålla på hela tiden och ta upp exempel då man 

läser”. 

 

Eleverna tycker att det är svårt att förbättra läshastigheten och läsflytet och samtidigt förstå 

det som de läst. En elev ställer läshastighet och att förstå och minnas det man läst mot 

varandra.  

E7, E9, E10: “För mig är det svårt att förbättra att läsa snabbt och förstå”.   

E10, E11, E13: “Jag måste läsa långsamt och koncentrera mig jättemycket på vad jag läser 

för att hinna lägga det i långtidsminnet.”  

 

Lärarna upplevde det också som svårt att lyckas motivera vissa elever till att successivt välja 

svårare böcker, vilket leder till att vissa elever stannar på en och samma nivå. L2, L4, L5: 

“Det kan vara svårt att ändra deras uppfattningar när en elev säger: -Jag är en som inte 

läser, jag har aldrig läst en bok i hela mitt liv, varför ska jag börja nu?”  
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5.2  Framgångsfaktorer gällande läsförståelsen som nämns av elever med svårigheter 

och lärare 

Både elever och lärare menar att det är lätt att förbättra elevernas läsförståelse genom att det 

förbättrar sin ordförståelse. Lärarna nämner ordförrådet som den färdighet med störst 

potential att förbättra hos eleverna. Eleverna menar att de genom att förbättra sin 

ordförståelse blir bättre läsare och förbättrar sin läsförståelse. 

E1- E3, E5, E8 - E12:“...Att utöka ordförrådet tror jag har stor betydelse för att förstå texter 

bättre“.  

L1- L4, L6“Ordförrådet! Det är en sån där direktgrej: -Vad betyder det där? - Jahaa!”   

 

Lärarna nämnde att via samtal få tillgång till sin förförståelse som en framgångsfaktor. De 

upplever att textsamtal i grupp för att tydliggöra personer, struktur och handling i gemensam 

text eller bok ger goda resultat i läsförståelse.   

L1-L6: “De tycker det är jättekul med texter där man kan visa på en tydlig uppbyggnad, en 

tanke från författaren, en parallellhandling och så får man backa och titta på var 

ledtrådarna ligger osv”.  

 

Både elever och lärare nämner val av lagom svåra, för eleverna intressanta texter som en 

framgångsfaktor. Eleverna talar om att välja för läsaren lagom svåra texter, både 

innehållsmässigt och språkligt, vilket enligt eleverna gör boken mer intressant och 

motivationen för läsning högre.  

E1-E11, E13: “Jag tror att det är viktigt att välja en bok efter hur duktig man är på att läsa, 

för om man väljer en bok som är för vuxna då kanske det är svårare ord som man inte 

använder.” 

L1-L6: “Det är viktigt att välja texter som engagerar och som samtidigt inte är för svåra. 

Eleverna bör få läsa texter som är en utmaning för dem, på deras olika nivåer.” 

  

Lärarna poängterar vikten av att hitta bra stoff som engagerar eleverna. En av lärarna nämner 

tidningsartiklar och för eleverna intressanta texter för att väcka engagemang. Val av bok kan 

öka igenkänningsfaktorn.  

L1-L4: “Det är viktigt att man hittar stoff som är bra, som artiklar eller låttexter, något som 

eleverna känner igen sig från början. Då finns det ett intresse och utifrån sådana texter kan 

man sedan öva läsförståelse. Jag tror eleverna blir mer engagerade då och även den som inte 
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vill läsa överhuvudtaget kan börja räcka upp handen och vilja vara med i samtalet”.  

 

Förförståelse ökar läsförståelsen vilket förbättrar förutsättningarna för ökad koncentration. 

Både eleverna och lärarna beskriver hur det blir lättare att förstå texter om de känner igen sig 

i bokens personer och handling. Läraren kan ge eleverna förförståelse genom textsamtal inför 

läsandet genom att förtydliga personerna i boken, ta upp svåra ord och begrepp ur texten och 

samtala om textens struktur och handling 

E1- E5, E8, E10, E11, E13: “Om en karaktär är lite som mig eller som någon som jag 

känner, då kan jag förstå karaktären mer om jag vet hur personen tänker och känner.” 

E3, E4, E10, E11, E13:“Om man innan vet lite vad texten handlar om, så kan man kolla upp 

lite vad det ska handla om, tex rubriker i innehållsförteckningen”.  

L1-L6: “Förförståelse underlättar för eleverna. Om man innan läsning förklarar delar av 

innehållet i texten eller dess struktur eller att eleverna återberättar läst text innan fortsatt 

läsning, så underlättar det läsförståelsen”. 

 

Eleverna nämner bildernas betydelse under läsningen, att man genom att använda sig av de 

bilder som finns i böcker så når man en bättre förståelse och då stärks även koncentrationen. 

E1-E6, E8-E11, E13: “Man har stor hjälp av bilder för att förstå texten, då kan man hänga 

upp sånt man läser och lär sig på en bild för att minnas bättre”.  

 

Elever nämner lyssnandet till texter som en väg till ökad koncentrationen och föreslår elever 

att läsa högt för sig själv eller be någon läsa högt för en för att på så vis få in det lästa på olika 

sätt jämfört med egen läsning. Att lyssna med hjälp av talsyntes eller via Inläsningstjänst.se 

eller Legimus.se kan också vara en framkomlig väg till ökad koncentration. (Samuelsson, 

2009)  

E9-E13: “Om man läser själv så måste man fokusera på vad det är för ord, men när någon 

annan läser för en så kan man fokusera på innehållet”.  

 

Boksamtal framhålls av lärarna som menar att det sociala samspelet kring läsning är en viktig 

motiverande faktor för eleverna.  

En lärare beskrev hur hon arbetade i sina klasser och hur hon kan dra nytta av att eleverna 

motiveras genom att samspela med varandra 

L2: “Jag delade in eleverna i olika grupper där alla läste olika böcker. De fick ha en 
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ordförande och en sekreterare i varje grupp varje vecka. Varje person fick berätta om vad de 

läst om under veckan och guida varandra fram genom böckerna om vad som hände. Sedan 

fick de allmänna frågor av mig där de fick rösta fram vilken bok som var mest spännande den 

här veckan, vilka elaka karaktärer det fanns i deras böcker och sedan diskuterade det utifrån 

sina egna böcker. Det tyckte de att var roligt och motiverades av varandra”. 

 

Lärarna vill gärna att alla elever aktivt ska kunna delta i textsamtal vilket högläsning kan 

bidra till att möjliggöra. En lärare exemplifierar det här.  

L1-L6:“Eleverna vill gärna kunna vara med och diskutera spännande och intressanta böcker 

och väljer därför att läsa det som kompisarna tycker är intressant. Då förstår man texten 

lättare genom att prata om den.” 

 

En lärare berättar om textsamtalen inför högläsning i klassen då många kan vara med och 

bidra för att öka förförståelsen hos alla elever. Läraren beskrev att ojämnheten eleverna 

emellan jämnades ut när man som lärare läser högt.  

L4: “Då blev det naturligt för eleverna att återberätta det de läst gången innan för att den 

som varit frånvarande skulle förstå. Ibland blev det aktuellt att rita på tavlan hur personerna 

hängde ihop. Då hjälpte eleverna till och berättade hur allt var innan vi gick vidare.”  

 

En av lärarna beskrev en modell för att hinna med mer läsning i skolarbetet vilket 

uppskattades mycket av alla lärare, som upplevde det som ett problem att hinna läsa ut böcker 

vid högläsning.  

L3: “Jag läser högt varje vecka, typ en halvtimme, och så får de läsläxa också”.   

 

Eleverna är medvetna om att egen högläsning är bra för att göra avkodningen säkrare och 

snabbare. Eleverna menar att när de läser högt blir det mer exakt och då förstår man bättre 

vad man läst. 

E7-E11, E13: “När man ska läsa högt så anstränger man sig lite extra och då förbättrar man 

chansen att läsa rätt. När man läser tyst så kanske man skummar igenom ordet och läser mer 

fel. När man läser högt blir det mer exakt och så förstår man bättre.” 

 

Eleverna har märkt att de ibland tappar fokus och att det är viktigt att övervaka sin egen 

läsning och vara aktiv i sin läsning, tänka efter om man förstår det man läst, relatera till 

sådant man känner igen osv. 

E3-E11, E13: “Jag brukar läsa och ofta förstå det jag läser, men ibland blir det så att jag 
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bara läser på och inte är koncentrerad och tänker på vad jag läser. Jag bara läser orden och 

börjar tänka på något annat”.  

 

5.3 Upplevda hinder gällande läsförståelsen enligt elever med svårigheter och lärare 

Lärarna upplever att det i kursplanerna finns så många moment som måste bearbetas så att 

det är svårt att hinna med de så viktiga lässtrategisamtalen i grupp i den utsträckning som de 

skulle vilja. Tidspressen upplevs som ett hinder för att hinna den så viktiga högläsningen som 

även den gör att man kan föra de så viktiga lässtrategisamtalen i grupp.  

L1-L6: “Jag har funderat på om man ska ha högläsning även för de äldre. Men det tar 

mycket tid, jag har flera gånger påbörjat romaner men avbrutit, för man hinner inte.”, “Sen 

behöver man ju prata om det man läste och det är mitt ständiga dåliga samvete, man skulle 

vilja läsa mer och diskutera texter oftare.”.  

 

Lärarna upplever tiden för träning av avkodning och lässtrategier som begränsad och 

upplever att det är svårt att hinna med systematisk träning av avkodning och lässtrategier med 

de elever som behöver det. 

L1-L6: “Ja och få in flytet i sin läsning, det tror jag är jätteviktigt för att också öka 

förståelsen.  Målet från yngre år ‘ Läsa med gott flyt’ är jätteviktigt”.  

6 Diskussion 

I klassrummet kan det vara svårt för en del elever att få det lugn som möjliggör att 

koncentrerat sjunka in i en bok, vilket krävs för att förstå det lästa menar Klingberg (2000). 

Dagens sociala medier avbryter elevernas uppmärksamhet ofta med allt kortare intervaller, 

försvårar djuptänkandet och att lägga över information från arbetsminnet till långtidsminnet, 

vilket en elev också nämner i studien. Mycket information stannar då kvar i det ytliga 

arbetsminnet. Arbetsminnet är begränsat och redan att göra två saker samtidigt leder till 

sämre generell förmåga till förståelse menar Klingberg. Eleverna i studien upplevde det som 

svårt att förbättra koncentrationen och de upplever att de inte har några egna verktyg till att 

förbättra sin koncentration.  

 

Enligt det sociokulturella perspektivet bör vi se till att eleverna får redskap för detta och kan 

utvecklas i enlighet med Vygotskys modell om den proximala utvecklingszonen (Säljö, 2014) 
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då krav från omgivningen och förutsättningar hos eleven stämmer överens, målen är nåbara 

för eleverna, men upplevs som stimulerande utmaningar. Det kan handla om val av texter, om 

anpassningar i den fysiska och sociala miljön för att eleven ska klara sin uppgift och att 

eleverna får de redskap de behöver och medvetandegörs om hur de kan förbättra 

koncentrationen- även om det är ett långsiktigt projekt. Flera av dessa anpassningar upplevs 

av elever i studien som framgångsfaktorer.  

Vi får se över den fysiska miljön där eleverna ska sitta och läsa, skärmar och hörselkåpor kan 

underlätta koncentrationen, begränsa de sociala mediernas påverkan på elevernas 

koncentration under skoltid samt eventuella alternativa hjälpmedel som stöd för dem som 

behöver det. (Samuelsson, 2009) 

Angående läsning mellan raderna fanns alltså en viss skillnad i upplevelsen från elever och 

från lärare. Eleverna tyckte att det var svårt att på egen hand förbättra sin förmåga till läsning 

mellan raderna och lärarna upplevde det som svårt att hjälpa elever förbättra detta, men då för 

någon enstaka elev som har stora svårigheter på detta område. Eleverna var rätt så överens 

här, de ville ha mer vägledning av lärarna i arbetet med läsförståelse. För undervisande lärare 

finns utarbetade verktyg för att främja läsförståelsestrategier, exempelvis Reciprocal teaching 

(Palinscar & Brown, 1984) eller En läsande klass (Widmark, 2014, Westlund, 2014 och 

Tjernberg, 2014).  Lärarna med sin yrkeskompetens kan stötta eleverna i att finna redskap till 

att förbättra de olika faktorerna så eleverna befäster bättre strategier för att nå god 

läsförståelse vilket studier av Hattie (2012), Westlund & Tjernberg (2013), Landi, Oakhill & 

Perfetti (2003) samt Castillo & Bonilla (2014) bekräftar. Dock pekar Pomerantz och Pierce 

(2013) på forskning som visar att alla elever inte gynnas i samma utsträckning av olika 

aktiviteter, vilket är lätt att tro. De visar på att elever i åk 3 med lägre läsförståelseskicklighet 

gynnas av explicita läsförståelseaktiviteter medan elever i åk 3 med högre 

läsförståelseskicklighet inte gör utan gynnas mer av elevstyrd oavbruten tystläsning, vilket 

man bör ta hänsyn till i planeringen av en varierad klassrumsundervisning så att det finns 

något som passar var och en. 

Lärarna har genom samtal väckt intresse och motivation, aktiverat elevernas förkunskaper 

och visat vad i texten som är viktigast vilket eleverna upplevt som en konkret förbättring i sitt 

läsförståelsearbete i linje med vad Taube (2013), Høien och Lundberg (2004), Franzen (1993, 

2004), Westlund (2009) och Tjernberg (2013) framhäver.  

Landi, Oakhill och Perfetti (2003) menar att elever av olika anledningar inte gör inferenser; 

de kan vara upptagna med avkodning, de kan ha problem att förstå vad de ska göra, ha brist 



 

 

 

 

32  

på uppgiftsorientering (Lundberg, 2010). Det kan vara svårt för eleven att värdera 

information i text (Taube, 2013). Eleverna kan aktivera sin förförståelse om de får lite 

ledning i det, gärna vid inledande samtal kring gemensamma texter och det framkom i min 

studie att eleverna gärna ville ha mer av just dessa samtal för att utveckla sin läsförståelse.  

I dagens läroplan Lgr11 (Skolverket, 2011) krävs att man på alla nivåer i kunskapskraven kan 

tolka och resonera, vilket innebär att arbetsron i skolan och klasserna blivit än viktigare än 

tidigare, särskilt för elever som har svårigheter kring att tolka och resonera. Kraven på 

läsförståelsens kvalitet har höjts sedan införandet av Lgr11. Tidigare var kunskapskraven för 

de lägsta betygsstegen att kunna svara på faktafrågor medan det numera finns krav på att 

eleverna redan på lägsta godkända betygssteget E ska kunna tolka, resonera och reflektera 

kring texten. Denna svårighet och elevers olika mognadsgrader och förmågor att resonera och 

reflektera berörs av lärare i min studie. Studien av Forougi, Werner, Barragan och Boehm-

Davies (2015) visar att vid läsförståelseuppgifter som kräver tolkningar, resonemang och 

processande av elever påverkas resultatet betydligt av störmoment som avbryter tänkandet, 

vilket inte är fallet i uppgifter som kräver enkla faktasvar. Dagens läroplan ställer alltså än 

större krav på arbetsro i klassrummet och på att som elev kunna avskärma sig och 

koncentrera sig i klassrummet för att kunna tolka, resonera, reflektera och processa är av 

största vikt, vilket har mycket större betydelse nu än vid tidigare läroplaners kunskapskrav. 

 

Eleverna nämnde att genom att “läsa mycket” och “läsa högt” så förbättras läsningen. 

Eleverna har här hittat ett redskap för att förbättra sin läsning och i och med det sin 

läsförståelse. Även här kan lärarna leda eleverna till förbättrade kunskaper, då det finns olika 

metoder för att förbättra elevers avkodning. Elever med svårigheter behöver få handfast 

systematiskt stöd för att förbättra läshastighet och läsflyt. (Tjernberg, 2013) Att samtidigt bli 

bättre att minnas och tolka det man läst upplevs som mycket svårt av elever i studien, som 

uttrycker att det tar tid att lägga in information i långtidsminnet. Utvecklarna till Bravkod, 

Rydaholmsmetoden och Wittingmetoden har valt att träna avkodning separat från 

läsförståelseträning för att automatisera avkodningen i första hand (Jönsson, 2014; Ingvar, 

2008; Swärd, 2008).  

 

Eftersom lärarna tycker att det är svårt att ändra vissa elevers uppfattning om läsning så blir 

det svårt att förbättra läsförståelsen för dessa elever.  När elever fortsätter läsa upprepade 

böcker på samma nivå leder det inte till någon positiv utveckling av läsningen och 
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läsförståelsen. En lärare nämnde att eftersom det är svårt för elever med svårigheter att själva 

välja böcker eller arbetssätt så behöver de mer styrning och få motivation andra vägar, 

exempelvis genom stöttning av lärare och inspiration eleverna emellan för att komma igång 

med sin läsning eller genom att lyckas med läsprojekt som läraren leder. Hattie (2012), 

Westlund och Tjernberg (2013) betonar lärarens roll i arbetet med läsförståelseutveckling hos 

eleverna.  

För att förbättra elevernas motivation inför läsning nämnde lärarna i min studie regelbundna 

boksamtal arrangerade på varierade sätt som motivationshöjande för dessa elever. Kamhi & 

Catts, 2014), Taube (2013) och Tjernberg (2013) påtalar att om motivationen inför läsning är 

låg från början och eleverna själva får välja böcker och arbetssätt finns risken att de med 

svårigheter väljer bort läsandet i form av att de väljer samma bok en gång till eller en bok 

som inte är någon utmaning och därför är det av stor vikt att läraren styr och är vägledande 

särskilt för eleverna med svårigheter.  

Kamhi och Catts (2014) , Taube (2013) och Tjernberg (2013) menar att då de bakomliggande 

orsakerna till den låga motivationen mest troligt har funnits och eventuellt byggts upp under 

längre tid så kan det förväntas kräva långt och målmedvetet arbete för att eleven som tidigare 

inte var motiverad ska bli det samt tillgodogöra sig lyckosamma strategier för läsning.  

Då man i hemmet inte värderar läsning högt tar barnet efter de åsikterna och det avspeglar sig 

sedan i skolan menar Kamhi och Catts (2014). Taube (2013) poängterar att eftersom 

motivationen är så viktig för fortsatt god läsutveckling och läsförståelse hos barnen så är det 

förskolans och skolans uppgift att kompensera för detta och ta vid där hemmet brustit. 

Samuelsson (2009) , Tjernberg (2013) samt Kamhi och Catts (2014) förespråkar högläsning 

som blir en positiv upplevelse och ger då inspiration till egen läsning. Lundberg (2010) 

menar att brist på motivation och att inte förstå varför man ska göra en uppgift (låg 

uppgiftsorientering) kan leda till svårigheter med läsning och skrivning. 

Enligt PISA-undersökningen 2012 (Skolverket, 2016) så är det de lågpresterande eleverna 

som tappat mest sedan mätningen PISA 2000 gällande läsförståelse i Sverige. Taube (2013) 

och Bråten (2007) menar att det krävs mycket målmedvetet arbete med att förbättra elevers 

målbilder och deras självkänsla för att tänka sig själva som goda läsare i framtiden. 

McLaughlin (2012) menar att läraren har stort inflytande på elevers läsprocess och bör 

undervisa i explicita läsförståelsemodeller och att man som lärare bör vara engagerad och 

motivera sina elever i ordförståelse och läsförståelse och kunna läsa av elevernas 

läsfärdighetsnivå för att kunna stötta dem att hitta lämplig litteratur på för dem rätt nivå vilket 



 

 

 

 

34  

stämmer väl med elevernas och lärarnas uppfattningar i min studie.  

 

Elever upplever svårigheter med ordförståelsen och både elever och lärare upplever ett behov 

att utveckla elevers ordförståelse. Brister i ordförståelsen upplevs av både lärare och elever 

som en lätt och effektiv sak att förbättra för att nå bättre läsförståelse. Det är väldokumenterat 

i forskning att ordförståelsen och graden av läsförståelse hänger nära samman, för som Wolff 

i Samuelsson et al. (2009) påvisar måste man känna till 95 % av orden för att kunna förstå 

texten.  

 

Högläsning i helklass med lässamtal upplevs också som en framgångsfaktor av lärarna. 

Högläsning av lärare och samtal kring det tidigare lästa blir naturligt vid uppstart av 

läsningen. För att underlätta elevernas förståelse av text brukar flera av lärarna försöka ge 

eleverna förförståelse för en bok genom att berätta lite om boken innan, dess personer, platser 

och så vidare vilket Landi, Oakhill och Perfetti (2007) visar är en bra metod för ökad 

läsförståelse. Franzen (2003) och Reichenberg (2008) föreslår båda samtal kring texten för att 

aktivera elevernas förförståelse innan läsning. Eleverna får tillgång till det som de känner till 

i anknytning till texten och kan lättare associera, ställa hypoteser till texten och reflektera 

över texten tack vare dessa inledande samtal på liknande sätt som Kamhi och Catts (2014) 

beskriver att läsare med god förståelse gör. Förförståelsen kan vara av olika slag, det kan 

handla om innehållet men även röra sig om textens struktur och handling. 

 

Både elever och lärare anser att välja för läsaren intressanta och lagom svåra texter, både 

innehållsmässigt och språkligt är en framgångsfaktor gällande läsning och utvecklande av 

läsförståelse. Då blir boken mer intressant och motivationen för läsning högre, vilket ökar 

förutsättningarna för egen läsning vilket förbättrar avkodningen och läshastigheten och i och 

med det även läsförståelsen (Bråten, 2007), detta utifrån Vygotskijs modell av den proximala 

utvecklingszonen (Säljö, 2014). Texterna bör vara intressanta för eleverna, lagom svåra och 

bör erbjuda utmaning. Framgångskoncept enligt lärarna är att utgå från sådant som eleverna 

tycker är riktigt intressant som exempelvis rapparen Petters texter. Då blir eleverna direkt 

engagerade och vill vara med och diskutera från början. Lärarna poängterar vikten av att hitta 

bra stoff, exempelvis artiklar och intressanta texter för att väcka intresse vilket Taube (2013) 

och Lundberg (2010) förespråkar som en framgångsfaktor samt att prata om det man läst i 

grupper och i helklass upplevs av lärarna också som ett framgångskoncept. En av lärarna tar 
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upp textsamtal i elevgrupper vilket leder till intressanta samtal eleverna emellan om sin 

läsning och om texternas budskap vilket i sin tur stärker motivationen och lusten att lära i 

enlighet med Taubes och Lundbergs tankar.  

 

För att förbättra elevernas förståelse och motivation brukar lärarna ha bokprat i olika former, 

i helklass och i grupper. Då lotsas eleverna framåt med hjälp av gruppsamtal. I grupperna kan 

de ha styrda frågor tex att välja veckans mest elaka bokkaraktär (vid läsning av olika böcker). 

Lässtrategimodeller  som “Reciprocal teaching” utarbetat av Palinscar och Brown (1984) och 

lässtrategimodellen “En läsande klass” utarbetad av Widmark (2014) i samarbete med 

Westlund och Tjernberg (2014) används med fördel för att visa på hur man gör för att läsa 

mellan raderna. Flera av lärarna tycker att det är viktigt att göra något aktivt med böckerna 

som eleverna läser, inte bara egen tystläsning. Textsamtal utifrån gemensamt läst text 

(individuellt eller gemensamt) upplevs av lärarna som något som ger väldigt mycket och de 

ser resultat. Det kräver förberedelse och förarbete och pågår ofta en längre tid, vilket lärarna 

upplever att det är svårt att hinna med.   

 

Elever och lärare ser olika hinder i utvecklandet av läsförståelse för eleverna. Både eleverna 

och lärarna upplever det som ett hinder att eleverna i för liten grad med lärarnas stöd får 

tydliggöra förförståelse och lära sig använda och dra nytta av lässtrategier som de vet att 

lärarna är kunniga i genom samtal om de texter som de läst.  

Lärarna upplever tidspressen med att hinna med alla obligatoriska moment i undervisningen 

som ett hinder gällande arbetet med läsförståelse och det upplevs som ett hinder av lärarna att 

i helklass ha tiden att träna avkodning och lässtrategier med dem som har störst svårigheter.  

 

Jag har efter min undersökning av elevers och lärares syn på utvecklandet av läsförståelse hos 

elever upptäckt både likheter och skillnader. I skolförordningen (2011:185) 5 kapitlet, § 3-5 

påpekas enligt skollagen att alla barn och unga som riskerar att inte nå de kunskapskrav som 

minst ska uppnås genom anpassningar i klassrummet ska få särskilt stöd och ett 

åtgärdsprogram utarbetat. Det som upplevs som särskilt svårt av lärarna i studien är att i 

helklass ha tiden att träna på individnivå med dem som har störst svårigheter. Detta beror nog 

på att de upplever att de inte själva har verktygen för det eller möjlighet att utföra den 

träningen i sin dagliga verksamhet, som Tjernberg (2013) uttrycker det så bör inte läraren 

bara vara förtrogen med metoden utan även processerna bakom.                         
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Eleverna är medvetna om att egen högläsning är bra för att göra sin avkodning säkrare och att 

träna läshastighet med säkerhet.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Det både elever och lärare är överens om är ett hinder är att tiden som de har för arbetet med 

att förbättra läsförståelsen är för liten. Lägger vi idag för mycket tid i skolans olika ämnen på 

att läsa text bara för att söka efter svar och i och med det hindrar djupgående samtal för att 

utveckla läsförståelsen på djupare nivå? Kan vi i större utsträckning än idag utveckla 

läsförståelsearbetet i alla teoretiska skolämnen? 

 

Lägger vi den tid vi har på rätt saker, på samhällsnivå, kommunnivå, skolnivå och 

klassrumsnivå? Tidspressen att hinna med de olika kunskapskravens olika moment i 

läroplanen, arbetet med den sociala miljön i klasserna och dokumentationen mm. Jag ställer 

mig frågan; Har vi fokus på rätt saker i skolan, då läsförståelsen i skolan sjunkit betydligt 

under 10 år fram till 2015 enligt PISA 2016 (OECD,2016). Borde Skolverket styra 

kursplanernas innehåll ytterligare så att det viktiga arbetet med språk-, läs- och 

skrivutveckling verkligen prioriteras för varje individ? Målmedvetet läsförståelsearbete i 

skolans alla skolämnen skulle göra att tidspressen gällande detta skulle minska betydligt. Kan 

arbetet justeras ute på varje skola utifrån generella riktlinjer? 

 

Jag valde att göra en studie av kvalitativ art för att få ta del av deltagarnas, lärares och elevers 

erfarenheter och upplevelser. Jag valde formen fallstudie då alla mina respondenter finns på 

en och samma skola.  Datainsamlingsmetoden jag valde var fokusgruppintervjuer då jag 

önskade att eleverna och lärarna under avspända former skulle delta i samtal om det valda 

ämnet och känna sig trygga och inspirerade av övriga deltagare och på så vis dela med sig av 

sina erfarenheter vilket formen fokusgruppintervju syftar till. Min upplevelse av 

fokusgruppintervjuerna var att det blev inspirerande samtal och att alla deltog frikostigt med 

sina erfarenheter tack vare intervjuformen. Valet av kvalitativ ansats stämde väl med studiens 

syfte då jag ville ta del av deltagarnas upplevelser och erfarenheter. 

 

Jag har fått ta del av deltagarnas erfarenheter, tankar, känslor, upplevelser och åsikter om 

läsförståelse och även av deras verklighet i enlighet med studiens syfte och frågeställningar 

vilket Gustavsson (2011) också anger som motiv för att välja kvalitativ ansats för sin studie. 

Fokusgruppintervjuerna som redskap enligt Kvales & Brinkmann (2014) och Wibecks (2000) 

rekommendationer fungerade väl. Deltagarna i fokusgruppen sporrade och inspirerade 
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varandra till att aktivt delta i samtalet genom att ställa frågor till varandra och bjuda in varann 

till samtalet, vilket var positivt och i enlighet med Wibecks råd (2000). Jag följde 

rekommendationerna om 4-6 deltagare och deltagarna kom till tals och var nöjda med sitt 

deltagande, vilket jag kunde bedöma utifrån utvärderingarna jag genomförde efter 

fokusgruppintervjuerna.  

Anledningen till att jag valde att intervjua lite äldre elever från årskurserna 6-9 var att de 

lättare skulle ha lite mer reflektioner om sin egen läsutveckling. Om jag hade valt yngre 

elever kanske de egna reflektionerna kring läsningen sett annorlunda ut. Eleverna 

inspirerades av varandra i grupperna och alla kom till tals under intervjuerna enligt min 

uppfattning och enligt deltagarna själva i utvärderingen efteråt. Det var intressant att se vad 

olika fokusgruppintervjuerna blev utifrån samma intervjufrågor samt bra att jag gjorde två 

elevintervjuer för svaren blev då mer heltäckande. Det räckte gott och väl med en 

lärarintervju för jag fick in mycket material i den. 

Jag kontaktade en skolledare och berättade om min tänkta studie. Jag fick kontakt med 

lärargruppen och sedan även eleverna. Lärare och elever var intresserade av att delta i min 

studie och fick missivbrev av mig som eleverna fick med hem för underskrift av 

vårdnadshavare. Tack vare att lärarna hjälpte mig att välja elever, alla med läs- och 

skrivsvårigheter, så gick det smidigt. Vissa ändringar har gjorts under resans gång. Jag tänkte 

mig först undersökningen som en intervjustudie men kom fram till att det var mer en 

fallstudie med dess beståndsdelar. Jag har även kompletterat med bakgrundsfakta om 

koncentration utifrån aktuell forskning av Klingberg (2000). 

Jag tänkte mig även att jag skulle göra klassrumsobservationer, men då hade jag fått mycket 

omfattande data att bearbeta. 

Jag spelade in fokusgruppintervjuerna med appen “Smart Voice Recorder”, delade min 

inspelning till Google Drive, transkriberade intervjun och lyssnade på intervjuerna via 

Google Drive och skrev i Google Documents på datorn. Fokusgruppintervju nr 1: Det blev 

ett verkligt intressant samtal. För mig personligen kändes det bra att börja med de yngre 

eleverna. Jag tänkte mig från början att denna intervju bara skulle vara en övningsintervju, 

men den gick så bra att jag använde även den i studien. 

Fokusgruppintervju nr 2: Det blev en intressant och tidvis livlig diskussion med delvis annat 

innehåll än vid den tidigare fokusgruppintervjun. Eleverna i denna grupp upplevde jag som 

mer trygga med sig själva i varandras sällskap, vilket avspeglade sig i det mycket aktiva 

deltagandet. 
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Fokusgruppintervju nr 3 med lärarna: Det blev en intressant och livlig diskussion med 

engagerade lärare som fick samtala om sitt ämne. Det räckte med en lärarintervju då samtalet 

var både rikt och omfattande. 

Fallstudier kan inte generaliseras på större populationer, däremot har jag i fallstudien 

undersökt att så här upplever dessa elever och dessa lärare på denna skola frågeställningarna 

kring läsförståelse och då skulle även andra elever och lärare på en annan skola kunna 

uppleva dessa frågeställningar på liknande sätt, vilket kan benämnas lösa generaliseringar 

enligt Wibeck (2000). 

Efter fokusgruppintervjuerna fick deltagarna fylla i en utvärderingsblankett (Sandström, 

2016) där de fick utvärdera om deras åsikter kommit fram under intervjun och om inte ange 

anledning till det, vilket medför att validiteten i undersökningen stärks genom att deltagarna 

får utvärdera sin medverkan och uttrycka om de fått komma till tals i den utsträckning de 

önskat för att ge ett så rättvisande resultat som möjligt i studien (Wibeck, 2000). 

 

Resultatet från respondenternas gällande utvärderingen av sitt deltagande visade att 

respondenterna är nöjda med sitt deltagande och tolv av nitton svarar att de absolut fört fram 

sina åsikter, medan övriga sju av nitton deltagare svarade i viss mån. På följdfrågan vad 

anledningen var till att de inte fört fram sina synpunkter helt och hållet svarade  

sju av nitton att deras synpunkter kommit fram ändå (samma respondenter som svarat i viss 

mån.) Tre av lärarna hade kommenterat, men ingen elev gjorde det.  

Alltid bra att reflektera tillsammans! , Bra frågor, de bidrog till egen reflektion samt 

kul att höra andras åsikter om samma ämne!, Skönt att diskutera i liten grupp! Vi 

snöade mest in oss på berättande texter, men det kanske beror på att vi finner mest 

problematik kring det.  

 

Utvärderingsenkäten bekräftade att alla deltagarna kände sig delaktiga och bidrog med det de 

kunde vilket gör att utvärderingen stärker studiens trovärdighet. 

Slutsats och vidare forskning 

Min slutsats är att det finns klara tankar om hur man borde arbeta för att främja läsförståelsen 

ytterligare inte bara inom svenskämnet, utan också inom andra ämnen. Eleverna upplever att 

de inte får det stöd i den utsträckning som de behöver särskilt i arbetet med att utveckla sina 

egna lässtrategier och orsaken är till stor del tidsbrist som lärarna upplever det, men kanske 

även i viss mån att lärarna inte upplever att de har redskapen för att klara av det arbetet i 
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helklass genom främjande arbete med läsflyt, motivation, säker avkodning, gott vokabulär, 

fonologisk medvetenhet samt användandet av lässtrategier som viktiga faktorer för att nå god 

läsförståelse som Pressley och Allington (2015), Bråten (2007), Taube (2013) och Kamhi och 

Catts (2014) samt Landi, Oakhill och Perfetti (2007) samstämmigt förespråkar.  

I litteraturen som jag läst har jag fått många tankar om vad svårigheter med läsförståelse 

beror på och utifrån detta kan jag se bitar som samverkar med de resultat jag fått fram i min 

studie på hur vi kan hjälpa alla våra elever till framgång med läsningen i skolan. Vi lärare ska 

vara handledare för våra elever och hjälpa dem att finna vägar till motivation inför språk-, 

läs- och skrivaktiviteter med sådant som ligger nära deras intressen. Både eleverna och 

lärarna i mina fokusgruppintervjuer har tankar om hur det på bästa sätt kan genomföras och 

det är inte som jag ser det omöjligt. Både elever och lärare tar upp samma saker, men lite på 

olika sätt då de värderar saker lite olika. Jag tror att det är av stor vikt att lärare är lyhörda för 

elevernas behov och kanske att i större utsträckning hittar redskap för att stämma av 

elevernas behov och den enskilde elevens behov via textsamtal och enskilda samtal. 

Min studie visar att utveckla god läsförståelse hos eleverna tar tid och kräver mycket och 

långsiktigt engagemang av lärarna. Lärarna upplever sig ha en stor tidspress där de ska hinna 

med alla obligatoriska moment i kursplanen samtidigt som kraven på läsförståelsens kvalitet 

höjts i och med Lgr 11 (Skolverket, 2011). Tidigare var kunskapskraven för de lägre 

betygsstegen att kunna svara på faktafrågor medan det numera finns krav på att eleverna 

redan på lägsta godkända betygssteget E ska kunna tolka, resonera och reflektera kring 

texten. Studien av Forougi et al. (2015) visar att vid läsförståelseuppgifter som kräver 

tolkningar, resonemang och processande av elever påverkas resultatet betydligt av 

störmoment som avbryter tänkandet, vilket inte är fallet i uppgifter som kräver enkla 

faktasvar. Dagens läroplan ställer alltså än större krav på läsförståelsens kvalitet och även på 

arbetsro i klassrummet. Det största hindret som lärarna upplever är just tidspressen att hinna 

med alla obligatoriska moment i svenskundervisningen, vilket medför att det så viktiga 

långsiktiga arbetet med att utveckla elevernas läsförståelse upplevs få för lite tid i 

klassrumsarbetet, medan textsamtal i olika former upplevs som framgångskoncept för 

utvecklandet av läsförståelsen, gällande läsning mellan raderna, får tillgång till sin 

förförståelse och för att lära eleven se strukturer i texten.  

Det vore intressant att vidare studera goda exempel av framgångsrika undervisningsformer 

och lärmiljöer för läsförståelseutveckling där alla elever når framgång, där man framgångsrikt 

nått god motivation för läsning hos samtliga elever , eleverna kan koncentrera sig på 
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läsningen och där man framgångsrikt arbetar med läsförståelsestrategier. Det vore även roligt 

att undersöka framgångsrika exempel på hur lärare och elever arbetar för att utveckla 

läsförståelse i olika ämnen i årskurserna 7-9 som SO-ämnen och NO-ämnen. 

 

 

Studien är i hög grad yrkesrelevant då elevers och lärares upplevelser om utvecklandet av 

läsförståelse är något som alla speciallärare bör beakta i sitt arbete. Läsförståelsen är central 

för allt lärande i skolan i samtliga ämnen och det har känts mycket meningsfullt att få 

fördjupa sig i ämnet. För att på ett bra sätt kunna medverka till att utveckla elevers 

läsförståelse så behöver man känna till de olika färdigheterna som samverkar vid 

utvecklandet av god läsförståelse. Utifrån detta kan man sedan med hjälp av olika 

läsförståelsestrategier utveckla läsförståelsen, vilket sedan leder till förbättrad läsförståelse i 

de olika ämnena i skolan. Det är också viktigt att alla lärare i skolan i de olika ämnena får 

kunskaper om detta då alla lärare i sina ämnen bör jobba med att förbättra elevernas 

läsförståelse utifrån sitt ämnesområde. Som speciallärare kan man i samarbete med övriga 

undervisande lärare hjälpa elever till bättre läsförståelse och då kan denna studie vara ett stöd 

i hur man kan gå vidare i detta så viktiga arbete. 
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Bilaga 1: Utvärdering av fokusgruppssamtal                                      

 datum: 

  

1.       Jag har fört fram mina synpunkter 

a.       Nej, inte alls 

b.      Nej, bara delvis 

c.       Ja, i viss mån 

d.      Ja, absolut 

  

2.       Anledningen till att jag inte har fört fram mina synpunkter helt och hållet: 

a.       En känsla av grupptryck 

b.      Rädsla att såra/genera någon 

c.       Mina synpunkter kom fram ändå 

d.      Annan orsak 

  

Kommentarer: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 2: Missivbrev med samtyckestalong. 

  

Till dig undervisande lärare i svenska och i grundskolan och till dig som elev i 

grundskolan som blir tillfrågad om att delta i min studie, samt till vårdnadshavare. 

 

Jag är student på speciallärarprogrammet, Svenska 90 hp, vid Mälardalens högskola i 

Västerås och ska nu under vårterminen 2016 skriva ett självständigt arbete inom 

specialpedagogik och läs- och skrivsvårigheter. Jag vill undersöka vilka färdigheter inom 

området läsförståelse som lärare respektive elever upplever som lätt respektive svårt  att 

utveckla för eleverna. För att få svar på mina frågeställningar så ämnar jag genomföra tre 

fokusgruppintervjuer, en gruppintervju med en grupp lärare om 5-8 st och två gruppintervjuer 

med grupper med elever om vardera 5-6 elever. 

Om du som elev/ lärare väljer att medverka kan du när som helst avbryta din medverkan och 

du kan avstå från att svara på frågor som ställs i intervjun. Deltagandet i undersökningen är 

helt frivilligt men det är betydelsefullt för mig att få intervjua dig i en fokusgrupp. 

Intervjun beräknas ta 45-60 minuter. Jag kommer att spela in intervjun och därefter 

transkribera svaren. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att inget av 

informationen som lämnas kommer att kunna kopplas till dig. All insamlad information 

kommer att avidentifieras i uppsatsen och när arbetet är klart så kommer allt inspelat material 

att raderas. Insamlad information kommer endast att användas till uppsatsen. 

Om du har frågor eller funderingar över intervjun är du välkommen att kontakta mig: 

Maria Näsman, tel 08-5555 9523 eller e-mail: maria.enrosnasman@taby.se  

Dina erfarenheter är viktiga för mig och jag vore mycket tacksam om du vill medverka och 

hjälpa mig att få svar på mina frågor. 

Mvh, Maria Näsman 

Ansvarig handledare på Mälardalens högskola i Västerås: 

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 

Professor Margareta Sandström 

021-107017 

margareta.sandstrom@mdh.se 

Samtycke           

För deltagande elever under 15 års ålder behöver jag vårdnadshavares samtycke. 

  

Härmed samtycker jag till att min dotter/ son ………………………………………….... 

medverkar i en fokusgruppintervju (med 5-6 deltagare) om läsförståelsearbete i skolan 

genomförd av Maria Näsman, student vid Mälardalens högskola i Västerås. 

  

…………………………………………………………………………………..      

………………………………………………………………………………….. 
Underskrift vårdnadshavare                                   Underskrift vårdnadshavare                                             Ort, 

Datum       Ort, Datum 
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Bilaga 3: Intervjuguide fokusgruppintervju med intervjufrågor 

 

Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka och analysera hur några elever med läs- och 

skrivsvårigheter och några undervisande lärare i svenska beskriver och skattar olika för 

läsförståelsen viktiga färdigheter för att nå förbättrad läsförståelse.  

 

Frågeställningar och även intervjufrågor till lärare. 

1. Vilka färdigheter inom läsförståelse tycker ni är svårast att utveckla? 

2. Vilka färdigheter inom läsförståelse tycker ni är svårast att utveckla? ( upplever 

elever med svårigheter själva att de har störst potential att utveckla)? 

3. Vilka metoder för att nå bättre läsförståelse fungerar bra för dig /er ? 

/framgångsfaktorer nämner lärare respektive elever gällande läsförståelsen för elever med läs 

och skrivsvårigheter? 

4. Vad är svårt i att nå bättre läsförståelse för eleverna ?Vilka hinder ser de gällande 

detsamma? 

 

Intervjufrågor (Elevanpassade): 

1. Vilka typer av texter läser ni helst, vilka texter är lättast att förstå? 

2. Vad gör det lättare för er att förstå en text? 

3. Vad är det som gör texter svårare att förstå och tolka? 

4. Hur blir ni bättre på läsförståelse, vilka moment behöver ni träna? 

5. Vad är svårt att bli bättre på i läsförståelse? 

 

Jag kommer att arrangera så gruppen sitter kring ett runt bord och jag sitter lite på sidan om. 

Jag kommer att inleda lättsamt och hälsa alla välkomna (vid första intervjun en elevgrupp) 

och sedan informera om hur intervjun kommer att gå till och att deras tankar är viktiga för 

mig och att alla tankar är viktiga. Diskussionen i sig själv är viktig, inte att komma fram till 

något gemensamt som alla måste hålla med om. Jag kommer att ha med mig lite bilder på tex 

böcker att plocka fram ifall samtalet tryter. Under samtalet kommer jag som moderator att 

försöka uppmuntra samtalet utan att för den skull uppmuntra vissa åsikter, samt ha is i magen 

och vänta ut fortsatt samtal. Ofta introduceras nya samtalsämnen spontant, bara man ger det 

tid. Jag kommer att spela in intervjuerna. 

 

 


