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Sammanfattning 

Forskning har fokuserat på avkodning men inte på att identifiera förståelseproblem trots att 

problem med läsförståelsen får stora konsekvenser för individen. Det finns även behov av mer 

forskning kring vilken läsförståelseundervisning som är den mest effektiva. Syftet med studien 

är att få en ökad förståelse om speciallärares erfarenheter av läsförståelseundervisning och 

därför ville vi undersöka speciallärares framgångsrika erfarenheter av 

läsförståelseundervisning. Detta undersökte vi genom en kvalitativ intervjustudie genom att 

intervjua tolv speciallärare/specialpedagoger. Resultatet visar att samtliga informanter lyfter 

vikten av att identifiera behovet hos eleverna och lärarna och att det är behovet som styr 

insatserna. Framgångsrik läsförståelseundervisning enligt studien fokuserar på en god 

avkodning och förmågan att använda sig av läsförståelsestrategier. Andra framgångsfaktorer 

som studien lyfter är en god språklig förmåga med fokus på begreppsförståelse, läsflyt, läslust, 

engagemang för sin läsning och en god kompetens kring läsförståelsestrategier hos 

pedagogerna. För en framgångsrik läsförståelseundervisning framhåller studien vikten av att 

specialläraren/specialpedagogen har ett bra samarbete med rektor, klasslärare och hemmet samt 

att eleven blir lyssnad på.  

 

 

Nyckelord: läsförståelse, läsförståelsestrategier, läsförståelseundervisning, The Simple View of 

Reading 
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Inledning 

PISA-undersökningen 2015 visar på att trenden har vänt från de sjunkande resultaten när det 

gäller läsförståelse hos 15-åriga elever och då främst hos de lågpresterande eleverna. 

Undersökningen har dock inte identifierat vilka insatser som varit till grund för att elevers 

läsförståelse har blivit bättre. PISA-undersökningen visar på behov av fortsatt forskning kring 

framgångsfaktorer som gynnar elevers läsförståelse eftersom de har betydelse för elevers 

skolframgång (Skolverket, 2015). Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 framskriver att elever i årskurs nio ska kunna använda sig av olika 

lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Eleverna ska även kunna 

urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang 

(Skolverket, 2019c). Enligt Tjernberg (2016) är läsförståelse viktigt för att lyckas i skolan och 

för ett livslångt lärande. Låga resultat i läsförståelse påverkar motivation, utbildningsmål och 

val av yrke, framhåller Savolainen, Ahonen, Aro, Tolvanen och Holopainen (2008). 

Läsförståelse är nödvändigt för att kunna delta fullt ut i ett modernt samhälle och i ett tolerant 

samhälle är det allas rättighet (Lundberg & Reichenberg, 2013). Trots att problem med 

läsförståelsen får stora konsekvenser för individen har forskningen inte fokuserat på att 

identifiera förståelseproblem. Det finns även behov av mer forskning kring vilken 

läsförståelseundervisning som är den mest effektiva. Forskningen har däremot gjort stora 

framsteg med att identifiera avkodningsproblem och vilken intervention som visats sig vara 

framgångsrik vid avkodning. Framtida forskning behövs kring olika läsförståelsestrategier och 

val av metoder för en framgångsrik läsförståelseundervisning (Elwér, 2014; Liberg, 2016). 

Erfarenheter från vår yrkespraktik har visat att det är svårt att upptäcka elevgruppen med 

specifika läsförståelseproblem och vilka insatser som bäst kan hjälpa dessa elever. Studien har 

som syfte att få en ökad förståelse om läsförståelseundervisning genom speciallärares 

perspektiv. 

Bakgrund 

Teoretisk ram 

Teorin The Simple View of Reading, A x F = L, är en förenklad formel som beskriver hur 

avkodning multiplicerat med förståelse ger produkten läsning. Faktorerna är relaterade till 

varandra och om en av faktorerna saknas blir produkten noll. För att läsningen ska fungera 

ändamålsenligt krävs både faktorerna avkodning och förståelse (Gough & Tunmer, 1986). Det 

går att identifiera fyra olika undergrupper av läsproblem (se figur 1) utifrån teorin The Simple 
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View of Reading genom att kombinera god eller svag avkodning med god eller svag förståelse 

(Catts, Kamhi & Adlof, 2014). 

 

 
Svag Avkodning God Avkodning 

God Förståelse Specifika avkodningsproblem, dyslexi Ospecificerade problem 

Svag Förståelse Blandade lässvårigheter Specifika förståelseproblem  

Figur 1: Modell över fyra olika typer av läsare utifrån teorin The Simple View of Reading, fritt efter Catts, Kamhi och Adlof (2014). 

 

 

Elever med specifika språkförståelsesvårigheter har svag språkförståelse trots god avkodning 

och är inte ovanliga (Nation, 2005). Läsflytet kan dock vara svagt. Problemområden hos elever 

med specifika språkförståelsesvårigheter är ordförståelse, läsförståelse, läsförståelsestrategier 

och textstrukturer. Problemet kan orsakas av annat modersmål, bristande erfarenheter eller 

sociokulturell bakgrund (Spear-Swerling, 2015). Omvärldskunskap ökar ordkunskap och 

gynnar läsförståelsen (Alatalo, 2011). Identifieringen av dessa elever är svår då den goda 

avkodningen kan bli vilseledande. Det är först runt årskurs fyra det ställs högre förväntningar 

på förståelse och därför upptäcks dessa elever sällan förrän de gått några år i skolan (Elwér, 

2014; Spear-Swerling, 2015). Grammatik, ordförråd och verbalt minne kan förutsäga specifika 

språkförståelsesvårigheter (Elwér, 2014). Elever med specifika avkodningssvårigheter har 

problem kopplat till avkodning och inte till komponenter kopplat till språkförståelse, såsom 

ordförråd och bakgrundskunskap. Dessa elever är hjälpta av träning inom avkodning, fonem 

och segmentering. Elever med blandade svårigheter har svårigheter med både ordavkodning 

och språkförståelse. Elevens bristande erfarenheter kan vara en bidragande orsak till problemet. 

Förståelseproblem kan också bero på svag avkodning. Denna grupp av elever är hjälpta av 

intervention inom avkodning i kombination med läsförståelseträning som bygger upp 

ordförrådet (Spear-Swerling, 2015). Elever med ospecificerade problem har lässvårigheter som 

inte går att förklara med hjälp av teorin The Simple View of Reading (Catts et al., 2014). 

Andra läsmodeller 

Läsförståelse är en komplex process som uppstår när läsaren bygger upp mentala 

representationer som inre bilder kring textens budskap (Elwér, 2014; Kintsch & Rawson, 2005; 

Perfetti, Landi & Oakhill, 2005). Tre områden som är viktiga för läsförståelseutvecklingen 
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enligt Kuhn och Stahl (2003) är ordförråd, läsförståelsestrategier och lärarens kunskaper om 

läsning. Tjernberg (2013) framhåller att lärarkompetensen är den mest betydelsefulla faktorn 

för elevers läsutveckling. För att läsförståelse ska uppnås måste läsaren kunna övervaka sin 

läsning genom att bedöma om den förstått det lästa (Fouganthine, 2012). Läsaren behöver kunna 

använda olika förståelsestrategier som att slå upp ord, läsa vidare och se om förklaring kommer, 

stanna upp och fundera, läsa texten en gång till samt dra slutsatser (Oakhill, Cain & Elbro, 

2018). Andra exempel på användbara strategier är att rita tankekartor, ställa frågor till texten, 

besvara frågor om textens innehåll och sammanfatta texten. Eleven behöver veta när strategierna 

ska användas för att bli självständiga läsare (Alatalo, 2011).  

Utifrån teorin The Simple View of Reading identifierar Gough & Tunmer (1986) fyra olika 

grupper av läsproblem. Spear-Swerling (2015) beskriver hur tre av grupperna identifieras 

genom att ta reda på underliggande styrkor och svagheter hos eleven. De komponenter som 

läsförståelseutveckling är beroende av är fonetisk medvetenhet, ordavkodning, läsflyt, ordförråd 

och hörförståelse. Spear-Swerlings modell över de tre vanliga typerna av problem; specifika 

avkodningssvårigheter, blandade lässvårigheter och specifika förståelsesvårigheter, illustreras i 

ett Venn-diagram (se figur 2).  

 

 

 

Specifika  Blandade      Specifika  

             avkodnings- läs-     förståelse- 

               svårigheter svårigheter     svårigheter 

 

 

 

  Figur 2: Illustration av tre vanliga typer av läsproblem, fritt efter Spear-Swerling (2015).  

 

En modell över läsförståelse är Scarborough´s reading roap (se figur 3). Modellen illustrerar 

hur komponenterna inom automatisk ordavkodning och strategier för att bearbeta texten behövs 

för att läsaren ska förstå det lästa. För att kunna avkoda ett ord behövs komponenterna 

fonologisk medvetenhet, avkodning och ordigenkänning. Men för att texten ska få någon 

mening för läsaren behöver dessa komponenter vävas samman med komponenterna 

förförståelse, ordförråd, språkliga strukturer, verbalt resonemang och textförtrogenhet 

(Scarborough, 2001). 
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Förförståelse 

Ordförråd 

Språkstruktur 

Verbalt resonemang  

Textförtrogenhet 

 

Fonologisk medvetenhet  

Avkodning 

Ordigenkänning 

Figur 3: Scarborough´s reading roap, fritt efter Scarborough (2001). 

 

Förförståelse  

Läsaren behöver ha en viss förförståelse och omvärldskunskap för att kunna fylla i information 

som saknas i texten (Fouganthine, 2012). En läsare behöver kunna se samband mellan texter 

och sin bakgrundskunskap. Det är viktigt att kunna plocka fram bakgrundskunskap och egna 

erfarenheter samt ta hjälp av sammanhanget för att kunna lära sig något nytt eller för att kunna 

ställa frågor till texten (Tjernberg, 2013). Att ha god bakgrundskunskap kan kompensera en 

svag avkodning (Elwér, 2014). 

Ordförråd 

Det finns ett samband mellan ett gott ordförråd och en god läsförståelse (Alatalo, 2011; 

Edwards Santoro, Chard, Howard & Baker, 2008; Elwér, 2014; Perfetti et al., 2005; Snow & 

Juel, 2005). Förståelsen förbättras med hjälp av undervisning i ordkunskap (Alatalo, 2011; 

Fälth, 2013). Eleven behöver få tillfälle att använda och diskutera orden för att de ska befästas. 

Ordförrådet utvecklas genom att höra orden i sitt sammanhang och koppla det till sin 

förförståelse (Alatalo, 2011). Elever med dålig läsförståelse gynnas av att associera till ord i 

texten både innan och efter läsning. Undervisning om rötter, avledningsändelser, 

böjningsändelser, morfologi, ordens uppbyggda och hur de stavas förbättrar ordförrådet 

(Bowers, Kirby & Deacon, 2010). Elwér (2014) framhåller att det finns ett tydligt samband 

mellan de elever som har svagt muntligt språk och de som riskerar att utveckla en svag 

läsförståelse. Dessa elever ska erbjudas många tillfällen till intervention inom ordförråd, 

grammatik, verbalt minne och hörförståelse. Sambandet mellan svag läsförståelse och svag 

ordförståelse tenderar att öka ju äldre eleverna blir, då elever med bra ordförståelse lättare lär 
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sig nya ord. Det finns dock elever som har svag ordförståelse i förskolan som sedan utvecklar 

en bra läsförståelse. 

Språkstruktur 

Kunskapen om morfologi och syntax brukar kallas grammatik. Morfologi är läran om hur 

morfem, språkets minsta beståndsbärande enhet, sätts samman till ord. I systemet ingår 

rotmorfem (ordstam av enkla ord och sammansatta ord) och grammatiska morfem (formord, 

fogemorfem, suffix och prefix). Syntax handlar om meningens utseende, grammatik och 

ordföljd och har stor betydelse för läsförståelsen (Bolander, 2008). God läsförståelse kräver god 

kunskap om grammatik, bland annat ordstammar, suffix, prefix och olika typer av strukturer 

(Vellutino, 2003). 

Verbalt resonemang 

Verbalt resonemang hos eleverna utvecklas genom att göra kopplingar, inferenser. Att göra 

inferenser är avgörande för en god förståelse. Förkunskaper är nödvändiga att använda när 

eleven ska göra förutsägelser kring textens innehåll. De flesta inferenser görs omedvetet och får 

texten att hänga ihop genom outtalade samband. Det går dock inte att ta för givet att alla elever 

klarar detta utan en explicit undervisning. Läraren behöver identifiera elevens inferensproblem 

för att ge rätt stöd (Westlund, 2013). Högläsning kan bidra till större kunskap och förtrogenhet 

kring olika genrer. Genom litteraturen möter eleven ett mer avancerat ordförråd och mer 

avancerade satsbyggnader. Eleven ges då möjlighet att utveckla en större omvärldskunskap och 

språkförståelse (Edwards Santoro et al., 2008). Många ovana läsare har svårt att förstå innehållet 

i en text oavsett om de läser själva eller lyssnar till texten. Svårigheter med förståelse som inte 

upptäcks tidigt riskerar att kvarstå över tid (Elwér, 2014). 

Textförtrogenhet 

Kunskapen om hur textstrukturen är designad inom olika genre ger läsaren hjälp kring hur 

texten ska läsas och vilka strategier som kan vara till hjälp när läsaren ska tolka texten och dra 

slutsatser. Organisation som först, i nästa avsnitt, styckesindelningar, disposition och 

rubriksystem är textstrukturer som kan vägleda läsaren (Kintsch, 1998). Exempel på olika genre 

är berättande, beskrivande, instruerande, förklarande och argumenterande texter (Tjernberg, 

2013). 
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Fonologisk medvetenhet 

Fonologisk medvetenhet innebär att eleverna kan sätta ihop språkljud till ord och dela upp dem 

i mindre delar. Eleven har då förståelse för rim, stavelser och fonem (Muter, Hulme, Snowling 

& Taylor, 1997). Om eleven har fonologisk medvetenhet har den lättare att förstå den 

alfabetiska principen, det vill säga sambandet mellan språkljuden och bokstäverna (Ehri, 

Nunes, Willows, Schuster, Yaghoub-Zadeh & Shanahan, 2001). Fonemisk medvetenhet kan 

tydligt förutsäga en god läsförmåga under de första skolåren. Språklig medvetenhet, att kunna 

skilja på form och innehåll, är en viktig förmåga för att kunna samtala om språket och för en 

lyckad läsförståelse. Eleven kan då analysera och tänka kring språkets form skilt från betydelsen 

(Alatalo, 2011). 

Avkodning 

Avkodning innebär kopplingen mellan grafem och fonem. Bokstäverna i ett ord (grafemen) 

kopplas till motsvarande ljud (fonemen). När ljuden bildar ord har eleven uppnått alfabetisk-

fonemisk avkodning (Alatalo, 2011). Alfabetiska principen är att föredra i den inledande 

läsutvecklingsundervisningen (Tjernberg, 2013). Läsutvecklingen är avgörande av barnets 

bokstavskännedom. Studier visar på att det finns ett samband mellan barnets 

bokstavskännedom och läsinlärningen (Shapiro, Carroll & Solity, 2013). Ett exempel på 

bokstavsundervisning är att starta med de mest frekventa bokstäverna för att eleven snabbt ska 

kunna lära sig läsa korta ord. De första vokalerna som lärs ut är Aa, Oo, Ee och Ii och 

konsonanterna är Ss, Ll, Rr, Nn, Vv och Mm. Multisensorisk inlärning av bokstavsljuden är 

framgångsrikt. Det visuella, auditiva, motoriska och kinestetiska sinnet bör kombineras i så stor 

utsträckning som möjligt (Cunningham & Stanovich, 1990). Problem med kopplingen mellan 

bokstävernas utseende och ljud är en av de viktigaste faktorerna för att förutsäga läs- och 

skrivsvårigheter (McCardle, Scarborough & Catts, 2001). 

Ordigenkänning 

Ordigenkänning har uppnåtts när eleven känner igen ett ord och kan läsa det direkt utan att 

använda ljudningsmetoden. Med hjälp av ordigenkänning kan eleven arbeta fram ett läsflyt. Att 

ha läsflyt innebär att läsaren har god ordigenkänning, läser med snabb, automatisk avkodning 

samt läser med god inlevelse och prosodi så det märks att läsaren förstår det lästa. Att namnge 

en serie av bekanta objekt så snabbt som möjlig kräver samma processer som vid läsning och 

förståelse av en hel text. Läsflyt kan därför förutsägas av RAN, snabb automatiserad 

namngivning (Elwér, 2014; Norton & Wolf, 2012). Läsaren utvecklar sin läsning från medveten 
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avkodning till automatiserad avkodning genom att läsa mycket. God avkodning och teknik 

bidrar till ett läsflyt, vilket behövs för att läsaren ska kunna lägga all energi på läsförståelsen 

(Alatalo, 2011). 

Hinder för en god läsförståelse 

Teorin The Simple View of Reading beskriver att om någon av faktorerna avkodning eller 

förståelse brister kan eleven ha svårigheter att uppnå läsförståelse (Gough & Tunmer, 1986). 

En elev kan visa på svårigheter med förståelsen om eleven inte uppnått en automatiserad 

avkodning i tillräckligt hög grad. Enligt teorin kan även en elev få svårigheter med förståelsen 

om eleven har en bristande förmåga att använda ord och tolka språket (Fouganthine, 2012). Ett 

bristande ordförråd korrelerar med en svag läsförståelse. Det är först runt årskurs fyra det ställs 

större krav på ordförråd och det är då problem med läsförståelsen vanligtvis upptäcks (Elwér, 

2014). I Chall´s utvecklingsmodell benämns detta hinder som ”The fourth grade slump” 

(Fouganthine, 2012). Elever kan ha läsförståelseproblem av många olika skäl, som att ha 

problem med att koppla olika delar i texten med varandra, sammanfatta texten och anpassa 

läsningen efter olika syften. Om en elev har dålig förståelse har den troligtvis också svårt med 

inferenser som kräver en mental modell. Fokusering blir på enstaka ord istället för sambanden 

mellan olika textdelar. Låg förväntan på att förstå en text leder till att det inte blir viktigt med 

inferenser, ta hjälp av textens uppbyggnad, övervaka förståelsen eller kontrollera om innehållet 

överensstämmer med sina förkunskaper. Ointresse av högläsning samt svårigheter med att 

associera, visualisera och bidra med egna tankar är andra hinder. Elever med 

läsförståelsesvårigheter klarar oftast att samtala bra om textens innehåll och göra inferenser 

med rätt stöd. Det kan vara svårt att komma ihåg något som lästs och samtidigt bearbeta ny 

information eftersom det kräver ett bra arbetsminne. Allra svårast är när de olika 

informationerna ligger långt ifrån varandra i texten. Minnesträning har visat sig inte ha någon 

bevisad effekt på läsförståelsen men att tänka sig texten som i bilder kan bidra till att minnas 

den bättre (Oakhill m.fl., 2018). En skillnad mellan starka och svaga läsare är tiden de ägnar åt 

aktiv läsning. Läsförståelseproblem har visat sig vara stabila över tid (Alatalo, 2011, Elwér, 

2014). 

Läsförståelseundervisning 

En effektiv läsundervisning innehåller flera metoder, tydliga instruktioner samt ger stöd i bland 

annat fonologisk medvetenhet, avkodning, läsförståelsestrategier, ordkunskap och läsflyt 

(Tjernberg, 2013). Under de första skolåren möter eleverna inte så många nya ord i sina böcker. 
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Framgångsrik undervisning av ordförrådet sker istället under högläsning när läraren ger 

innehållsrika förklaringar av nya ord (Alatalo, 2011). Genom högläsning kan elevens 

engagemang och läslust öka. Vid strukturerade, lärarledda textsamtal modellerar läraren genom 

att tänka högt och visa hur strategier kan användas, speciellt när det gäller faktatexter. Läraren 

lär eleverna att ta hjälp av förförståelse och textens struktur (Tjernberg, 2013). Undervisning i 

olika typer av texters uppbyggnad ska undervisas om i alla ämnen. Konkreta, grafiska modeller 

över textens uppbyggnad som orsak-konsekvens, jämförelse, beskrivning och ordningsföljd kan 

vara till hjälp. Det ökar elevernas chans att på egen hand förstå texter och skapa 

sammanhängande mentala modeller. Den typen av stöd kan hjälpa redan i de yngre åldrarna 

enligt Oakhill m.fl. (2018). Chambers (2004) utgår ifrån receptionsteorin i textsamtal, vilket 

betyder att en texts innebörd kan variera beroende på tillfälle och läsarens behov. I textsamtalen 

ställs frågor kopplade till elevens erfarenheter och som uppmanar till eftertanke. 

Språkförståelsen utvecklas hela tiden till skillnad mot avkodningen. För en effektiv 

läsutveckling behöver eleven möta lagom svåra texter, eller något utmanande texter om eleven 

får stöd (Alatalo, 2011; Elwér, 2014). 

Det finns ett samband mellan självbild, motivation och läsförmåga (Quirk, Schwanenflugel & 

Webb, 2009). Elevernas syn på sin egen kompetens påverkar läsmotivationen och läsförståelsen 

(Cartwright, Marshall & Wray 2016). Läraren behöver ta hänsyn till elevens motivation och 

aktivitet. Eleven ska bli erbjuden text som väcker intresse och få möjlighet att uttrycka sin 

mening (Alatalo, 2011). Andra motiverande faktorer är om läsningen känns relevant, hur 

läsningen värderas och om tid läggs på textsamtal tillsammans med andra (Gambrell, 2011). 

Läsmotivation har betydelse för läsförståelsen i lågstadiet och blir ännu mer tydlig i sin 

påverkan på läsförmågan över tid (Cartwright et al., 2016). En elev utvecklas som bäst i sin 

proximala utvecklingszon genom att endast få så mycket stöttning som behövs för att klara 

uppgiften på egen hand och gå vidare till nästa nivå (Vygotskij, 1978). Att läraren provar en ny 

strategi kan verka inspirerande, vilket kan leda till bättre undervisning och resultat hos eleverna 

(Van Keer & Verhaeghe, 2005). Om en elev växer upp i en hemmiljö med läsande förebilder 

identifierar sig eleven mer naturligt som en läsare och viljan att lära sig läsa påverkas positivt 

(Ivarsson, 2008).  

Strategiundervisning 

Systematisk och beprövad pedagogik utvecklar läsförståelsen hos både svaga och goda läsare 

(Palinscar och Brown, 1984). Både hörförståelse- och läsförståelseträning som fokuserar på 
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innehållet ger god effekt på kort och på lång sikt. Förståelsen förbättras med hjälp av 

undervisning om vilka strategier som är användbara. Processen kräver strukturerad 

undervisning över lång tid (Fälth, 2013; Tjernberg, 2013). Att aktivera bakgrundskunskap går 

att undervisa om. Att ställa frågor till författaren och andra öppna frågor kan engagera läsaren. 

Genom högläsning ges läraren möjlighet att ställa öppna frågor som skapar tillfälle att samtala 

fritt om innehåll men även om formen. Läraren kan ställa frågor före, under och efter läsningen 

(Elbro & Buch-Iversen, 2013). Läraren ställer frågor som kräver att eleven gör inferenser, vilket 

leder till bättre läsförståelse. Vem, vad, var, hur, när och varför är didaktiska grundfrågor som 

kan användas i undervisningen om inferenser (Lundberg & Reichenberg, 2013). Efter 

strategiträning genom gemensam högläsning kan eleven successivt läsa tyst och ställa viktiga 

frågor på egen hand (Elwér, 2014). Förmågan har visats sig stå sig över tid och påverkar 

läsförståelsen positivt (Elbro & Buch-Iversen, 2013). 

Det är viktigt att komma ihåg att strategierna bara är verktyg för att förstå texten och fokus 

läggs på textinnehållet och inte strategin. Behovet styr när strategier ska användas i 

undervisningen (McKeown, Beck & Blake, 2009). Läraren behöver därför ha kunskap om 

tankegången bakom metoder för att veta när de olika strategierna passar att användas i 

undervisningen. Läraren behöver även anpassa metoden till den enskilde elevens behov (Liang 

& Dole, 2006; Tjernberg, 2013). För att motverka Matteuseffekten behöver eleven tidigt möta 

explicit undervisning i läsförståelsestrategier så att inte klyftan mellan elever med god och svag 

läsförståelse ökar (Fouganthine, 2012). 

Reciprocal teaching (RT) är en modell utarbetad av Palinscar och Brown (1984). Fyra strategier 

underlättar övervakningen av den egna förståelsen: göra förutsägelser om innehållet innan 

läsning, klargöra otydligheter, ställa egna frågor till texten och sammanfatta textens innehåll. 

När dessa strategier tränas på ett medvetet sätt resulterar det i ökad läsförståelse (Elwér, 2014; 

Lundberg & Reichenberg, 2013; Palinscar & Brown, 1984; Spörer, Brunstein & Kieschke, 

2009). RT är mest effektiv om den sker i smågrupper, till en början guidade av läraren (Palinscar 

& Brown, 1984; Spörer et al., 2009). Inference Teaching (IT) är en strukturerad undervisning 

som ger fördelaktiga resultat. Eleverna får svara på tre typer av frågor: precis här, tänka efter 

och leta samt bortom raderna. IT kräver inferenser där förkunskaper kommer till användning 

(Lundberg & Reichenberg, 2013). Questioning the Author (QtA) utarbetades av Beck, 

McKeown, Sandora, Kucan och Worthy (1996). Eleverna ställer då ifrågasättande frågor och 

förtydligar texten, till en början guidad av läraren. I studien bidrog QtA till att eleverna tog fler 

egna initiativ och lärarna tog mer tillvara på elevernas tankar i samtalen kring vad författaren 
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vill säga med texten. Sencibaugh och Sencibaugh (2015) påvisade framsteg i textförståelse 

genom modellen QtA. Transaktionell strategiundervisning (TSI) bygger på att ett 

meningsskapande utbyte sker mellan lärare och elever runt texten. Arbetet börjar med att läraren 

lär ut syftet med varje läsförståelsestrategi var för sig. Strategierna används sedan flexibelt och 

väljs ut tillsammans av lärare och elever utifrån textens struktur. Ansvaret går stegvis över till 

eleverna och sker i grupp (Pressley, El-Dinary, Gaskins, Schuder, Bergman, Almasi & Brown, 

1992). Projektet En läsande klass har tagit fram ett material med fem karaktärer med syftet att 

konkretisera strategier en god läsare använder för att fördjupa sin läsförståelse. Spågumman 

förutspår vad som kommer att hända i texten med hjälp av bland annat rubriker och bilder, 

detektiven reder ut vad nya ord och begrepp betyder, reportern ställer frågor om texten i tre 

nivåer; på, mellan och bortom raderna, cowboyen sammanfattar texten med hjälp av bland annat 

grafiska modeller samt konstnären målar inre bilder för en större inlevelse. Arbetet med 

läsförståelsestrategierna bygger på de forskningsbaserade modellerna RT, TSI och QtA 

(Gonzalez, Hudander, Jonsson, Pettersson, Trapp & Widmark (2014). Projektet har fått kritik 

då det har visat sig att det finns en risk att undervisningen sker utan reflekterande samtal på 

djupet. Risk finns att störst fokus istället läggs på att identifiera och namnge karaktärerna, vilket 

kan leda till en isolerad färdighetsträning. Det är bara när läsförståelsestrategierna används 

aktivt, flexibelt och återkommande som de kan ge långvariga effekter. Undervisningen är 

beroende av pedagogens förmåga att undervisa och pedagogen är den som bäst kan välja de 

texter som kan väcka intresse hos eleverna (Westlund, 2013). För att ge eleverna mentala 

verktyg och skapa självständighet innehåller den mest gynnsamma undervisningen en balans 

mellan samtal om textinnehållet och träning av förståelsestrategier anser  McKeown et al. 

(2009). 

Specialpedagogisk undervisning 

Kragh och Plantin Ewe (2018) anser att specialläraruppdraget kan delas in i tre delar: utredning, 

undervisning och utveckling. Pedagogen utgår ifrån vad eleven kan och hur själva lärandet går 

till i nuläget. Pedagogerna använder den nya kunskapen och granskar sedan hur väl eleven 

utvecklats. Därefter utvecklar arbetslaget kollegialt processen kontinuerligt. Proaktivt arbete är 

nödvändigt för alla elever. Risken för utanförskap minskar om individuella verktyg bli generella 

och om lärmiljön rymmer alla. Bruce (2018) förespråkar proaktiv specialpedagogik med siktet 

inställt på att förebygga hinder. Det uppstår en sårbarhet i mötet mellan elevers förutsättningar 

för lärande och skolans krav respektive pedagogiska möjligheter. Det handlar om 

specialpedagogiska insatser i undervisningen och lärmiljön. Läraren måste ha kunskaper, 
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förståelse och pedagogiska förutsättningar för att möta elever i sårbara lärandesituationer. Jones 

(2016) har goda erfarenheter när det gäller arbete som specialpedagog/speciallärare där skolan 

genom studiecirkel arbetat med läs- och skrivschema för att kartlägga var eleverna befinner sig 

i sin utveckling, utbildning i läs- och skrivutveckling samt bedömningsmaterial. Arbetet görs 

enskilt med varje elev, en formativ bedömning som siktar framåt. Insatserna har märkts i 

handledningen eftersom lärarnas kunskaper och förståelse har utvecklats. Utifrån detta bedöms 

underlaget kollegialt om vad som ska göras på gruppnivå och vilka elever som är i behov av 

specialpedagogiska insatser eller alternativa redskap. Genom kollegialt lärande och 

utvecklingsarbete kan ämnesspecialiserade speciallärare bistå arbetslaget vad det gäller 

utmaningar i lärande och undervisning. Utmaningar är att driva utveckling där syftet är en 

pedagogik som klarar att möta och möjliggöra för elever i sårbara lärandesituationer (Byström, 

2018). 

När det gäller läsförståelse och specialundervisning finns risk att specialundervisningen riktar 

sina insatser på tekniskt goda avkodningsfärdigheter men det får inte leda till att insatserna bara 

fokuserar på avkodningen. Eleverna ska få lära sig strategier i läsförståelse i klassrummet 

(Westlund, 2013). För att skapa en tillgänglig lärmiljö finns tre principer: att läraren 

kommunicerar information till elever, att läraren tar hänsyn till deras förkunskaper och att alla 

kan ta del av olika medier. Det som önskas är att lärare fick mer grundläggande kunskap och 

förståelse om elever i behov (Mathews, Rodgers & Youngs, 2017). Ett sätt att skapa inkludering 

är kollegialt lärande där en speciallärare arbetar ihop i klassrummet med den ordinarie läraren 

för att tillsammans ge instruktioner till alla elever, inklusive de elever som är i behov. Det är 

svårt för den ordinarie läraren att upprätthålla kunskap om hur läraren ska möta och instruera 

elever i behov och samtidigt förstå komplexiteten av problemen det medför. Syftet med det 

kollegiala lärandet är att ge elever i behov möjlighet att delta i den ordinarie 

klassrumsundervisningen (Friend, Cook, Hurley-Chamberlain & Shamberger, 2010). 

Groth (2007) beskriver i sin avhandling hur en grupp elever och deras speciallärare uppfattar 

specialpedagogiska insatser vad det beträffar självbild, självvärde och lärande. 

Specialpedagogiska insatser tyder på stämpling, utanförskap och stigmatisering och då 

påverkas elevens självbild, självvärde och lärande negativt. Integrering, acceptans och social 

samvaro får däremot positiva effekter. Speciallärarna upplever att det kan finnas en kultur att 

specialpedagogik är något negativt men att synliggöra specialpedagogik på ett positivt sätt och 

stärka elevernas självbild kan motverka en negativ utveckling. Elevers självvärde kan byggas 
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upp genom positiv förstärkning. Till stor del anser eleverna det specialpedagogiska stödet som 

bra för deras lärande. 

Elever med specifika språkförståelseproblem kan vara hjälpta av intervention inom textstruktur, 

grafiska modeller, förmågan att sammanfatta texter samt muntlig språkförståelse och 

ordförståelse i sitt sammanhang. Intervention inom fonem, hastighet eller automatisk 

ordavkodning kommer troligtvis inte vara till hjälp. Elever med blandade svårigheter kan dra 

nytta av intervention inom både avkodning och språkförståelse. Fonetik, fonem, tekniskt stöd 

kring hastighet och automatisk ordavkodning tränas i kombination med explicit 

förståelseundervisning. Interventionen kan ske i flexibla och integrerade läsgrupper då elever 

med blandade svårigheter både kan ingå i grupper inriktade på förståelseproblem och grupper 

inriktade på avkodningsproblem (Spear-Swerling, 2015). 

Läsförståelseproblem bör upptäckas tidigt så intervention kan sättas in redan under första 

skolåret. I tidig ålder läser barn för att lära sig läsa, senare syftar läsningen till att lära. Elever 

med fonologiska bekymmer kan ha läst med hjälp av ordigenkänning under de tidiga åren och 

möter problem först när texterna blir svårare (Elwér, 2014). Specialpedagogiska insatser 

kommer oftast för sent och för sällan. Dessutom har elever ofta svårt att förstå syftet med 

insatserna (Tjernberg, 2013). 

Kartläggning 

Tidig kartläggning 

Det är betydelsefullt att elevens styrkor och svagheter identifieras så rätt intervention kan sättas 

in. För svaga elever är det helt avgörande (Alatalo, 2011; Spear-Swerling, 2015). Skolor som 

balanserar elevens svårigheter och problem med styrkor och möjligheter minskar risken för en 

fokusering på elevens brister (Groth, 2007). Läsutveckling behöver noga följas för en lyckad 

undervisning (Tjernberg, 2013). Det är viktigt med tidiga kartläggningar och insatser kring 

elevens läs- och skrivutveckling för att tidigt hitta elevens strategier som inte fungerar vid 

inlärning och förhindra att eleven hinner befästa dessa strategier (Druid Glentow, 2006). 

Eftersom elever med svag förståelse men god avkodning sällan upptäcks tidigt föreslår Elwér 

(2014) att läsförståelsen ska bedömas kontinuerligt under skolåret, både med standardiserade 

tester och informella bedömningar i klassrummet. Tidiga tester är inte helt tillförlitliga och ska 

därför inte generera individuellt stöd, utan alla elever ska tidigt få systematisk undervisning i 

muntligt språk i förskolan och skolan. Det är dock extra viktigt för dem som har en svag muntlig 
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förmåga. Problem med det muntliga språket, ordförråd, grammatik, verbalt minne och 

hörförståelse kan förutsäga kommande läsförståelseproblem. 

Kvalitativa och kvantitativa tester 

När läsförståelsen ska mätas är slutprov, flervalsfrågor och test med öppna frågor vanliga typer 

av tester (Elwér, 2014). Elever med specifika språkförståelseproblem eller blandade svårigheter 

kan bedömas formativt i den ordinarie undervisningen samt med tester som mäter ordförståelse 

och läsförståelse. Elever med blandade svårigheter behöver även mätas i avkodningshastighet 

(Spear-Swerling, 2015). 

Det är svårt att undersöka läsförståelsen när avkodningen inte fungerar tillfredsställande. Eleven 

kan då istället få lyssna på en berättelse eller se en film. Testen behöver innehålla någon form 

av inferenser för att vara heltäckande. Det bästa resultatet ger kombinationen av formativ och 

summativ bedömning (Oakhill m.fl., 2018). Efter screeningtester skall elever med låga resultat 

kartläggas individuellt för att ge en fördjupad information (Carlström, 2010). De kvantitativa 

testerna behöver kompletteras med en kvalitativ bedömning över hur eleven löser uppgiften och 

vilken typ av uppgifter som blir rätt respektive fel lösta (Johnsen, 2010). Med hjälp av en 

kvalitativ metod försöker skolan få en helhetsbild av elevens starka och svaga sidor. Skolan bör 

få kunskap om elevens tal- och språkutveckling, språklig medvetenhet samt läs-, skriv- och 

stavningsförmåga för att kunna göra en kvalitativ analys av elevens läs- och skrivsvårigheter 

(Carlström, 2010). Skolor använder standardiserade tester för att de är lätta att genomföra och 

att använda som urvalsinstrument för specialundervisning (Wedin, 2010). 

Skolverkets obligatoriska kartläggningsmaterial och bedömningsstöd i ämnet svenska 

Skolverkets kartläggningsmaterial för förskoleklass är från hösten 2019 obligatorisk. 

Bedömningsstödet kartlägger språklig medvetenhet. Materialet används för att stödja lärare i 

att tidigt få en indikation på om eleven inte kommer att uppnå målen i årskurs 1 och 3. 

Bedömningsstödet ska även identifiera om det finns behov av extra anpassningar eller särskilt 

stöd men även om elever är i behov av särskilda utmaningar (Skolverket, 2019b). 

Bedömningsstödet i årskurs 1 är obligatorisk men skolan får själva bedöma om de ska använda 

andra bedömningsstöd i andra årskurser. Årskurs 1 bedömningsstöd i svenska ska genomföras 

en gång per termin i syfte att identifiera elever som riskerar att få eller har läs- och 

skrivsvårigheter (Skolverket, 2019a). 
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Syfte 

Syftet med studien är att få en ökad förståelse om läsförståelseundervisning genom 

speciallärares perspektiv. 

Utifrån syftet kommer studien att utgå ifrån följande frågeställningar: 

 

 Vilka framgångsfaktorer beskriver speciallärare i sitt arbete med att främja 

läsförståelse? 

 Vilka framgångsfaktorer beskriver speciallärare i sitt arbete med att stödja enskilda 

elever i läsförståelseproblem? 

Metod 

Metodval 

Studien har en kvalitativ forskningsansats genom att samla data i den riktiga miljön. Fenomenet 

är komplext och kräver en detaljerad förståelse och är därför svår att kvantifiera (Creswell & 

Poth, 2017). Kvalitativa studier är flexibla och variationsrika (Backman, 2016). Studien är 

inspirerad av en fenomenografisk metodansats då studien beskriver människors tankar om 

något eller sätt att förstå fenomen (Dahlgren & Johansson, 2015). Studien syftar inte till att vara 

statistiskt genererbar då informanterna begränsas till tolv i sitt antal och därmed inte utgör ett 

representativt urval (Bryman, 2018). För att uppfylla studiens syfte föll valet på intervjuer, då 

den kvalitativa forskningsintervjun konstruerar kunskap mellan intervjuaren och informanten. 

Valet av forskningsintervjuer ger möjligheten att få data om speciallärares upplevelse av 

framgångsfaktorer i sin läsförståelseundervisning. Kvalitativa forskningsintervjuer ger en 

hanterlig och meningsfull bild av verkligheten (Backman, 2016; Creswell & Poth, 2017). 

Datainsamling har skett med hjälp av halvstrukturerade intervjuer med öppna frågeställningar 

för att få fram hur informanterna tänker i den specifika situationen. Informanten ses som en 

expert med särskilda kunskaper inom studiens område och har stor frihet att utforma svaren på 

eget sätt (Kvale & Brinkmann, 2014). En intervjuguide upprättades med några få öppna frågor 

som ordnades efter teman (bilaga 1). Intervjuguiden vägledde på så sätt intervjun men även 

informanternas svar påverkade samtalet till stor del. Med hjälp av en explorativ och öppen 

intervjuteknik har studien klargjort det som skulle undersökas. Intresse visades genom 

uppföljande frågor för att få en så fördjupad bild som möjligt av fenomenet att träda fram. 

Genom att flera informanter intervjuades synliggjordes olika sätt att förstå fenomenet på 
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(Dahlgren & Johansson, 2015). Intervjuerna syftar till att låta informanternas röst höras. Den 

kvalitativa forskningsintervjun söker nyanserade beskrivningar av den kontext informanterna 

befinner sig i (Creswell & Poth, 2017; Kvale & Brinkmann, 2014). Forskaren kan dock inte 

vara säker på att alla sätt att uppfatta fenomenet på identifieras (Dahlgren & Johansson, 2015). 

En nackdel med kvalitativa forskningsintervjuer är att forskarens värderingar, identitet och 

övertygelse påverkar datan som samlas in och analyseras (Denscombe, 2017). 

Urval 

Urvalet av informanter har skett i vår geografiska närhet utifrån ett bekvämlighetsurval 

(Bryman, 2018). Rektorer på skolor kontaktades via mejl eller genom telefonkontakt för att få 

information om studien och kunna ta ställning till om lämpliga informanter fanns att tillgå på 

skolan. Därefter togs kontakter för att finna de informanter som kunde tänka sig att delta. I vissa 

fall valdes att kontakta informanterna direkt via mejl eller telefon på grund av tidsbrist och en 

enklare hantering. Då studien syftar till en ökad förståelse för speciallärares uttalande om sin 

läsförståelseundervisning har urvalet av informanter avgränsats till att gälla speciallärare med 

erfarenhet av läsförståelseundervisning. Urvalet har gjorts noga och strategiskt, vilket är viktigt 

för att forskningsfrågorna ska kunna besvaras (Creswell & Poth, 2017). De informanter som 

tackade ja fick information via mejl, telefon eller i samband med intervjutillfället om studiens 

syfte och de forskningsetiska principer studien avser att beakta ur Vetenskapsrådet (2017): 

informationskravet, individskyddskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. För att få ett så bra underlag som möjligt för analys uppfyller informanterna 

kriterierna att ha en speciallärarexamen eller en specialpedagogisk examen utifrån ett 

målinriktat urval (Bryman, 2018). I studien har tolv informanter intervjuats, jämnt fördelat på 

studiens forskare. Sju informanter har gått speciallärarprogrammet och fem informanter har gått 

specialpedagogprogrammet. Informanterna är behörig att undervisa som speciallärare inom 

språk, läs- och skrivutveckling och kommer att benämnas som speciallärare i studien. 

Avgränsningen innebär att studien inte kommer redovisa de undervisande ämneslärarnas 

uppfattningar. Då studien är kvalitativ har informanterna valts i sin miljö (Backman, 2016).1 

Informanterna arbetar i grundskolan fördelade i fyra olika kommuner i Sverige och undervisar 

elever i läsförståelse i sin yrkespraktik. Informanternas yrkeserfarenheter som speciallärare 

eller specialpedagog varierar mellan 8-30 år.  

                                                           
1 Om specialpedagogutbildningen påbörjats senast höstterminen 2008 och examen utfärdats senast 30 juni 2015 kan 

specialpedagogutbildningen ge samma behörighet som en speciallärarexamen med motsvande specialisering.  
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Genomförande  

Möte bestämdes med de informanter som gett sitt samtycke på respektive skola, antingen via 

mejl eller via telefonkontakt. Informanterna har själva valt ut ett lugnt och ostört rum på 

respektive skola. Inspelningsmaterial, i form av applikationen Diktafon, och den upprättade 

intervjuguiden togs med till intervjutillfället. Intervjuerna har spelats in för att uppmärksamhet 

skulle kunna läggas på vad som sades och underlätta uppföljande frågor under samtalets gång. 

Att behöva göra anteckningar kan försvåra den närvaron enligt Bryman (2018). 

Stödanteckningar har dock förts för att underlätta klargöranden och sammanfattningar under 

samtalets gång. Intervjuerna har pågått mellan 30-50 minuter. Intervjuerna har därefter 

transkriberats i sin helhet för att underlätta en grundlig och tillförlitlig analys (Dahlgren & 

Johansson, 2015). Bryman (2018) anser att en fullständig transkribering krävs för att få med 

både vad som sägs och hur det sägs. All transkribering har genomförts var för sig av de egna 

genomförda intervjuerna. Ändringar har skett i transkriberingarna till en mer korrekt 

meningsbyggnad. Upprepningar och halva meningar har tagits bort för en bättre förståelse. 

Därefter har transkriberingarna skickats till varandra för genomläsning. All data förvaras 

oåtkomligt för obehöriga (Vetenskapsrådet, 2017). Alla intervjuer har genomförts under hösten 

2019. 

Tillförlitlighet 

Det är av vikt att under hela forskningsprocessen vara noggrann och systematisk för att studien 

ska vara trovärdig och tillförlitlig. Resultatet visar hur noga datainsamlingen och analysen är 

gjord (Thornberg & Fejes, 2015). Kvalitativa reflektioner kring studiens trovärdighet och 

tillförlitlighet har därför gjorts. Speciallärarnas beskrivningar har varit omfattande och 

mångsidig och har därför gett en god förståelse för speciallärarnas beskrivningar av 

framgångsrik läsförståelseundervisning. Utöver det som framkommit i intervjun beaktar 

analysen även relationen (Creswell & Poth, 2017; Kvale & Brinkmann, 2014). Kvalitativ data 

analyseras kvalitativt genom forskaren, vilket gör att forskaren får stor betydelse (Augustsson, 

2018; Backman, 2016). Transkriberingarna har lästs flera gånger av båda forskarna. En god 

förtrogenhet av det empiriska materialet ökar tillförlitligheten av analysen. Analysen ska 

uppfylla ett ärlighetskriterium, vilket innebär att den inte ska utesluta kontroversiella eller 

alternativa aspekter som berikar en holistisk ansats (Backman, 2016). Kritik har riktats mot 

brist av objektivitet när forskaren bestämmer kategorier och att dennes bakgrund påverkar 

analysförfarandet (Fejes & Thornberg, 2015). Genom att all analys har gjorts tillsamman har 
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risken minskat att förförståelsen har färgat analysen (Wahlström, Dahlgren, Tomson, Diwan & 

Beermann, 1997). Studien representerar bara de speciallärares åsikter som intervjuades och inte 

lärare eller speciallärare i allmänhet, vilket ökar reliabiliteten av studien (Göransson & Nilholm, 

2009). Speciallärarnas beskrivningar har varit innehållsrika och gett en god förståelse av 

fenomenet som undersöks och tillförlitligheten stärks av att flera speciallärares erfarenheter av 

undervisning i läsförståelse har synliggjorts. Enligt Augustsson (2018) ska kvalitativa studier 

vara reproducerbara så en noggrann processbeskrivning krävs. Eftersom det empiriska 

materialet kommer skilja sig om andra speciallärare blir intervjuade kan resultatet bli svårt att 

upprepa, vilket påverkar reliabiliteten. Göransson och Nilholm (2009) menar att en kvantitativ 

studie ska var reproducerbar men en kvalitativ studie ska istället vara överförbar. 

Etiska överväganden 

Avsikten med studien är att följa vad etiken föreskriver enligt Vetenskapsrådet (2017). 

Vetenskapsrådet beskriver vikten av att forskaren håller god ordning på all dokumentation, 

väljer en metod som svarar på forskningsfrågorna, öppet redovisar metoder och resultat, inte 

har några andra motiv än att bidra med ny kunskap, utför kvalitativ god forskning med ett viktigt 

syfte samt gör egna etiska reflektioner. Hänsyn har tagits till informationskravet, 

individskyddskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. För att 

uppfylla informationskravet har berörda personer informerats om dessa krav samt studiens syfte 

och ämnesområde. Individskyddskravet syftar till att skydda informanterna från skada och 

kränkningar. Etiska reflektioner har skett kring hantering av känsligt material som har 

anonymiserats. Ingen annan än intervjuaren får ta del av inspelningsmaterialet. 

Samtyckeskravet har uppfyllts genom att informanterna har informerats om att intervjuerna är 

frivilliga och kunnat när som helst avbrytas. Samtycke till att materialet ska få användas i 

studien har muntligt inhämtats innan intervjuerna. Enligt nyttjandekravet förvaras datan på ett 

säkert sätt och kommer endast att användas i denna studie. Obehöriga kan ej ta del av 

speciallärarnas beskrivningar och inspelat material kommer att raderas när studien är klar. 

Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom att informanter och skolor har avidentifierats och 

fått beteckningarna S1 till S12 så att inte de deltagande personernas identitet avslöjas. Som 

Herz och Johansson (2015) föreslår har etiska reflektioner gjorts kring att lyssna med respekt, 

prata mindre och ta den andres perspektiv för att bli mer fokuserad på samtalet, höra mer och 

förstå den andre bättre. 
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Dataanalys 

I en fenomenografisk ansats analyseras data kvalitativt (Dahlgren & Johansson, 2015). Data 

behöver vara överskådlig, ha en god struktur, ha en rik innebörd och skapa ett teoritillskott som 

andra har nytta av (Augustsson, 2018; Larsson, 2005). Därför har datan brutits ner, organiserats 

med hjälp av kodning och skapat mönster (Backman, 2016; Fejes & Thornberg, 2015). 

Forskningsfrågorna har väglett analysarbetet. I analysfasen dras slutsatser och alla steg ska vara 

relevanta för problemställningen (Backman, 2016). Kontexten skapas genom att delar och 

helheten samverkar i en ömsesidighet. Inga led får hoppas över i resonemanget och delarna ska 

kunna relateras till helheten som tillsammans ger en intern logik. Det sker dock alltid ett mått 

av selektion av verkligheten i dataanalysen, då forskaren alltid måste välja det som ska tas med 

(Larsson, 2005). Studien har analyserats genom en fenomenografisk analysmodell utifrån sju 

steg som Dahlgren och Johansson (2015) lyfter är lämplig att använda. Här följer en beskrivning 

över arbetet med de sju stegen: 

1. Bekanta sig: Steg ett i analysarbetet innebär att bekanta sig med det utskrivna transkriberade 

materialet från intervjuerna. Vi bekantade oss med de transkriberade texterna genom att 

texterna lästes flera gånger och stödanteckningar fördes samtidigt på de utskrivna 

transkriberingarna för att hitta det väsentliga i intervjuerna. 

2. Kondensation: Här startar analysarbetet med en kondensation. Det innebär att variationer och 

det utmärkande i materialet urskiljs. Här ska forskaren få en fördjupad bild som återspeglar 

variationen i hur informanten uppfattar framgångsrik läsförståelseundervisning. Vi färgkodade 

olika ämnesområden utifrån intervjuguiden och andra väsentliga delar som framkommit under 

intervjuerna utifrån studiens frågeställningar. De olika ämnena fick var sin färg och ämnena 

ströks över med överstrykningspennor i olika färger på de utskrivna transkriberingarna. På så 

sätt trädde en tydlig överblick fram över de olika ämnesområdena. I vissa fall kunde samma 

data passa in på flera färgkoder. Då uppstod ett samtal om var datan bäst hörde hemma eller så 

fick datan en dubbel färgmarkering. 

3. Jämförelse: I steg tre jämförs likheter och skillnader i uppfattningar. Vi valde ut kategorier 

som överensstämde med studiens frågeställningar. Vi valde under analysarbetet ut följande 

kategorier: kännetecken för en elev med god läsförståelse, speciallärarens arbete med att 

identifiera elevers läsförståelse, handledning, helklassundervisning, läsgrupper, läsförståelse i 

alla ämnen, grundförutsättningar, samarbete, riktat stöd och textarbete. Vi arbetade med en 

kategori i taget. Under varje kategori skrev vi upp olika typer av svar och varje intervjuperson 
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som namngett det aktuella svaret fick en markering. Vi sammanställde antalet markeringar 

kring det aktuella svaret och fick då fram hur frekvent svaret hade varit. Kring andra mer 

komplexa frågor skrev vi upp varje speciallärares uppfattning i en förkortad löpande text. 

Läsförståelse i alla ämnen är ett exempel på en sådan kategori. Vi sökte efter kärnan i 

uppfattningarna inom den aktuella kategorin hos varje speciallärare för att finna likheter och 

skillnader i svaren. Transkriberingarna lästes igenom tillsammans via telefonkontakt flera 

gånger för att se över kategorierna. 

4. Gruppering: I steg fyra grupperas skillnader och likheter. I den löpande texten jämfördes 

innehållet i texten och samtal uppstod kring vilka likheter och skillnader som trädde fram. En 

och samma uppfattning går att uttrycka på olika sätt och analysarbetet gick därför ut på att 

komma fram till vilka som uttryckt liknande åsikt men på olika sätt och hamnade i en gemensam 

kategori. Ett exempel är att vi sammanförde beskrivningar om inferenser och att läsa mellan 

raderna. 

5. Artikulera kategorier: Här eftersöks kärnan av likheter så det blir tydligt hur stor variationen 

inom en fråga kan vara och när det blir en ny kategori. Här placerade vi in svaren under passande 

kategori utifrån olikheter och likheter som framkommit i studien. Därefter kunde vi formulera 

en gemensam kärnfull och representativ beskrivning av fenomenet. Ett exempel på en likhet i 

intervjuerna var att majoriteten av speciallärarna lyfte olika grundförutsättningar för en god 

läsförståelse. Exempel på olika grundförutsättningar vi fann var en god avkodning, läskondis, 

läslust, motivation, en känsla av lagom stora krav och att lyssna till eleven. Vissa kategorier 

slog vi ihop till en gemensam kategori. Ett exempel på det är att helklassundervisning, 

läsgrupper och läsförståelse i alla ämnen slogs ihop till en kategori. 

6. Namnge kategorierna: Här namngav vi kategorierna utifrån det mest signifikanta i 

beskrivningarna av speciallärarnas åsikter och vad som bäst svarade på studiens 

frågeställningar. Den nya kategorin som hade slagits samman av helklassundervisning, 

läsgrupper och läsförståelse, som vi beskriver under steg fem, fick namnet undervisning. 

Kategorierna som vi slutligen valde var följande: god läsförståelse, speciallärarens arbete med 

att identifiera elevers läsförståelse, handledning, undervisning, grundförutsättningar och 

speciallärares insatser. Här valde vi att korta ner namnen på vissa kategorier. 

7. Kontrastiv fas: Här jämförde vi de olika kategorierna med varandra för att se om det rymdes 

fler uppgifter inom en kategori eller om en uppgift passade i flera av kategorierna. Anledningen 

till det var att kategorierna grundligt skulle beskriva fenomenet. Här letade vi upp kärnfulla 
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citat för att belysa speciallärarnas åsikter inom respektive kategori. Vi var noga med att alla 

speciallärare i studien skulle vara representerade bland citaten. Stegen samspelar med varandra 

och har upprepats under hela analysprocessen. 

Det är av vikt att fånga det väsentliga i fenomenet, det som är unikt (Larsson, 2005). Resultatet 

i en fenomenografi kallas utfallsrum. Det utfallsrum som framställts har beskrivits utan 

teoretisk analys. Det innebär att rollen som den kvalitative intervjuaren är att få informanten att 

ge en fördjupad bild som återspeglar variationer i hur informanten uppfattar fenomenet och som 

är syftet med vår studie (Kvale & Brinkmann, 2014). Analysen ska uppfylla ett 

ärlighetskriterium, vilket innebär att den inte har uteslutit kontroversiella eller alternativa 

aspekter som berikar en holistisk ansats (Backman, 2016). Kvalitativa studier beskriver en 

komplex interaktion av olika faktorer. Utöver det som sägs i intervjun beaktar analysen den 

mänskliga relationen mellan forskaren och informanterna som är en del av intervjuns kontext 

(Creswell & Poth, 2017; Kvale & Brinkmann, 2014). Kvalitativ data analyseras kvalitativt 

genom forskaren som ingår som ett instrument, vilket gör att forskarna har fått stor betydelse i 

studien (Augustsson, 2018; Backman, 2016). 

Resultat 

Studiens syfte är att få en ökad förståelse för speciallärares läsförståelseundervisning. I följande 

kapitel presenteras den kvalitativa studiens resultat med utgångspunkt från studiens två 

frågeställningar som utgör resultatets två huvudrubriker. Utifrån teorin The Simple View of 

Reading görs en tolkning av hur de tolv speciallärarna beskriver framgångsrik 

läsförståelseundervisning i sin yrkespraktik. Vid analysen av den insamlade datan har mönster 

kunnat urskiljas och resultatet har kategoriserats i sex kategorier: god läsförståelse, 

speciallärarens arbete med att identifiera elevers läsförståelse, handledning, undervisning, 

grundförutsättningar och speciallärares insatser. De svar som kommit fram med utgångspunkt 

från intervjuguidens rubriker redovisas under de sex kategorierna. Varje kategori tydliggörs 

med hjälp av beskrivningar och citat från studiens informanter. Alla tolv informanter finns 

representerade i citaten och benämns S1 till S12.  

Framgångsfaktorer som främjar läsförståelse 

God läsförståelse 

För att kunna främja läsförståelse söker studien uppfattningar som kännetecknar en god 

läsförståelse. Studien har fått fram faktorer som enlig speciallärarna är grunden till en god 
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läsförståelse: en språklig förmåga, en avkodningsförmåga, ett läsflyt, läslust, ett engagemang 

för sin läsning och en förmåga att använda sig av strategier. 

Man kommer alltid tillbaka till språket och då blir det språket som blir en grund. Har 

du inte språket så blir det väldigt svårt. //...// Det är viktigt att inte ta för givet att 

eleverna kan begreppen. Begreppen är viktiga att gå igenom med eleverna. //...// Det 

är viktigt att inte ta för givet att eleverna kan ord som till exempel berg. //...// Vi vet 

att det räcker med några procent som eleverna inte förstår, då har de inte konceptet. 

Då har eleverna tappat och frågan är om vi har råd att tappa elever? Nej, det har vi 

inte. Jag tänker mig att det är jätteviktigt att arbeta med begrepp i alla ämnen. (S2) 

Läsförståelse är ju att du tar del av texten och förstår sändarens budskap i den och 

omvandlar det till en egen kunskap och kan dra slutsatser av den. (S1) 

Läsförståelse är att förstå och kunna applicera det man läser, kunna koppla till egna 

erfarenheter, att kunna se nyttan med det i livet så att man läser för livet och se vad 

man kan använda det till, varför man ska läsa och förstå. (S12) 

Majoriteten av speciallärarna nämner vikten av att elever med god läsförståelse kan använda 

sig av olika lässtrategier såsom att stanna upp vid nya ord och begrepp, tänka efter, läsa om, 

fråga andra samt använda ordböcker. Ett mindre antal speciallärare nämner kännetecken som 

att kunna återberätta, göra sammanfattningar, tolkningar och jämförelser, använda sin 

förförståelse samt fundera på vad som har och vad som kommer att hända. I flera av intervjuerna 

har det framkommit att förmågan att kunna läsa på, mellan och bortom raderna fördjupar 

läsförståelsen liksom förmågan att kunna ta hjälp av bilder och rubriker. Ett antal speciallärare 

tog upp att eleven med en god läsförståelse ofta har ett gott självförtroende, stor läserfarenhet 

och läslust. 

Speciallärarens arbete med att identifiera elevers läsförståelse 

Några speciallärare beskriver arbetet med en formativ kartläggning. Det kan göras genom att 

eleven får läsa en text högt och då analyseras hur eleven både avkodar texten och förstår 

innehållet. Specialläraren noterar hur ofta eleven avkodar fel, gissar eller tvekar, vilket kan tyda 

på att eleven inte förstår. Vid textsamtal noteras om problemet kan bero på en bristande 

omvärldskunskap, ett dåligt ordförråd eller en bristande förmåga att sammanfatta eller 

återberätta. Det framkommer i studien att speciallärare använder hörförståelsen genom att läsa 

högt för eleven, för att identifiera om problematiken ligger på avkodningen eller förståelsen. 

En speciallärare trycker på vikten av att tidigt undersöka hörförståelsen: 

Hörförståelsen är ju jätteviktig att man kollar upp /.../ redan i 1:an. Finns en bra 

hörförståelse, då är det avkodningen det beror på. Och då är det lätt att åtgärda. (S4) 
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De flesta speciallärarna trycker på vikten av att analysera testresultaten så rätt insatser sätts in. 

Analysen görs i de flesta fall i samarbete mellan klassläraren och specialläraren som utifrån det 

lägger upp undervisningen tillsammans. Flertalet av speciallärarna anger att analysarbetet är ett 

viktigt arbete när elevens starka och svaga sidor identifieras. Det är även viktigt att identifiera 

hur undervisningen har bedrivits. 

Analysarbetet är viktigast för att vara säker på var eleverna står och för att få en 

djupare förståelse för deras svårigheter. Om man tror sig förstå hur det här barnet 

fungerar, då tror jag också att man kan göra rätt prioriteringar. (S7) 

 

Samtliga speciallärare anger att elever i behov av stöd identifieras av klasslärare i klassrummen 

genom observationer, formativa bedömningar, screeningar, elevsamtal, nationella prov och 

Skolverkets bedömningsstöd. Samtliga skolor har en handlingsplan/diagnosplan, men planerna 

ser lite olika ut på de olika skolorna. Där beskrivs vilka tester som görs av alla elever i olika 

årskurser så att alla elevers läsförståelseutveckling går att kartlägga och att det görs 

systematiskt. Ett flertal speciallärare anger att de gör DLS läsförståelse i årskurs två. Utöver det 

gör några skolor Skolverkets bedömningsstöd för årskurs två och tre samt DLS läsförståelse i 

årskurs fyra eller fem. Två speciallärare uppger att skolan använder Skolverkets Nya språket 

lyfter som ett stöd i att följa elevens läs- och skrivutveckling. Vissa speciallärare anger att elever 

som ligger lågt på screeningen på gruppnivå får göra ytterligare individuella tester för en 

fördjupad bild av elevens behov. Då nämns ITPA, ITPA 3, Läst, DLS Bas, DLS 3, SL40, Hitta 

bilden och Vingdiagnos. Behovet styr vilka tester som väljs. Om eleven ligger mycket lågt väljs 

ibland lättare tester ut för att testet ska passa elevens nivå. Alla skolor utför bedömningsstöden 

i årskurs 1 men en speciallärare kompletterar med ett hörförståelsetest för att tidigt identifiera 

elevers förmåga att utveckla en god läsförståelse. Om ett resultat förvånar läraren kan elever få 

göra om testet för att säkerställa resultatet eller ge eleven bättre förutsättningar att göra ett 

rättvisande resultat. Det kan då ske enskilt hos specialläraren. Några speciallärare läser i vissa 

fall texten högt för eleven för att särskilja läsförståelsen och hörförståelsen. Elever kan ges 

längre testtid vid behov för att specialläraren ska kunna identifiera problemet i elevens 

läsförståelseutveckling. 

Handledning 

När några speciallärare diskuterar elever i behov, när det gäller läsförståelse, tillsammans med 

klasslärare är det lärarens kompetens som styr vilka insatser speciallärare sätter in på 

organisations-, grupp- och individnivå. När det gäller handledning beskriver speciallärare att 

den styrs av lärares behov, arbetslagets behov och skolans behov. 
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När det gäller handledning så är det att jobba med arbetslaget, handledning av 

enskilda lärare, det är på organisationsnivå med det systematiska kvalitetsarbete, jag 

tänker alltid främjande och förebyggande //…/// . Jag jobbar alltid i ett tätt samarbete 

med rektor om hur läsåret ska se ut. Vilka prioriterade processor ska vi ha på skolan? 

Just nu har det varit läsning och läsförståelse. Det främjar på hela personalnivån och 

eleverna får en automatisk skjuts i språkutveckling, läsutveckling, skrivutveckling. 

Det är viktigt att jobba på alla nivåer. Man måste //...// jobba på organisation- och 

gruppnivå för annars finns det delar som vi inte fixar och då blir det större problem. 

(S1) 

Organisationsnivå: Här beskriver en del av speciallärarna arbetet på organisationsnivå med 

prioriterade processer inom området läsförståelse. Här handleder speciallärare i Nya språket 

lyfter, Läslyftet eller genrepedagogik. Speciallärare bedriver studiecirklar där litteratur om 

läsförståelse diskuteras, handleder arbetslag i läsförståelse och prioriterar stödet utifrån 

behoven. Speciallärare identifierar skolans behov tillsammans med rektor utifrån vad 

handledning visat är skolans behov.  

Gruppnivå: De flesta speciallärarna handleder klassläraren utifrån testresultaten i hur 

läsförståelseundervisningen kan organiseras i helklass. Enstaka speciallärare modellerar i 

helklass för att visa och lära eleverna hur strategierna kan användas. Klasslärarna ser hur 

strategierna kan undervisas och tar sedan över läsförståelseundervisningen. Därefter handleder 

speciallärare enskilda lärare utifrån lärares behov. Några speciallärare arbetar med att få alla 

lärare i alla ämnen att metodiskt arbeta med begrepp för att begreppsförståelsen gynnar alla 

elever i klassrummet. Speciallärare får ofta fungera som ett bollplank till alla undervisande 

lärare.  

Många lärare tar upp att det behövs specialpedagogisk kompetens men när vi 

resonerar tillsammans så hamnar vi på att det går att fixa i klassrummet. Det hamnar 

då på gruppnivå och vi pratar om hur mycket som måste finnas på individnivå. (S3) 

Jag brukar ta upp med lärarna som undervisar i No/So att de ska prata om begrepp. 

Vad finns det för begrepp att gå igenom med eleverna? Det är språket som är viktigt 

och att vi inte tar för givet att eleverna kan dessa begrepp. (S2) 

När det gäller lärarna brukar jag ta upp om språkets betydelse. Det är viktigt att ta 

upp med lärarna att de inte ska ta för givet att eleverna kan begrepp. Förståelsen är 

viktig för eleverna. (S3) 

Undervisning 

Speciallärarna är samstämmiga kring att läsförståelse bäst utvecklas i grupp och i den ordinarie 

undervisningen. Om behovet finns hos den enskilde läraren modellerar några av speciallärarna 

strategiundervisning i klasser och läser då en text högt, stannar upp och låter eleverna träna på 

en strategi i taget. Speciallärarna modellerar genom att eleverna ska kunna svara på, mellan och 
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bortom raderna. Någon speciallärare låter eleverna svara på Post-it-lappar för att alla ska vara 

delaktiga vid högläsningen. De flesta speciallärarna väljer böcker med texter som är lockande 

för eleverna för att främja läslusten. Att medvetet välja böcker med text som fångar eleverna 

anser flera speciallärare stärker elevernas motivation, självkänsla och självförtroende. 

Då tänker jag att man dels behöver undervisa om: Hur gör jag när jag förutspår en 

text? eller Hur gör jag när jag ställer frågor till en text? Och hur gör jag när jag tänker 

mej den här inre bilden? Hur ser min inre bild ut jämfört med din inre bild? Det tror 

jag är jätteviktigt. Och då tror jag att man först behöver leda undervisningen själv 

och kanske läsa texten högt, stanna upp och diskutera. Verkligen sätta fokus på: Nu 

gör jag det här och jag gör det därför att… Nu sammanfattar jag den här texten. Jag 

gör det därför att jag ska komma ihåg eller för att jag ska kunna återberätta den med 

egna ord. (S11) 

När alla strategier har undervisats om kan eleverna få använda sig av flera strategier vid samma 

lästillfälle. Strategier som flera av studiens speciallärare nämner att de lär ut är att stanna upp, 

ta reda på betydelsen av nya ord och begrepp, läsa en gång till, måla inre bilder tillsammans 

samt ställa frågor till texten. Två speciallärare uppger att de arbetar efter metoden RT. Några 

speciallärare uppger att de utgår ifrån metoden En läsande klass när de modellerar strategierna. 

Flera speciallärare anger att figurernas namn kan passa att användas explicit på lågstadiet när 

strategierna introduceras. Under mellanstadiet kan undervisningen mer och mer gå över till att 

bara benämna strategiernas namn. Ett mindre antal uppger att de gått ifrån det projektet. De 

anser att metoden kan göra att elever fastnar i figurerna och att det inte främjar läsförståelsen. 

En speciallärare uppgav att skolan inte hoppat på projektet utan anser att det är viktigt med ett 

kritiskt förhållningssätt till alla nya metoder som till exempel En läsande klass. Flera 

speciallärare menar att det är viktigare att identifiera elevens behov och utifrån elevens behov 

välja metoder. 

På gruppnivå har jag hållit i modellektioner utifrån RT och deras läsförståstrategier, 

och klassläraren var med. Sedan har vi jobbat med textsamtal och då jobbade både 

klassläraren, bibliotekarien och jag i klassrummet och hade små korta texter som 

eleverna fick diskutera. Vi hade en tydlig struktur och frågor på det. (S12) 

Sedan arbetar vi med en metod En läsande klass. Då jobbar de i grupper periodvis, 

fyra-fem barn per grupp och använder de här korten. Och det är ju också ett konkret 

och bra sätt tycker jag. Förförståelsen vet vi ju är viktig för hur man tar till sig en 

text och om barnen tittar på omslag, bilder, titeln när de arbetar självständigt. //...// I 

början lär man ut en strategi i taget, men sexorna som kan det här ska jobba med alla 

figurerna. Det är ju ett bra sätt att hjälpas åt att tänka. Då sitter de i grupp och utser 

en ledare som är den som ska hålla i den här figuren och se till att alla får säga vad 

texten kommer handla om. Sedan pratar man om inre bilder, lär sig att berätta för 

varandra, inget är rätt eller fel utan berättar varför jag tänkte så kring bilden. 

Detektiven är ju oerhört viktig för de som inte förstår, att bli uppmärksam på Vad är 

det jag inte förstår? Jag måste bli lite klurig och försöka lista ut vad som menas. Och 
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sen har vi ju reportern som ställer frågor till innehållet och cowboyen som 

sammanfattar. (S7)  

Det kommer nya rön hela tiden som man måste förhålla sig till och läsa kritisk. Det 

kommer hela tiden som En läsande klass som inte är forskningsförankrat i det 

arbetet, det är bara lärare som anser att detta arbete fungerar bra. (S2) 

Flera skolor organiserar läsgrupper på gruppnivå där specialläraren har hand om en av 

grupperna. Vissa speciallärare läser då med de elever som är i störst behov av stöd. Andra 

speciallärare anser att elever i behov lär bäst av andra starkare elever i samtal kring texterna 

och föredrar därför mixade grupper med både starka och svaga elever.  

I läsförståelse är det mycket diskussioner och gärna i smågrupper och det är viktigt 

hur man sätter samman dessa grupper. Man behöver någon som utmanar och sätter 

lite mer tankar, men det får inte vara så att någon tar över i en grupp. (S4) 

Det är ju i mindre grupper //...// jag gillar blandad kompott egentligen, på ett lekfullt 

sätt. För det sociala är jätteviktigt, för det är ju bra om eleverna kan hjälpa varandra, 

för det blir de lyfta av tycker jag. (S6) 

Det är viktigt att inte glömma eleverna som är duktiga, de måste få utmaningar. Att 

de får lite svårare texter att läsa och lite klurigare frågor. (S5) 

Och gärna att man läser texten en gång, sen är det en elev som är diskussionsledare, 

läser gröna frågorna och så diskuterar man frågorna tillsammans. Man ska vara 

nyfiken på varandra om man inte förstår: Hur tänker du nu? Varför tänker du så? 

Var hittade du det i texten? När man är klar med de gröna frågorna läser man texten 

igen och helst samma stycke så det blir upprepad läsning. Och sedan en ny 

diskussionsledare med de gula frågorna. När man är klar med de gula frågorna läser 

man texten igen. Och sedan är det de röda frågorna med en ny diskussionsledare. 

Det tycker jag är ett bra upplägg. (S9) 

De flesta speciallärare uppger att skolan inte har resurser att organisera läsgrupper i den 

utsträckning som skulle behövas för att möta behovet. Därför tar några speciallärare upp att det 

är viktigt att jobba med skolans behov med alla lärare och klassens behov i lärmiljön med 

enskilda lärare. Ett fåtal speciallärare tar upp i intervjun att det är viktigt att eleverna får en 

utbildad lärare med kompetens som undervisar i läsgruppen för att insatserna ska ge önskat 

resultat. För att kunna lära ut strategier anser de flesta speciallärarna att det är viktigt att 

identifiera behoven av strategier samt att ha kunskaper om hur strategier lärs ut. 

Handleda elevassistenter //...//. Visst kan man vägleda i läsning men jag tycker att 

det är viktigt att när det gäller läsning, lästräning är det viktigt med utbildning. Visst 

kan man vägleda i läsning men i lästräning så ska det vara en speciallärare, viktigt 

att ha kunskaper. (S6) 

Flertalet speciallärare tar upp vikten av att läsförståelse måste genomsyra alla ämnen. Det spelar 

ingen roll vilket ämne det är, läsförståelse och begreppsarbete är lika viktigt i alla ämnen för att 
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alla elever ska tillgodogöra sig undervisningen. Ämnen som specifikt nämns i studien är 

matematik, So och No. So-texterna nämns som faktatäta och beskrivande av okända miljöer 

vilket ökar behovet av förförståelse. Två speciallärare tar upp att de arbetar medvetet i en 

matematikgrupp med språket och begrepp för en ökad läsförståelse inom matematik och målet 

är att kunna använda dessa strategier i den ordinarie undervisningen. 

Vi har länge jobbat med läsförståelse på skolan och lär eleverna begreppen. Lärarna 

lägger krut på att jobba med begreppen medvetet så när eleverna möter en text så 

börjar de svara på frågor. Förstår vi alla ord? Vad kan orden innebära? (S3) 

Då har vi använt en So-text som de ändå har i sin undervisning för att det inte ska 

komma till något nytt. Jag kör ju med samma koncept där också, att de ska gå in i 

texten, visualisera. Och då kan det ju vara svårare, för då är det ingen bekant miljö 

för dem. Om man läser om andra länder är det ju mycket svårare. (S10) 

Det är ju utmaningen att få in det i alla ämnen, inte bara en lektion i veckan på 

svenskan utan man ska se det som en helhet. Man jobbar med läsförståelse på matten 

också. På matten, tänker jag, är det många svåra ord. Och även på No och So, som 

är faktatätt. (S12) 

En annan speciallärare berättar om närläsning inom olika ämnen då en detalj i taget studeras. I 

matematik kan det vara nyckelord eller det som efterfrågas. I en skönlitterär text kan det 

närläsas kring tempusform eller adjektiv. En So-text närläses genom att studera bilder och 

rubriker. 

Man kan ju ha problemlösningstal. Hur gör jag då? Man kanske närläser det 

jättenoga. Vilka ord är det som visar att jag ska använda addition? Ja, det kanske är 

det här ordet, så att man verkligen visar på, så här gör jag för att förstå en text. //…/ 

Läsförståelse används så fort du läser en text på ett eller annat sätt. Olika strategier 

används utifrån vilken text du läser. (S11) 

Framgångsfaktorer som främjar enskilda elever i läsförståelseproblem 

Grundförutsättningar 

Samtliga speciallärare nämner olika grundförutsättningar som är gynnsamma för en bra 

läsförståelse. Att eleven har en god avkodning anser samtliga speciallärare är avgörande. Några 

av speciallärarna syftar på formeln AxF=L i teorin The Simple View of Reading. 

När det gäller yngre barn så är det mycket grundförutsättningarna för dom ska ju 

sitta där. Men det är viktigt att jobba med självbild, självförtroende och att man 

bygger upp det hos eleverna. När det gäller lite äldre så gäller det att jobba med 

genrepedagogik, där kan jag bidra under en period och jobba hårt under en tid. (S1) 

Ja, det är ju avkodning gånger förståelse som blir läsförmågan och jag kan ju aldrig 

bortse från helheten när jag får elever till mej. Jag måste ju alltid titta på båda 

aspekterna för att hitta strategier och undervisningssätt som kan ge framgång. (S7)  
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Det framkommer i studien att läsflyt underlättar läsförståelsen och att eleven behöver ha ett 

mått av läskondis för att orka läsa långa texter. Ordet läskondis beskriver för eleven att läsning 

behöver underhållas precis som annan kondition. I flera intervjuer framkommer betydelsen av 

läslust, motivation och en känsla av lagom stora krav.  

Sen att eleven är med på tåget. För det är A och O. För en elev som inte är med på 

tåget som varken har motivation eller motor så är det frågan om det är någon idé att 

traggla det här. Eleven måste själv känna och vilja //...// framför allt att jag som 

vuxen, klasslärare inte sätter fram ett material där du redan vet att eleven inte 

kommer att fixa. För då är det ett misslyckande direkt och då är det att man tar bort 

den här glädjen. Då tappar de lusten och glädjen och då är det inte kul att läsa. (S5) 

Ett antal speciallärare beskriver vikten av att stärka elevens självkänsla och läslust för att 

förebygga att eleven inte ska hamna i svårigheter. I en intervju beskrivs Martin Widmarks bild 

föreställande fyra pusselbitar som symboliserar fyra delar som krävs för en fullgod läsning: 

Avkodning, Läskondis, Läsförståelse och Läslust. I flera intervjuer framkommer att det är av 

stor vikt att lyssna på elevens egna tankar kring val av text till både innehåll och svårighetsgrad. 

Metakognitiva samtal hålls kring elevens lärande. Genom att lyssna till eleven försöker 

speciallärarna att stärka elevens självbild och självkänsla.  

Det är viktigt att ta in dem i reflektionen. Hur lär jag mig? Vad behöver jag hjälp 

med? Blir jag bättre när jag gör på det sättet? Dom är rätt duktiga på att förstå sig 

själv många gånger. Det är det första steget i reflektionen Hur lär jag mig? Det 

metakognitiva, Vad gör jag när jag förstår? Hur gör jag när jag förstår? eller Vad ska 

jag göra för att förstå? Det är ganska intressant. (S3) 

Speciallärares insatser 

Flera speciallärare för fram att det är viktigt att först undanröja alla hinder innan riktade insatser 

sätts in. Exempelvis beaktas schema, ljus, placering, koncentrationssvårigheter, hur eleven 

fungerar i gruppen och svårigheter beroende på språkstörning eller någon NPF. 

I studien framkommer att flertalet av speciallärarna har ett samarbete med klasslärarna kring 

arbetet med elever i behov. Några av speciallärarna planerar med lärarna en gång per vecka, 

andra något mer sällan. Då analyseras elevens kunskaper och utveckling. Flera speciallärare 

trycker på vikten av att det är elevens behov och elevens röst som styr det kommande arbetet 

med eleven. Som framkommit i studien sker helst stödet inom klassens ram. 

Flertalet av studiens speciallärare arbetar med texter i liten grupp där de kombinerar att träna 

avkodning genom högläsning, samtala om textens innehåll samt ställa och svara på frågor. Ett 

mindre antal speciallärare nämner stödmallar och checklistor som hjälpmedel, till exempel att 
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texter jämförs med varandra med hjälp av VÖL-scheman. Några speciallärare tar upp att 

texterna ska vara anpassade till eleverna och att de ibland får förenkla texterna för att passa 

elevgruppen. Några speciallärare uppger att de arbetar med förförståelse, bland annat genom 

att i förväg gå igenom texter som kommer att förekomma i klassrummet. Arbetet sker antingen 

i liten grupp eller med enskilda elever. När förståelsen brister vid läsning nämns strategin att 

läsa texten eller ordet en gång till. 

Man kan arbeta med förförståelse med de elever som har svårt för texterna i So 

genom att prata igenom texten och om svåra ord. Och sedan när de arbetar i klassen, 

då går det ju lättare för dem. (S12) 

/../det är viktigt att bygga upp en bra läsförståelse på lågstadiet, så att de kan ta till 

sig kunskaper för annars blir det jättejobbigt på mellanstadiet. För då ökar 

textmängden. (S4) 

Några speciallärare beskriver hur de också arbetar i mixade grupper där de starka kan lyfta 

elever som är i behov av stöd. Flertalet av speciallärarna uppger att elever ibland ges extra 

träning i liten grupp tillsammans med andra elev i behov. I samtliga intervjuer framkommer det 

att speciallärarna även arbetar enskilt med elever för att kunna ge riktat stöd. Flera av 

speciallärarna beskriver hur det sker i intensiva perioder. Samtliga speciallärare tar upp att 

läsförståelse utvecklas bästa i grupp men anger att det i vissa fall är befogat att bedriva en till 

en-undervisning. Det är behovet och tillgång till resurser som styr. Under intensiva perioder 

jobbar speciallärarna med strategier så att eleven självständigt ska kunna använda strategierna 

i klassrummet. 

Jag föredrar att mixa för att om man ska förklara hur man tänker så är det ju bra om 

inte alla har svårt för det. Utan att man har de som har lättare för sig för det är alltid 

lättare att ta till sig av en kompis än en lärare. Så jag vill helst ha blandade grupper. 

(S9) 

Men så försöker vi ha läsgrupper i tvåan och trean, där vi försöker delar upp klassen 

i fyra grupper, beroende på vilka resurser vi har, och behandlar kapitlet i läseboken, 

där vi lyfter upp ord, pratar om innehållet så det blir en läsgruppslektion. Jag har 

alltid den gruppen som behöver träna mycket. (S10) 

Jag tänker att blir det individuellt så är det ofta att jag måste anpassa och då blir det 

mycket att jobba med ordförrådet. Då är det där bristerna finns och det kanske inte 

alltid är lämpligt att göra det i en grupp. Det är alltid det som man måste avväga 

eftersom det blir känsligt för eleven. Speciellt ju äldre eleverna blir tänker jag. 

Behoven är viktigast men man måste vara väldigt flexibel och komma överens om 

det med eleven. Vissa elever vill komma och jobba enskilt med det. (S2) 
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Speciallärarna i studien tar upp olika metoder som används i undervisningen. I studien nämns 

En läsande klass, Genrepedagogik, Cirkelmodellen, Kooperativt lärande, Reciprocal teaching 

och Vägledd läsning (Guided reading). 

Då är guidad läsning så bra. Där kommer man åt alla problem. Man diskuterar texten. 

För det finns de som läser jättehackigt men ändå kommer ihåg vad de läser. De har 

ju ofta ett väldigt gott arbetsminne. Sedan har vi dem som läser jättebra med flyt 

men som sedan inte kommer ihåg... och där, där man diskuterar texten... jag försöker 

ju guida in dem och då hör man ju om de hänger med i texten eller inte. Man är som 

inte med, man är inte aktiv, man är passiv läsare. Och det pratar vi mycket om, sättet 

man läser på, inte bara tekniken. Hur man tänker inombords, att man ska interagera 

med texten. Ställa frågor medan man läser... att kunna läsa mellan raderna. Man kan 

inte bara läsa rakt av, det kanske betyder något. Det diskuterar man jättemycket i 

läsgrupp när man just har guidad läsning. Sedan också efteråt att man diskuterar... 

sedan är ju bilder viktiga, framsidan är viktig, alla delar i en bok är viktig. Vi pratar 

jättemycket om faktatexter i register, hur man kan slå upp… Det är mycket man kan 

ta hjälp av i en bok bara man vet hur man ska göra. /.../ Det är uppskattat av eleverna 

och efterfrågat. (S6) 

Flera speciallärare anger högläsning som ett viktigt inslag i läsförståelseundervisningen. 

Genom högläsning kommer de åt elevernas hörförståelse. Någon speciallärare trycker på hur 

viktig hörförståelsen är och vikten av att det arbetet påbörjas innan eleverna lär sig läsa. 

Högläsning tycker jag är ett bra sätt att få med sig alla på och då att man inte bara 

har läsandet utan att man också har uppgifter. Nu jobbar vi med sammanfattning av 

det här kapitlet jag har läst idag. (S9) 

Om du har lässvårigheter kanske all din energi går åt till att bara avkoda texten. Om 

man på det ska vara en aktiv läsare, så ska man förstå och så ska man ha massa 

åsikter om den och tolka den dessutom. Då är det väldigt många steg. Då behöver 

man tänka till. Vad är syftet med den här övningen? Är syftet att vi ska träna 

avkodning eller är syftet att vi ska träna att förstå en text? Om syftet är att man ska 

förstå en text så kanske man behöver hjälp med att läsa upp den, få den läst för sig, 

för att kunna träna de här strategierna. Det är ju också en utmaning, att ha den 

balansgången. För det får ju inte bli så att man aldrig tränar på att läsa sig till 

läsförståelse utan bara lyssnar och har hörförståelse. Det gäller att man hittar balans 

mellan det och lagom utmaningar. Ja, det är knepigt, men det är det som är kul också. 

(S11) 

De flesta av studiens speciallärare arbetar med olika läsförståelsestrategier för att underlätta 

elevernas läsförståelse. Flertalet av speciallärarna arbetar med textinnehållet på, mellan och 

bortom raderna, vilket tränar eleverna på att göra inferenser. Speciallärarna uppger att kunskap 

om nya ord och begrepp har betydelse. Ord och begrepp beskrivs och kategoriseras bäst i sitt 

sammanhang. 

De elever som jag får som har bra avkodning men som inte förstår vad de läser, där 

tycker jag att det ofta handlar om dåligt ordförråd, dåligt begreppsförståelse, dålig 
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omvärldskunskap. Man får inte texterna att landa i någonting. Det är bara en lösryckt 

text som inte finns i en kontext som de har i sig. (S7) 

Sedan är det ju viktigt att ha kunskap om ord, att ha ett stort ordförråd och bygga på 

det hela tiden. Att förstå begrepp när man läser, annars ger det ju inte så mycket. 

(S8) 

Andra strategier som några speciallärare tar upp är när eleverna får förutspå textens innehåll 

och lära sig att ta hjälp av bilder som stöd för förståelsen. Eleverna tränar på att sammanfatta 

textens innehåll, vilket beskrivs som något svårt för eleverna. Flera speciallärare beskriver att 

eleverna får föreställa sig texten genom att måla inre bilder. En speciallärare poängterar den 

strategin extra mycket och använder sig av den strategin ofta i sin undervisning. 

Det gäller att fånga upp de ord de inte kan och att prata om texten och kring bilderna. 

Om det är en okänd text kanske jag berättar om bilderna och frågar: Vad tror du att 

detta handlar om? när de ser bilderna. Och så får de frågor där svaret inte står rakt 

ut: Hur tror du pojken kände sig? för att inte hamna bara i innehållsfrågor. (S8) 

Det framkommer i studien att ett gott samarbete med föräldrarna gynnar elevernas utveckling. 

Föräldrarna ses då som en viktig resurs när det kommer till elevens läsinlärning. Specialläraren 

kan vara en värdefull länk mellan arbetet i skolan och i hemmet. Några speciallärare nämner att 

föräldrar kan läsa klassens läsläxa ur läseboken högt för de elever som ännu inte klarar av att 

läsa en text på egen hand. Eleven kan då utveckla sin läsförståelse och vara delaktig i klassens 

arbete med texter. 

Jag gör bokstäver som jag laminerar och skickar sedan hem bokstäverna så att eleven 

kan träna hemma med föräldrarna. Hemmet kan då tillsammans med eleven spela 

memo med bokstäverna. Jag kan även skicka hem ordbilder som föräldrar tränar 

hemma med eleven. (S5) 

Sammanfattande resultat 

Syftet med studien är att få en ökad förståelse om några speciallärares uppfattning om 

läsförståelseundervisning. Resultatet av intervjuerna har gett en detaljerad beskrivning av tolv 

speciallärares uppfattning om många olika faktorer som påverkar läsförståelsen. Samtliga 

speciallärare är överens om att framgångsrik läsförståelse gynnas av att identifiera behovet. 

Speciallärarna tar upp att behovet identifieras under handledning, elevintervjuer och 

tillsammans med rektor. Det är bara en speciallärare som nämner att specialläraren arbetar 

främjande och förebyggande men när vi tolkar intervjuerna framgår det att alla speciallärare 

bedriver ett främjande och förebyggande arbete. I enlighet med teorin The Simple View of 

Reading, som Gough & Tunmer (1986) beskriver, så anser samtliga av studiens informanter att 

en god avkodning är en grundförutsättning för en god läsförståelse. De flesta informanter tar 
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även upp den språkliga betydelsen för en god läsförståelse med fokus på läsförståelsestrategier 

samt ord- och begreppsförståelse. Samtliga lärare anser att strategiundervisning bäst sker i 

grupp och att det tillsammans med intresseväckande och lagom utmanande texter stärker 

elevens motivation, självbild och självförtroende. Flera speciallärare tar upp att eleverna får 

träna sig i förmågan att tänka mellan raderna, vilket Lundberg och Reichenberg (2013) 

benämner Inference Teaching. Flertalet av speciallärarna ser goda resultat av 

strategiundervisning och att specialläraren ska ha ett gott samarbete med rektor, klasslärare och 

hemmet. Andra framgångsfaktorer som studien lyfter är läsflyt, läslust, engagemang för sin 

läsning samt en god kompetens kring läsförståelsestrategier hos pedagogerna. För en 

framgångsrik läsförståelseundervisning framhåller studien vikten av att eleven blir lyssnad till. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

I vårt självständiga arbete har vi utgått från en kvalitativ forskningsansats för att få en förståelse 

om speciallärares framgångsrika läsförståelseundervisning. Enligt Dahlgren och Johansson 

(2015) syftar den kvalitativa forskningsansatsen till att få en djupare förståelse för fenomenet. 

Vi anser att valet av ansats har passat studiens syfte och bidragit till att studiens frågeställningar 

kunnat besvaras. Genom valet av en kvalitativ forskningsansats har en kvantitativ 

forskningsansats valts bort, studien syftar därmed inte till att vara generaliserbar (Göransson & 

Nilholm, 2009). 

Vårt metodval föll på kvalitativa intervjuer för att det är en bra metod att använda när lärares 

uppfattning ska beskrivas. Frågornas formuleringar kunde ändras mellan de olika intervjuerna 

utifrån den information som framkom under intervjuerna. Frågornas ordningsföljd kunde även 

variera vilket halvstrukturerade intervjuer med öppna frågeställningar skapar utrymme till. 

Begränsningen med den kvalitativa intervjun är att den inte syftas till att kvantifieras (Kvale & 

Brinkmann, 2014). De öppna svaren leder till att informanten kan utveckla sin egen förståelse 

och sina egna synpunkter utifrån de öppna frågeställningarna (Denscombe, 2017). En nackdel 

med öppna frågor kan vara att intervjun kan dra iväg åt fel håll. Vi anser dock att intervjuerna 

höll sig inom ämnet. En strukturerad intervju anser vi inte är lika flexibel och kunde försvårat 

möjligheten att få uttömmande förståelse för fenomenet. Därför föll inte valet på en strukturerad 

intervju. I studien har tolv informanter intervjuats vilket gör studien till småskalig. Intervjuerna 

var ett personligt möte mellan en forskare och en informant. Då varje intervjusituation endast 

bestod av två personer har möte varit lätt att arrangera, vilket har varit en fördel. Fördel med att 
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intervjua en person i taget är att det är lätt att förhålla sig till en person i taget. Det är också 

lättare att transkribera en intervju där bara en person ska lokaliseras. Nackdel med enskilda 

intervjuer är att antalet åsikter kan bli begränsade jämfört med en gruppintervju. Med 

gruppintervjuer som metodval kan antalet deltagare ökas och därmed skulle en bredare 

förståelse för fenomenet kunna träda fram. Åsikterna skulle genom gruppintervjuer kunna bli 

mer representativa och variationsrika. Positiva fördelar som vår studie skulle kunna ha med 

gruppintervjuer är att gruppdynamiken skulle påverka informanternas möjligheter att vara mer 

delaktiga, uttrycka sina åsikter och delge sina åsikter i dynamik med andra. Denscombe 

framhåller att gruppdynamikens sociala fördelar främjar deltagarna att reflektera och utveckla 

sina tankar om fenomenet. Men vi valde enskilda intervjuer av bekvämlighetsskäl på grund av 

att grupper är svåra att organisera enligt Bryman (2018). Det upplevdes mer hanterbart att 

bestämma tid med en person i taget med tanke på studiens tidsram. Trots det anser vi att studiens 

syfte har uppfyllts och att vi har fått svar på studiens frågeställningar. Intervjuguidens syfte var 

att få ett så uttömmande resultat som möjligt. Den bestod av olika ämnesområden med 

uppföljande intervjufrågor (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Vi tillämpade bekvämlighetsurvalet för att tiden var begränsad genom att vi kontaktade rektorer 

i vår geografiska närhet (Bryman, 2018). Vi insåg att processen skulle ta för lång tid att gå 

genom rektorerna på några av skolorna så vissa speciallärare kontaktades direkt via mail eller 

telefon. Det kan ha påverkat resultatet genom att rektorerna hade kunna rekommenderat andra 

informanter men vi anser att de informanter vi intervjuat gett en bred bild av informanternas 

uppfattningar och upplevelser utifrån våra forskningsfrågor. Vi har använt oss av ett målstyrt 

urval och valt ut informanter med en gedigen erfarenhet av att jobba som lärare och speciallärare 

när det gäller läsförståelse, vilket gjort det möjligt att få våra forskningsfrågor besvarade 

(Bryman). 

Alla informanter har själva valt ut en lugn plats på sina skolor där intervjuerna har kunnat 

genomföras ostört. Vi har valt att träffa informanterna i deras naturliga miljö och samtidigt 

kunnat ta del av deras arbetsmaterial. Att träffas personligen har också gett oss möjlighet att ta 

del av informanternas kroppsspråk och sinnesstämning (Denscombe, 2017). Därför har 

telefonintervjuer valts bort. Informanterna informerades om att vi hade för avsikt att hålla 

intervjuerna inom begränsad tid (Denscombe). Vi anser att informanterna har haft möjlighet att 

ge uttömmande svar inom tidsmarginalen och att det har gett oss en hanterbar mängd data att 

transkribera. Vi valde att inleda intervjuerna med ett för informanten välbekant ämne, i detta 

fall deras bakgrund som yrkesverksam lärare. Intervjuguiden blev ett hjälpmedel för oss att 
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hålla en röd tråd under intervjun och att se till att studiens ämnesområden berördes. Möjlighet 

till ytterligare uppföljande frågor gavs för att få fördjupad förståelse för studiens fenomen, då 

en forskningsfråga kan få ett fördjupat svar med hjälp av flera frågor enligt Kvale och 

Brinkmann (2014). I det tomma fältet på intervjuguiden skrev vi stödanteckningar för att lättare 

kunna ställa relevanta följdfrågor och det anser vi inte var en nackdel för intervjun. Intresse 

visades för informanten med hummande, nickningar och cirkulära frågor som inleddes med 

exempelvis vem, hur, var eller vad. På så sätt undvek vi svaren ja och nej och fick fram det 

oförutsägbara (Hougaard, 2004). För att få fram all tillgänglig data som informanterna ville 

delge studien avslutades intervjuerna med en avslutande fråga där informanterna gavs 

möjligheten att tillägga saker som inte lyfts under intervjun om läsförståelse (Denscombe, 

2017). 

Validiteten i denna studie är hög då studien har utgått från syftet i alla led. Forskningsfrågorna 

har kunnat belysas genom en effektiv datainsamlingsmetod och relevanta frågor utifrån studiens 

syfte. Vi har varit medvetna om att vår förförståelse kan ha påverkat resultatet. Att ha goda 

kunskaper i ämnet kan underlätta en fördjupad förståelse. Men från en annan sida kan 

förförståelsen leda till ett förgivettagande. Det finns en risk att vår lärarbakgrund kan ha lett till 

att speciallärarna avstått från att utveckla delar av resonemang om de tagit för givet att vi hade 

en förförståelse i ämnet läsförståelse. Kritik har riktats mot brist av objektivitet när forskaren 

bestämmer kategorier (Fejes & Thornberg, 2015). Vi har förståelse för kritiken Fejes och 

Thornberg lyfter kring arbetet med kategorier, då vi inte kan vara säkra på att andra forskare 

hade gjort samma tolkningar av resultatet och kommit fram till samma  kategorier som vi. Syftet 

med studien har inte varit att generalisera resultatet utan finna varje speciallärares unika 

uppfattningar, vilket datainsamlingsmetoden har bidragit med. Att komplettera denna studie 

med observationer av speciallärares läsförståelseundervisning hade stärkt tillförlitligheten av 

studien. Alla intervjutillfällen är unika, vilket kvalitativa intervjuer kännetecknas av. Forskaren 

har stor betydelse vid intervjutillfället. Forskaren och den unika miljön blir en integrerad del av 

datainsamlingen och är mycket svår att upprepa (Denscombe, 2017). Vidtagna åtgärder för att 

göra samtalen så lika som möjligt är att vi har haft samma inspelningsmaterial, samma 

intervjuguide och samma underlag för att ställa fördjupande och cirkulära frågor. Att vi varit 

två som arbetat med studien upplever vi som positivt för då har vi kunna diskutera resultat 

tillsammans vilket har ökar trovärdigheten. Att vi varit två som utfört intervjuerna kan ha 

påverkat reliabiliteten genom att informanterna kan gett olika svar beroende på olika faktorer 

hos den som intervjuar. Faktorer som kan påverka den intervjuade är kön, ålder och etniskt 



37 
 

ursprung hos intervjuaren enligt Denscombe. Eftersom vi har samma kön och etniskt ursprung 

samt ungefär samma ålder anser vi att dessa faktorer troligtvis inte påverkat våra informanters 

svar. Vi har varit medvetna om att informanten kan vilja göra forskaren glad genom att svara 

det den tror förväntas av den och att det kan påverka studien negativt (Denscombe). Ämnet har 

inte varit av en känslig karaktär och intervjusituationerna har uppfattats som avslappnade så vår 

uppfattning är att vi har fått ärliga svar. Vi intog en neutral och försiktig men intresserad 

hållning. Att alla informanter hade en specialisering inom språkkunskaper stärkte studiens 

validitet då alla hade både kunskap och erfarenhet i ämnet läsförståelse. Därmed kunde alla 

frågor besvaras på ett varierat och uttömmande sätt vilket gav studien ett rikt resultat. En 

eventuell brist i studien skulle kunna vara att informanterna består av både speciallärare och 

specialpedagoger. Eftersom studiens titel bara tar upp speciallärare så kan titeln bli missvisande. 

Vi redogör dock för hur många som intervjuats av varje yrkeskategori under rubriken urval i 

metoddelen. Yrkeskategoriernas olika perspektiv på läsförståelseundervisning kan stärka 

studiens bredd och variation. Vi utförde sex intervjuer och transkriberingar var. Vi 

transkriberade våra intervjuer själva så vi blev väl bekanta med materialet. Enligt Bryman 

(2018) är det en fördel. Därefter läste vi varandras transkriberingar och analyserade dem 

tillsammans för att öka studiens tillförlitlighet och trovärdighet. Eftersom vi bor mycket långt 

från varandra har våra samtal skett via telefon och skrivandet via ett gemensamt 

Googledokument. Detta har fungerat mycket väl och avståndet mellan oss har inte varit något 

hinder. Vi har skrivit alla delar tillsammans och vi anser att det har varit en styrka att vi 

gemensamt varit delaktiga i alla moment. Thornberg och Fejes (2015) framhåller att en 

noggrann och systematisk forskningsprocess ökar trovärdighet och tillförlitlighet. Vi anser att 

vi arbetat noggrant och systematiskt i vårt analysarbete då vi noga följt analysmodellen i sju 

steg och gått igenom stegen upprepade gånger för att datamaterialet skulle vara uttömmande. 

Vi förde noggranna anteckningar under dataanalysen för att veta vem av våra informanter som 

sagt vad. Det arbetet förenklades genom att varje speciallärare kodades med bokstaven S följt 

av siffran 1 till 12, vilket tydliggjorde vem som sagt vad. Olika ämnesområden färgkodades för 

att underlätta att hitta i materialet. En tydlig och detaljerad redogörelse krävs av procedurer och 

metoder vid kvalitativa intervjuer för att resultatet ska vara trovärdigt (Denscombe, 2017). 

Därför har vår avsikt varit att tydligt redogöra för hur de sju stegen gått till. För att öka 

tillförlitligheten av studiens resultat stödjer vi resultatet med beskrivande citat från intervjuerna 

(Denscombe). 
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I våra etiska överväganden har vi tagit hänsyn till informationskravet, individskyddskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2017). Vi anser 

att vi skyddat individen så att inga svar ska gå att härleda till någon av informanterna genom 

att använda kodnamnen S1 till S12 (Denscombe, 2017). Alla informanter har fått information 

om studiens ämne och syfte i förväg. Vi var tydliga med att datan bara skulle användas till 

denna studie och inte spridas på något sätt för att informanterna skulle kunna ge öppna och 

ärliga svar. Vår strävan har varit att lyssna etiskt och respektfullt genom att vara medvetna om 

hur vi pratar, låta den andre höras samt lyssna aktivt och genuint så att den andre känner sig 

sedd (Herz & Johansson, 2015). 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte har varit att få en ökad förståelse om läsförståelseundervisning genom 

speciallärares perspektiv. Resultatet diskuteras utifrån våra två frågeställningar: Vilka 

framgångsfaktorer beskriver speciallärare i sitt arbete med att främja läsförståelse? och Vilka 

framgångsfaktorer beskriver speciallärare i sitt arbete med att stödja enskilda elever i 

läsförståelseproblem? Utifrån dessa frågeställningar har studien fångat 

speciallärares/specialpedagogers uppfattningar om fenomenet på ett rikligt sätt och därmed 

anser vi att studiens syfte har uppfyllts. Resultatet diskuteras utifrån studiens frågeställningar 

och teoretiska ram samt aktuell forskning. 

Faktorer som samtliga speciallärare i studien tar upp när det gäller god läsförståelse är att eleven 

har en god språklig förmåga och en god avkodningsförmåga. Detta understryks i teorin The 

Simple View of Reading (Gough & Tunmer, 1986). Westlund (2013) framhåller att det finns en 

risk att avkodningsfaktorn i teorin The Simple View of Reading överbetonas och att 

språkförståelsefaktorn får stå tillbaka i undervisningen. I studien ansåg samtliga speciallärare 

att läsförståelse är beroende av en god avkodning och en god språkförståelse och resultatet visar 

att arbetet med båda faktorerna betonas. Ingen speciallärare nämnde teorin The Simple View of 

Reading vid namn, men ett par av speciallärarna syftade på formeln. De komponenter som 

nämns i studien inom språkförståelsen i Scarborough´s reading roap var förförståelse, 

ordförråd, verbala resonemang och textförtrogenhet. Det som dock inte tydligt togs upp var 

språkstruktur, det vill säga grammatikens betydelse för förståelsen (Scarborough, 2001). När 

det kommer till avkodningsdelen så nämndes avkodning och läsflyt i studien men inte 

fonologisk medvetenhet. Ehri et al. (2001) framhåller att fonologisk medvetenhet är grunden 
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för den alfabetiska läsinlärningen. Vår reflektion är att det kan bero på att intervjuguiden inte 

fokuserade på den tidiga läsinlärningen och den fonologiska medvetenheten. 

Att klargöra ord och begrepp har en central roll i speciallärarnas undervisning, vilket 

överensstämmer med vad Westlund (2013) föreslår. Majoriteten av speciallärarna anser i 

enlighet med Edwards Santoro et al. (2008) att högläsning är ett bra moment i det 

specialpedagogiska arbetet med elever i behov. Eleven får då möjlighet att möta ett mer 

avancerat språk och olika genrer. På individnivå jobbar flera speciallärare med språk och 

begrepp i sitt sammanhang inom alla ämnen och målet är att eleverna ska kunna använda 

strategierna självständigt i den ordinarie undervisningen. Det överensstämmer med de tankar 

Alatalo (2011) för fram om att läsförståelse gynnas av ett gott ordförråd och bör tränas i många 

olika kontexter under alla årskurser. 

De flesta av studiens speciallärare arbetar med olika läsförståelsestrategier för att underlätta 

elevernas läsförståelse. Ett exempel de nämner är att läsa på, mellan och bortom raderna, vilket 

Westlund (2013) anser är helt avgörande för en god förståelse. I flera av intervjuerna har det 

framkommit att förmågan att kunna göra inferenser fördjupar läsförståelsen liksom förmågan 

att kunna ta hjälp av bilder och rubriker. Westlund framhåller vikten av att eleven får en tydlig 

undervisning kring hur förmågan att läsa mellan raderna går till då det kräver en komplex 

tankeprocess. Det är viktigt att eleven vet vad som förväntas av dem i strategiarbetet, menar 

Westlund. Förförståelse är en viktig insats där en del speciallärare beskriver hur de förbereder 

elever i behov på texter och förenklar texter som kommer att tas upp i klassrummet. Att ha god 

bakgrundskunskap kan kompensera en svag avkodning framhåller Elwér (2014). När 

förståelsen brister vid läsning nämns i studien strategin att läsa texten eller ordet en gång till. 

Även Tjernberg (2013) framhåller vikten av lässtrategiundervisning för att främja läsförståelse. 

När det gäller läsförståelse kräver det en strukturerad undervisning över lång tid och inte några 

enstaka punktinsatser. 

En läsande klass, ELK, är ett projekt kring läsförståelsestrategier med syfte att förbättra elevers 

läsförståelse (Gonzalez m.fl., 2014). De flesta speciallärare hade arbetat med materialet på 

något sätt men flera av speciallärarna uppgav att skolorna hade slutat att arbeta med det nu. Det 

framhölls kritik kring att figurernas namn kunde ta fokus från strategiernas innebörd och att det 

saknas forskning kring projektets utformning. Westlund (2013) bekräftar kritiken med att ELK 

kan leda till en isolerad färdighetsträning. Speciallärarna tar upp i studien att det är viktigt att 

titta på elevens behov innan metoder väljs. Andra beskrev hur de tog hjälp av ELK i sin 



40 
 

undervisning. Oavsett om skolorna arbetar med ELK eller ej, så tolkar vi, utifrån studiens 

resultat, att projektet kan ha satt ljus på strategiundervisningen. 

När det gäller screeningar och kartläggningar gör speciallärarna arbetet för att identifiera elever 

som behöver stöd i sin läsinlärning och språkutveckling. Alatalo (2011) menar att det är 

betydelsefullt att elevens styrkor och svagheter identifieras så rätt intervention kan sättas in. 

Kartläggningsarbetet är viktigt för alla elevers utveckling men för de svaga eleverna är det helt 

avgörande enligt Alatalo. I studien framkommer vikten av att använda hörförståelse genom att 

läsa högt för eleven för att identifiera om problematiken ligger på avkodningen eller förståelsen. 

Det styrks av Oakhill m.fl. (2018) som menar att eleven kan lyssna på en text för att inte 

avkodningen ska påverka språkförståelsen. Flertalet av speciallärarna tar upp att de gör analys 

av testresultaten tillsammans med klasslärare och att det är ett framgångsrikt sätt för att hitta 

behoven för elever som är i svårigheter. Carlström (2010) framhåller att kunskap om elevens 

språkutveckling och läsförmåga är viktig för att kunna göra en kvalitativ analys av elevens 

svårigheter. 

När det gäller handledning beskriver några speciallärare att handledningen styrs av lärares 

behov, arbetslagets behov och skolans behov. Här menar speciallärarna att det är behoven som 

styr om insatserna hamnar på organisations-, grupp eller individnivå. Jones (2016) har goda 

erfarenheter av kollegialt lärande för att insatser ska hamna på gruppnivå. Några speciallärare 

tar upp i studien att det är i det kollegiala lärandet som insatserna när det gäller läsförståelse 

hamnar på gruppnivå. Detta styrks av Friend et al. (2010). Vi tolkar att det är alla speciallärares 

syfte med handledning att undvika att insatser hamnar på individnivå. Detta sker genom att en 

del speciallärare i studien arbetar ihop i klassrummet med den ordinarie läraren för att modellera 

strategierna till klassläraren och elever. En del av speciallärarna tar upp strategierna i 

handledning till klasslärarna. Speciallärarna anser att deras roll blir att vara ett bollplank till alla 

undervisande lärare på skolan. Några speciallärare lyfter att handledningen kan leda till att 

speciallärarna tar ut eleven ur klassrummet för att ge strategier i läsförståelse om behovet finns 

och att det sker under intensiva perioder. Samtliga speciallärare tar upp i studien att när det 

gäller läsförståelse så utvecklas eleverna bäst i den ordinarie undervisningen.  

Speciallärarna tar upp att läsförståelse utvecklas bäst i samtal med andra. Under högläsning 

stannar speciallärare upp och låter eleverna träna på en strategi i taget. När eleven har utvecklat 

sin förmåga att använda strategierna en i taget kan den börja använda flera strategier vid samma 

lästillfälle. Vi anser att speciallärarnas beskrivning av utveckling i detta fall stämmer med de 
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tankar Vygotskij (1978) för fram om hur en individ utvecklas i relationen till andra. När läraren 

ger eleven uppgifter som den inte klarar på egen hand utmanas eleven att utvecklas inom sin 

proximala utvecklingszon. Lärarens stöttning har stor betydelse enligt Vygotskij. Det framkom 

i studien att speciallärare genom mixade grupper lät starka och svaga elever arbeta tillsammans. 

Speciallärarna ansåg att elever i behov lär bäst av andra starkare elever i samtal kring texterna. 

Detta överensstämmer med Vygotskijs teori om att elever lär av andra mer kompetenta elever 

och lärare i ett socialt sammanhang. 

De flesta speciallärare tar upp om läsgrupper som organiseras tillsammans med utbildad 

klasslärare. Det är viktigt att identifiera behoven av strategier samt att ha kunskaper om hur 

man lär ut strategier och därför anser speciallärarna att det är viktigt att läsgrupperna har en 

behörig lärare. Några speciallärare tar upp att det är viktigt att jobba med skolans behov med 

alla lärare och klassens behov i lärmiljön med enskilda lärare. Tjernberg (2013) framhåller att 

lärarkompetensen är den mest betydelsefulla faktorn för elevers läsutveckling. Strategierna ska 

användas i alla ämnen menar flera av speciallärarna och att lära ut begreppen lyfts i studien som 

en strategi. 

Majoriteten av speciallärarna anser att elever i behov kan vara hjälpta av att få stöd i liten grupp. 

I enlighet med teorin The Simple View of Reading tränas avkodning och språkförståelse utifrån 

elevernas behov i grupperna. Spear-Swerling (2015) bekräftar hur elever är hjälpta av 

intervention i grupp som tar hänsyn till om eleven har specifika språkförståelseproblem eller 

blandade svårigheter. Om eleven har blandade svårigheter kan eleven ingå både i grupper med 

förståelseproblem och i grupper inriktade på avkodningsproblem. 

Läsförståelse är en komplex process. Eftersom The Simple View of Reading är tänkt att vara en 

förenklad teori så kan den inte ta hänsyn till många olika aspekter. En viktig aspekt som togs 

upp i studien utöver avkodning och språkförståelse var motivationens betydelse för läsning. 

Flera speciallärare ansåg att det var en av de största utmaningarna när det kom till 

läsförståelseundervisning. Speciallärarens roll när det gäller motivation är att ta med elevernas 

synpunkter på insatser för att eleven ska få förståelse för sitt lärande eftersom att låga resultat 

påverkar motivationen framhåller Savolainen et al. (2008). Groth (2007) har i sin studie kommit 

fram till att elever anser att de specialpedagogiska insatserna är bra för deras lärande men att 

det är svårt att ta bort känslan för vissa elever att lämna den ordinarie undervisningen när man 

ska gå till specialläraren. Här påtalar studiens informanter att deras roll är att eleverna ska på 

gruppnivå få sina behov tillgodosedda. Men det finns ibland behov som speciallärare ger 
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eleverna på individnivå. Flera av studiens speciallärare nämner hur självbild och självkänsla 

kan stärkas genom att välja böcker som motiverar läslusten och förebygger att eleven inte ska 

hamna i svårigheter. Speciallärarna tog upp att en elev med en god läsförståelse har ofta ett gott 

självförtroende, stor läserfarenhet samt läslust och här är det viktigt med det främjande och 

förebyggande arbetet för att stärka läsförståelsearbetet. 

Avslutande reflektion 

Syftet med det självständiga arbetet är att få en ökad förståelse om läsförståelseundervisning 

genom speciallärares perspektiv. Studiens frågeställningar anser vi har besvarats då vi fått 

detaljerade beskrivningar och många exempel på speciallärares/specialpedagogers 

uppfattningar om framgångsrik läsförståelseundervisning. Sammanfattningsvis visar resultaten 

att lärarna i studien arbetar i mycket hög grad forskningsbaserat och håller sig uppdaterade 

kring aktuell forskning. I resultatdiskussionen kunde studien visa på rikliga exempel på 

kopplingar mellan resultatet och tidigare forskning. En reflektion vi gjort under studiens gång 

är att trots den höga medvetenheten om aktuell forskning hos samtliga informanter så använde 

sig inte speciallärarna/specialpedagogerna av begrepp som till exempel The Simple View of 

Reading, Scarborough's reading roap, språkförståelse, specifika språkförståelseproblem, 

inferenser, proximala utvecklingsnivån, identifiera och The fourth grade slump i så stor 

utsträckning. Det skulle kunna bero på att begreppen inte används i hög grad i samarbetet med 

lärarna. Vi anser att ett gemensamt språk eventuellt skulle kunna bidra till att det systematiska 

arbetet får en röd tråd på skolor. Men vår frågeställning tog inte upp om det systematiska arbetet 

så därför har inte alla intervjuer berört ämnet, vilket inte heller var syftet med studien.  

En annan reflektion vi gjort genom studiens gång är att alla informanter har varit mycket 

intresserade av ämnet läsförståelseundervisning och har på ett engagerande sätt delgett oss sina 

kunskaper och uppfattningar. Vi kan även se att de flesta skolor vi besökt har kommit långt i 

det systematiska arbetet vad det gäller läsförståelseundervisning. Vår tolkning är att det 

systematiska arbetet gynnar alla elever på skolorna, men i synnerhet elever i behov precis som 

Alatalo (2011) beskriver.  

Vidare forskning 

Studien har gett oss en god uppfattning av speciallärares framgångsrika 

läsförståelseundervisning för alla. Under genomförandet av denna studie har det uppkommit 

funderingar kring vidare forskning. Det hade varit intressant att fördjupa sig i det systematiska 

arbetet för att få en helhetsbild och då bredda studien med att intervjua grundskollärare och 
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rektorer för att få deras uppfattningar om framgångsrik läsförståelseundervisning. En annan 

intressant infallsvinkel när det gäller speciallärares läsförståelseundervisning skulle vara att 

utföra observationer av speciallärarens arbete i sin naturliga miljö för att få en fördjupad bild. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Bakgrund 

Vilken utbildning har du? 

Hur länge har du arbetat som speciallärare? 

Vilken yrkesroll på skolan har du? 

Vilka kunskaper har du om 

läsförståelsestrategier? 

 

Läsförståelse 

Beskriv vad som ingår i begreppet läsförståelse 

för dig i din yrkesroll? 

 

Vad är kännetecknande för en elev med god 

läsförståelse? 

 

Upptäcka läsförståelseproblem 

 

 Beskriv hur du identifierar elever med 

bristande läsförståelse? 

 

 Hur följer du upp dessa elevers 

utveckling i läsförståelse? 
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Läsförståelseundervisning 

Beskriv ditt arbete med att främja god 

läsförståelse 

 Berätta hur du undervisar i läsförståelse 

för att främja god läsförståelse på 

gruppnivå. 

 

 Berätta hur du arbetar med elever i 

behov av stöd när det gäller 

läsförståelse. 

 

 


