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Syftet med studien var att beskriva och analysera vilka teoretiska kunskaper några lärare på 

grundnivå beskriver att de har om läsförståelse och hur de beskriver att de planerar och 

undervisar i läsförståelse med avseende på elever med läs- och skrivsvårigheter. För att 

uppfylla vårt syfte använde vi en kvalitativ ansats. Vi genomförde fyra fokusgruppsintervjuer 

bestående av 5-6 deltagare i varje grupp. Vi bearbetade och analyserade resultaten utifrån 

ett sociokulturellt och ett specialpedagogiskt perspektiv på lärande. I resultatet framkom att 

lärare i studien kände till aktuell läsförståelseforskning och det framkom även att lärare inte 

hade kunskap om sådan forskning. De intervjuade lärarna planerade sin undervisning i 

läsförståelse för elever med läs- och skrivsvårigheter genom att använda sig av olika 

lärverktyg i sin undervisning. De använde sig också av olika typer av grupperingar.  När 

lärare arbetade med texter förde de ofta diskussioner med eleverna och använde sig 

dessutom av en rad olika strategier varav förförståelse, högläsning och förklaringar av ord 

och begrepp var vanliga. De intervjuade lärarna upplevde att deras specialpedagogiska 

kompentens inte alltid räckte till samt att skolornas organisation brast när det gällde att 

möta elever med läs- och skrivsvårigheter.   
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INLEDNING 
I vår roll som speciallärare möter vi elever som dagligen får kämpa med sin förståelse av 

text. Elever med läs- och skrivsvårigheter får ofta stöd av en speciallärare vid några tillfällen i 

veckan, men tillbringar den största delen av skolveckan i helklass.  Under vår utbildning har 

vårt intresse väckts för forskning inom området läsförståelse och vi är intresserade av att ta 

reda på om aktuell läsförståelseforskning nått ut till skolverksamheterna. Vi vill även ta reda 

på hur lärare planerar undervisningen i läsförståelse för att elever med läs- och 

skrivsvårigheter ska inkluderas i undervisningen.  

 

De senaste åren har det skett en utveckling av hur man kan hjälpa elever i lässvårigheter. Till 

skillnad mot elever med avkodningssvårigheter har man tidigare inte alls kunnat identifiera 

elever som har svårigheter med läsförståelse. Man har heller inte vetat så mycket om 

orsakerna till läsförståelsesvårigheter och vilken typ av undervisning som är den mest 

effektiva (Elwér, 2014). På senare år har även tillgången till alternativa verktyg ökat oerhört, 

bland annat genom ökad tillgång till datorer och surfplattor. Genom en nästan 

explosionsartad ökning av elevernas privata tillgång till smartphones, underlättas läsningen i 

skolan för elever med läs- och skrivsvårigheter som i många fall gynnas av att få text uppläst. 

De finns många fördelar med att eleverna använder sig av digitala medier men tyvärr finns 

det också nackdelar som exempelvis att tekniken inte alltid fungerar som den ska samt att 

lärarna inte har den kompetens som är nödvändig för att verktygens alla funktioner ska 

kunna nyttjas fullt ut. För att dessa verktyg ska kunna fungera optimalt i undervisningen är 

det nödvändigt att skolornas lärare får den fortbildning som behövs. Elever med svårigheter 

behöver ofta också mycket hjälp för att kunna använda verktygen viket är tidskrävande för 

lärarna (Samuelsson, 2009). Denna utveckling gör att vi tycker att det är intressant att 

undersöka om lärare har kännedom om ny läsförståelseforskning och om de i så fall 

använder den i planeringen och genomförandet av sin undervisning och då specifikt med 

avseende på elever med läs- och skrivsvårigheter.  

 

PISA är en internationell jämförande studie (Skolverket, 2010). Den genomförs var tredje år 

och undersöker bland annat elevers kunskaper i läsförståelse eller egentligen det vidare 
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begreppet ”literacy” där man menar förmågan att kunna använda, förstå samt reflektera 

över texter för att både kunna delta i samhället och uppnå sina egna mål. 

 

Resultatet i PISA 2009 visar att var femte svensk elev inte har tillräckligt god 

läsförståelseförmåga för att kunna klara sig i samhället vilket är en stor förändring från PISA-

undersökningen 2000, då Sverige nådde goda resultat och fick en bra placering. Sverige är 

det land som har försämrat sina resultat mest av alla deltagande länder och ligger nu under 

genomsnittet i OECD-länderna. Till största del är det de lågpresterande eleverna som 

försämrat sina resultat mest (Skolverket, 2010). 

 

En annan internationell studie som undersöker läsförståelse av både skönlitteratur och 

sakprosa är, PIRLS, som står för Progress in International Reading Literacy Study. Denna 

genomförs på elever som går i fjärde klass. Syftet med PIRLS är att se hur läsförmågan i olika 

länder förändras över tid samt att även kunna jämföra olika länder och deras skolsystem 

med varandra. Enligt PIRLS 2011 läser svenska elever i årskurs 4 bra i jämförelse med elever 

i de andra 49 länderna som deltar i undersökningen. Svenska elever ligger över 

genomsnittet, men de svenska elevernas läsförmåga har försämrats över tid. Den 

nedåtgående trenden som syntes i PIRLS undersökningarna som gjordes 2001 och 2006 

fortsätter även i denna mätning och Sverige är ett av de fåtal deltagande länder som har 

försämrat sina resultat under hela perioden. Proven i PIRLS konstrueras och utgår från 

styrsystemen i många olika länder men det kan ändå sägas att de i stort sett återspeglar 

styrdokumenten för den svenska skolan. Detta innebär att den läsförmåga som prövas i 

PIRLS förväntas även svenska elever utveckla (Skolverket, 2013). Resultat från 

internationella studier som t ex PISA och PIRLS måste dock alltid tolkas med försiktighet och 

hänsyn tas till olika förutsättning som t ex elevers ålder, vilka länder som deltar och de olika 

styrsystem som finns i de deltagande länderna.  

 

Skolverket (2007) gav i och med PIRLS 2006-rapporten förslag på sex utvecklingsområden 

inom vilka lärare behöver fortbildning.  Ett av dessa utvecklingsområden var undervisning i 

och om läsförståelsestrategier (Skolverket, 2007). Vi är intresserade av att undersöka 

huruvida lärare har fått ta del av ny forskning om läsförståelsestrategier och även hur lärare 
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planerar sin läsförståelseundervisning med avseende på elever med läs- och 

skrivsvårigheter. 

 

Vad säger kursplanerna om undervisning i 

läsförståelse?  
I kursplanen i svenska för grundskolan radas ett centralt innehåll upp som ska ingå i 

svenskundervisningen. I det centrala innehållet står det att läsa om lässtrategier i samtliga 

årskurser (Skolverket, 2011). I årskurs 1-3 står det att man ska arbeta med "lässtrategier för 

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

(Skolverket, s.223). I årskurs 4-6 står det att man ska arbeta med "Lässtrategier för att förstå 

och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och 

sådant som står mellan raderna" (Skolverket, s.224). I kursplanen för svenska i årskurs 7-9 

står att läsa att man ska jobba med "Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter 

från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare 

och sammanhang." (Skolverket, s. 225) Även i kunskapskraven omnämns lässtrategier i alla 

tre stadier. Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 säger att: " Eleven 

kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i 

huvudsak fungerande sätt" (Skolverket, s.227). Kunskapskrav för E-nivå i slutet av årskurs 6 

säger att: "Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med 

flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt"(Skolverket, s. 228). I 

kunskapskraven för E-nivå i årskurs 9 står att läsa att: "Eleven kan läsa skönlitteratur och 

sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvud sak fungerande sätt, välja och använda 

lässtrategier utifrån olika texters särdrag" (Skolverket, s. 230). 
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BAKGRUND 
 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera vilka teoretiska kunskaper några 

lärare på grundnivå beskriver att de har om läsförståelse och hur de beskriver att de 

planerar och undervisar i läsförståelse med avseende på elever med läs- och 

skrivsvårigheter. 

 Vilka teoretiska kunskaper beskriver de aktuella lärarna att de har om hur de bäst 

undervisar elever i läs- och skrivsvårigheter med avseende på läsförståelse? 

 Hur beskriver lärarna att de planerar sin läsförståelseundervisning med avseende på 

elever med läs- och skrivsvårigheter? 

 Hur kan lärarnas beskrivna undervisning och beskrivna teoretiska kunskaper förstås 

mot bakgrund av ett specialpedagogiskt perspektiv? 

 

Teoretisk referensram 
 

Ett sociokulturellt perspektiv 
För att studera vårt problemområde kommer vi att utgå från ett sociokulturellt perspektiv 

på lärande. Detta innebär att lärande sker i interaktion mellan människor och där språket är 

ett viktigt redskap. Det sociokulturella perspektivet utgår från lärande, tänkande och språk 

och det har ett ursprung i Vygotskijs teori om barnets potentiella utvecklingszon (Säljö, 

2000). Enligt Vygotskij är det genom språket som människan utvecklar sitt tänkande. Han 

menar att det är i det sociala och språkliga samspelet som lärande sker. För att möjliggöra 

lärande måste det finnas tid för aktiviteter som språkligt samspel, sociala kontakter och 

samarbete, men också utrymme för reflektion. Vygotskij använde begreppet ”zonen för den 

närmaste utvecklingen” som innebär skillnaden mellan det som barnet kan prestera själv 

utan vägledning och det barnet kan åstadkomma med hjälp av en vuxen eller kunnig kamrat. 

Det är inte samarbetet i sig som är viktigt utan den potential för utveckling och lärande som 

möjliggörs genom samarbetet (Vygotskij, 1978; Säljö, 2000).  
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Vygotskij menar att inlärning endast är givande när den sker i den zon som Vygotskij 

benämner som den närmaste utvecklingszonen. De som arbetar i skolan bör därför anpassa 

undervisningen för varje elev och försöka undervisa på en något högre nivå än vad eleven 

befinner sig på. På detta sätt utvecklas eleverna och lärande sker. Det eleverna klarar av att 

göra tillsammans med en vuxen eller en klasskamrat ena dagen, kan de framöver klara av att 

göra på egen hand. Om undervisningen inte utmanar eleven uteblir lärandet. Lärarens roll 

blir att ständigt utmana elevens tänkande. Det är utmanande för läraren, men att lära 

eleverna något som de inte är mogna för eller som de redan kan är meningslöst (Säljö, 

2000). 

Om man utgår från det sociokulturella perspektivet och kopplar det till läsförståelse innebär 

det att lärande och utveckling av läsförståelsestrategier sker när eleven ges tillfälle att 

resonera om texter med klasskamrater. Genom samtalet får eleverna möjlighet att utveckla 

sin förståelse av läsningen och då elever grupperas lär sig den elev som har en svagare 

förståelse av texten av den elev som har något mer kompetens. (Dysthe, 2003). Antalet 

elever som fått specialpedagogiskt stöd har ökat, men undervisningen har inte gett 

förväntade resultat. Enligt styrdokumenten (Skolverket, 2011) ska specialundervisningen 

vara en del av den ordinarie undervisningen, ofta särskiljs ändå elever från sin ordinarie 

klass för att istället undervisas enskilt eller i mindre grupp. Detta särskiljande riskerar att få 

negativa effekter (Ingestad, 2009). 

 

Det sociokulturella perspektivet finns med som ett övergripande perspektiv i vår studie 

eftersom undervisning och lärande är en kommunikativ process.  Det specialpedagogiska 

perspektivet 

 som beskrivs nedan använder vi i vår analys av våra frågeställningar. 

Ett specialpedagogiskt perspektiv 
Vi kommer även att ha ett specialpedagogiskt perspektiv på lärande för att studera vårt 

problemområde. Forskningen om specialpedagogik brukar delas in i två grundläggande 

områden, ett traditionellt, individualistiskt perspektiv och ett alternativt perspektiv. Dessa 

perspektiv har senare kompletterats med ett dilemmaperspektiv (Nilholm, 2005). När det 

gäller elevers svårigheter kan man se på dem från olika perspektiv där valet av perspektiv 

kommer att styra hur vi agerar i förhållande till en elev i skolsvårigheter.  
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Traditionellt perspektiv 
Det traditionella perspektivet har sina rötter inom medicin och psykologi. Enligt det 

traditionella perspektivet ägs problemet av individen.  Det är således eleven som ska 

förändras för att anpassa sig till de krav omgivningen ställer.  Man söker efter förklaringar 

till individens brister och försöker sedan hitta sätt för att kunna kompensera för dessa 

brister (Nilholm, 2005). Detta perspektiv medför en differentiering och kategorisering av 

problem och elever. Problemen läggs på eleven och fokus läggs på att eleven ska få insatser 

för att kunna öka sina möjligheter att anpassa sig till miljön.  

 

Alternativt perspektiv 
Enligt det alternativa perspektivet betonas sociala faktorers betydelse för skolproblem. 

Synen på eleven är att denne är i svårigheter och påverkas av sin omgivning. Problemet 

flyttas bort från eleven och läggs istället på sociala konstruktioner såsom bristfällig 

undervisning eller socioekonomiska förhållanden (Nilholm, 2005). På detta sätt lyfts 

problemet från individen till miljön.  Enligt Nilholm skulle specialpedagogik inte längre 

behövas om skolorna anpassar miljön så att alla elever kan lyckas. 

   

Dilemmaperspektiv 
Det finns variationer av de två grundperspektiven, traditionellt och alternativt perspektiv, 

och Nilholm föreslår ett tredje perspektiv, dilemmaperspektivet.  Det beskrivs av Nilholm 

som ett uttryck för skolan att hantera ett antal svårigheter som är svåra att lösa. 

Dilemmaperspektivet beskriver dilemmat mellan det traditionella och alternativa 

perspektivet där alla elever ska erbjudas en likvärdig utbildning samtidigt som man ska möta 

elevers olikheter (Nilholm, 2005). 
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Tidigare forskning 

Definition av begreppet läsförståelse 
Det finns olika sätt att förklara läsförståelse. Gough & Tunmer, (1986) menar att läsning 

innebär att kunna avkoda en text och förstå den, enligt följande definition kallad The Simple 

Wiew of Reading: 

Läsning = avkodning x förståelse 

(Gough & Tunmer, 1986) 

Det är mycket svårt, om inte omöjligt, att förstå en text om inte avkodningen är 

automatiserad.  

Läsförståelse är en dynamisk och målinriktad process som inkluderar färdigheter, strategier, 

tidigare kunskap och motivation. Man läser för att skapa mening och förståelsen påverkas 

av syftet med läsningen. Läsaren och texten måste interagera för att skapa mening. Genom 

att läsaren kopplar till tidigare kunskap och tillför texten något nytt, interagerar läsaren och 

texten. Läsförståelse kräver således ett aktivt deltagande, där eleverna får tänka på högre 

nivåer och använda sin kunskap (Landi, Oakhill & Perfetti, 2007; Westlund, 2013).  Med 

begreppet läsförståelse menas att texten kommer till liv först då den läses och blir 

betydelsefull för läsaren. Genom att läsaren fyller ut betydelserummet mellan texten och 

läsaren med sina egna erfarenheter får texten betydelse och mening. Läsförståelse kan ses 

som ett samspel mellan läsare och text (Bråten, 2008; Landi et al., 2007; Westlund, 2013). 

 

Historisk tillbakablick på läsförståelseforskning  
Under 1800-talet räckte det med att kunna läsa upp en utvald text för att betraktas som 

läskunnig (Westlund, 2009). Under nästa århundrade, på 1900-talet, trodde forskare att 

avkodning och förståelse utvecklades parallellt, denna syn har radikalt förändrats under de 

senaste 30 åren. Många läsforskare är nu överens om att utvecklingen av avkodning och 

förståelse är två olika processer. God avkodning ger inte per automatik god läsförståelse 

(Westlund, 2009). 

Den amerikanske professorn Durkin (1978) publicerade på 1970-talet en artikel om 

läsförståelse som kom att väcka intresse för lärares undervisning i läsförståelse. Studien 

visade att amerikanska lärare kontrollerade läsprocessen snarare än att utveckla 

läsförståelsen hos eleverna. Först under 1980-talet börjar läsförståelseprocessen att 
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betraktas som en sammansatt kognitiv och lingvistisk process (Westlund, 2009). Under 

1990-talet började läsförståelseprocessen att betraktas som aktiv och tanken om 

läsförståelseprocessen som passiv frångås.  

 

Användning av begrepp inom området läsförståelse 
Forskning har visat att lärare behöver ett metaspråk för att kunna diskutera läsförståelse 

och hur skickliga läsare gör när de skapar mening i en läst text. Med stöd av metaspråket 

kan lärare hjälpa och stödja elever som upplever svårigheter i sin läsning (Guthrie, 2004). Ett 

gemensamt språk om läsförståelse, för elever och lärare, som alla förstår innebörden av och 

använder, har betydelse för vilken läsförståelse eleverna utvecklar (Keene & Zimmermann, 

2013; Pressley, 2006). 

 

Läs- och skrivsvårigheter 
Läs- och skrivsvårigheter är ett övergripande begrepp för många olika svårigheter. Läs- och 

skrivsvårigheter kan bero på syn- eller hörselnedsättning, språkstörning, bristfällig 

undervisning, bristfällig miljö, arbetsminne, sviktande självförtroende, otillräckliga 

kunskaper i svenska samt dyslexi (Svenska Dyslexiföreningen, 2016).  

Det finns många faktorer som kan hindra barns språk- skriv- och läsutveckling och nedan 

beskrivs några av dessa.   

 

Miljö   

Miljön spelar en viktig roll för språkutveckling. I tidiga åldrar är det hemmiljön som påverkar 

mycket. Ett barn som växer upp i en språkutvecklande miljö, där föräldrarna själva läser och 

samtalar och interagerar med sina barn får en bred språklig grund med sig hemifrån. Alla 

barn har inte sådana förutsättningar och för dessa kan hemmiljön vara ett hinder (Bjar, 

2009). En ogynnsam miljö kan ge upphov till läs- och skrivsvårigheter trots goda biologiska 

förutsättningar (Foughantine, 2012). Det verkar också vara så att barns ordförråd avgörs av 

hur mycket föräldrar samtalar med sina barn, snarare än genetiska faktorer (Samuelsson, 

2009). Ordförrådet i sin tur är av väldigt stor vikt för barns läsning eftersom barnet behöver 

förstå 80 procent av orden i en text för att kunna tillgodogöra sig texten och förstå den 
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(Samuelsson, 2009) En ogynnsam skolmiljö och en bristande undervisning kan även det ge 

upphov till läs- och skrivsvårigheter (Foughantine, 2012).  

Arbetsminne 

Arbetsminnet har stor betydelse då eleven ska lösa avancerade kognitiva uppgifter i skolan. 

Läsning är en sådan process och att kunna läsa ställer stora krav på minnesfunktionen. 

Brister i arbetsminnet kan utgöra stora hinder i läsutvecklingen (Samuelsson, 2009). 

Självförtroende 

Det finns ett samband mellan negativ självbild och lässvårigheter (Samuelsson, 2009). 

Genom ständiga misslyckanden påverkas självförtroendet hos barnet. En elev som upplever 

svårigheter vid läsinlärning löper stor risk att hamna i onda cirklar. När läsningen blir svår 

och mödosam undviker eleven aktiviteter som ställer krav på läsning och får på så vis 

mindre träning. För elever som har lätt för läsning blir effekten den motsatta, d.v.s. eleven 

läser mer än gärna, får mycket lästräning och lär sig många nya ord, den och den goda 

cirkeln är igång, Matteuseffekten (Foughantine, 2012).  

Språkstörning 

Barn som har en språkstörning har inte samma språkliga förmåga som jämnåriga och dessa 

svårigheter kan variera. Svårigheterna kan visa sig som olika slags läs- och skrivsvårigheter. 

En språkstörning kan påverka barnets förståelse och möjligheter att ta till sig innehållet i 

undervisningen, både muntlig och skriftlig. För en person med språkstörning kan det, bland 

många saker, vara svårt att sätta samman bokstavsljud till ord, sätta ihop ord till meningar 

och förstå det man läser. (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015) 

Dyslexi  

Begreppet dyslexi har ett medicinskt ursprung och indelas i dyslexi förvärvad genom 

hjärnskada och utvecklingsdyslexi (Samuelsson 2009).  När vi använder oss av begreppet 

dyslexi så avses utvecklingsdyslexi, medfödd dyslexi. Dyslexi har genom åren definierats på 

olika sätt. Den definition vi använder oss av innehåller information om orsakerna till dyslexi 

och information om hur dyslexi yttrar sig. Definitionen, enligt "The international Dyslexia 

Association", lyder: 

 

Dyslexi är en specifik inlärningssvårighet som har neurologiska orsaker. 

Dyslexi kännetecknas av svårigheter med korrekt och/eller flytande 

ordigenkänning och av dålig stavning och avkodningsförmåga. Dessa 
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svårigheter orsakas vanligen av en störning i språkets fonologiska 

komponent, som ofta är oväntad med hänsyn till andra kognitiva 

förmågor och trots möjligheter till effektiv undervisning. Sekundära 

konsekvenser kan innefatta svårigheter med läsförståelse och begränsad 

läserfarenhet, vilket kan hämma tillväxten av ordförråd och 

bakgrundskunskap (Svenska Dyslexiföreningen, 2016). 

 

Läsförståelseproblem 

Läsförståelseproblem visar sig ofta när eleven gått i skolan i några år. Elever med 

läsförståelsesvårigheter har en bred språklig nedsättning som inbegriper ordförråd, 

grammatik och verbalt minne. Problemen förändras inte över tid och kan visa sig som 

fonologiska svårigheter i barnens tidiga språkutveckling (Elwér, 2014).  

 

Literacy 

När man läser om läs- och skrivförmåga stöter man ofta på det engelska begreppet literacy 

som inte har någon svensk motsvarighet och därför kan behöva definieras. Westlund (2009) 

definierar literacy som förmågan att kunna sörja för sina behov, uppnå personliga mål, 

utvecklas efter sina förutsättningar och kunna fungera i samhället. Eftersom samhällets krav 

på medborgarna förändras, ändras också begreppets betydelse över tid. Det finns också 

stora skillnader på olika kulturers krav på språklig kompetens som gör att begreppet tolkas 

olika. Man kan också dela upp begreppet för att förtydliga vad som menas. Exempel på 

detta är: emergent literacy t ex barnets låtsasläsning, family literacy som t ex kan vara 

användning av och attityd till språket i familjen samt adult literacy som innefattar vuxnas 

förmåga till läsning och skrivning. I PISA och PIRLS kallas begreppet för reading literacy vilket 

innefattar både läsförmåga och läsförståelse (Skolverket, 2012). 

 

Texters tillgänglighet 
Fram till 1992 granskades alla läromedel i en statlig läromedelsgranskning. Läromedel som 

säljs på marknaden och används i svenska skolor idag granskas inte, varken språkligt eller 

fackdidaktiskt. Detta ställer ett stort krav på att varje enskild lärare ska kunna göra en 

bedömning i huruvida en text är lättillgänglig för eleverna. Lärare och elever gör ofta 

feltolkningar i bedömning av lättlästa texter (Reichenberg, 2012). I Sverige är LIX 

(läsbarhetsindex) ett mått på hur läsbar en text är och det grundas på ordförråd, 

meningslängd, antal bisatser mm. En text med lågt lixvärde ska vara lättläst, men 
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Reichenberg, (2012) menar att svaga läsare inte gynnas av dessa texter. De lättlästa texterna 

utelämnar mycket information och läsaren måste då kunna fylla i sådan information själv. 

Det är svårt för den svage läsaren, menar Reichenberg (2012). 

  

Forskningsbaserade undervisningsmodeller  
Länge har ”att knäcka koden” stått i fokus vid läsinlärningen och det har funnits en tradition 

i svensk skola att man går över till att läsa för att lära i årskurs fyra. Det har visat sig att 

svenska elever får en grundläggande läsförmåga, men undervisningen i svensk skola stödjer 

inte barnen att nå en avancerad läsförmåga. Forskning har visat att elever behöver 

stödstrukturer för att kunna utveckla sin läsförmåga. Olika stödstrukturer eller modeller 

som kan nyttjas i ett läsförståelsearbete sammanfattas enligt följande (Skolverket, 2010): 

 Viktigt med engagerande och elevnära texter – innehållsliga stödstrukturer. 

 Lässtrategier måste tydliggöras - strategistödstrukturer 

 Läsandet måste förberedas och följas upp - processtödstrukturer 

 Samtalande, skrivande och gestaltande av det lästa genom att använda bild eller 

drama – modalitetsstödstrukturer 

 Undervisning i grupp och enskilt för att stödja elevers olika behov – 

utvecklingspotentiella stödstrukturer 

 Elevernas utveckling följs upp kontinuerligt – processdiagnostiska stödstrukturer  

 

Explicit läsförståelseundervisning 
Forskningen om undervisningen i läsförståelse har främst varit inriktad på strategiinriktad 

undervisningsmetodik och innehållsinriktad undervisningsmetodik. Exempel på 

strategiinriktad undervisningsmetodik är Reciprok Undervisning, Transaktionell 

strategiundervisning (Pressley et al, 1992) och begreppsorienterad undervisning (Guthrie et 

al., 1996). Ett exempel på innehållsinriktad undervisningsmetodik är Questioning the author. 
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Evidensbaserade modeller för läsförståelseundervisning 
 

Strategiinriktad undervisningsmetodik  
  

RT (Reciprocal teaching) 

Palinscar och Brown (1984) har utvecklat ett arbetssätt, eller snarare förhållningssätt, som 

kallas Reciprocal teaching (RT), en metod som fokuserar på en strategiinriktad 

undervisningsmetodik. Modellen utgår från Palinscar och Browns studier där man försökte 

hitta en modell för att utveckla svaga läsare, men modellen har även visat sig vara 

framgångsrik för alla typer av läsare (Palinscar & Brown, 1984). Enligt Roseshine och Meister 

(1993), som har gått igenom sexton kvalitativa studier som tillämpat RT, har alla dessa visat 

att elever ökar sin läsförståelse när de undervisas enligt RT. Resultaten i studierna 

indikerade också att elevernas läsförståelse ökade ytterligare om läraren undervisade och 

gick igenom strategierna innan metoden började tillämpas än om man inte gjorde det 

(Roseshine & Meister). 

Enligt Reciprok undervisning är det viktigt att välja texter på rätt nivå för eleven och att 

eleven har de förkunskaper som krävs för att förstå texten. Den reciproka undervisningen 

lägger fokus på att eleverna ska bli aktiva och självständiga läsare och detta tränas genom 

fyra strategier som är viktiga att bemästra för att kunna läsa en text aktivt (Klinger & 

Vaughn, 1996; Lundberg & Reichenberg, 2013; Palinscar & Brown, 1994). De fyra 

strategierna är:  

•Att sammanfatta texten med egna ord  

•Att ställa frågor till texten före, under och efter läsning  

•Att kunna reda ut oklarheter såsom svåra ord eller meningsbyggnad.  

•Att kunna förutspå vad texten handlar om.  

Vid de första textsamtalen modellerar läraren hur strategierna kan användas. Läraren 

berättar högt för eleverna hur hen sammanfattar texten, ställer frågor och förutspår så att 

eleverna får ta del av hur det går till när man använder strategierna. Läraren repeterar de 

fyra lässtrategierna flera gånger under läsningen och arbetet med texten. Strukturerade 

textsamtal tar tid i anspråk, men intentionen är att eleverna kan klara detta på egen hand så 

småningom (Reichenberg, 2015). Palinscar och Brown (1984) menar att förståelse av text 

nås genom interaktion med andra. 
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TSI (Transactual Strategies Instruction) 

Transaktionell strategiundervisning är ytterligare ett exempel på strategiinriktad 

undervisningsmetodik. Modellen bygger på forskarna Pressley och Ruth Wharton-Mc 

Donalds studier genomförda på en skola i USA som tog emot elever som misslyckats med sin 

läsinlärning (Gaskins, 1998).  Modellen bygger även på studier genomförda av två lärare i 

Maryland som utvecklade ett läsförståelseprogram som kom att kallas transaktionell 

eftersom den bygger på två grundpelare där utbyte av strategier mellan lärare och elever är 

den ena och utbyte av det meningsskapande som sker mellan lärare och elever utifrån 

texten är den andra (Westlund, 2009) 

TSI bygger på samma lässtrategier som i Reciprocal teaching, RT (Westlund, 2009). 

Skillnaden mellan metoderna är att lässtrategierna i TSI inte är lika strikt indelade och det 

finns inte ett förbestämt antal strategier att förhålla sig till som i RT. Man använder ofta 

tänka-högt-strategin för att synliggöra sina tankar för varandra (Westlund, 2009). 

 

CORI (Concept-Orientated Reading Instruction) 

Metoden utarbetades av John Guthrie, som ursprungligen intresserade sig för sambandet 

mellan läsförståelse och motivation. CORI är en begreppsorienterad läsundervisning som 

bygger på elevers nyfikenhet om hur naturen fungerar (Westlund, 2009). CORI är en 

forskningsbaserad modell som ger en dokumenterad effekt på läsförståelsen och främst 

dokumenterad effekt inom No-ämnen (Guthrie, 2004; Westlund, 2009). Grundtanken i CORI 

är motivation, användandet av lässtrategier, begreppskunskap och socialt samspel 

samverkar och centralt för modellen är att dialogen står i centrum (Guthrie, 2004). 

Modellen har flera delar (Westlund, 2009): 

 Aktivering av förkunskap genom att elevernas uppmärksamhet riktas på centrala 

begrepp i ämnet. 

 Genom att fokusera på de centrala begreppen motiveras eleverna att ställa frågor. 

 Informationssökningen ska vara aktiv och innehålla metakognitiva processer. 

 Kunskapen ska organiseras på ett grafiskt sätt, t ex att texten återges med 

teckningar, diagram eller olika slags tankekartor. 
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Innehållsinriktad undervisningsmetodik 

 

QtA (Questioning the Author)  

Questioning the Author är en innehållsinriktad undervisningsmetodik. Den bygger på olika 

typer av frågor som läsaren ska ställa till författaren och till texten för att göra texten 

begriplig för läsaren. Innan läsningen har läraren förberett texten genom att dela upp den i 

olika avsnitt. Eleverna läser, med lärarens ledning ett stycke i taget. Efter varje stycke, eller 

del av texten, ska eleverna omedelbart ges möjlighet att ställa frågor till texten. Genom att 

stanna upp och diskutera texten ges alla elever möjlighet att skapa förståelse för texten, 

eleverna lär av varandra och får ventilera sina tankar om texten (Beck & McKeown, 2006; 

Reichenberg, 2014). Modellen utgår från följande frågor: 

Marking – Används då läraren vill att eleverna ska uppmärksamma något särskilt i texten. 

Eleverna bjuds då in att komma med kommentarer.  

Turning back – är en strategi som används om en elev försöker bolla över ansvaret för 

tänkandet kring texten till någon annan elev, eller till läraren. Läraren ska då försöka föra 

tillbaka ansvaret till eleverna. Tanken är att eleverna ska fördjupa sin förståelse med hjälp 

av sina kamrater, inte av läraren. 

Revoicing – används om eleven har svårt att uttrycka sig, då kan läraren tolka det som 

eleven försöker förmedla. 

Recapping – Sammanfatta. Det handlar om att träna på att sammanfatta kortare avsnitt av 

textinnehållet och på sikt hela texten.  

Modelling – Läraren fungerar som en modell och visar hur läsning och inlärning kan gå till 

genom att exempelvis tänka högt, reflektera över texten högt och sedan diskutera med 

eleverna. 

Annotating – I vissa texter kan det saknas information, led i texten, för att den ska bli 

begriplig för eleverna, då kan läraren fylla i information för att eleven ska få förståelse och 

kunna läsa vidare i texten. 

Målet med undervisningen är att eleverna ska kunna använda förståelsestrategierna 

självständigt (Reichenberg 2014). Effektiv användning av Questioning the Author hjälper 

eleverna till ökad läsförståelse och lär dem att läsning är en meningsskapande process. 

Vanan att skapa mening vid läsning gör att elever kommer att växa som läsare långt efter 

avslutad lektion (Beck & Mc Keown, 2002). 
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Inferensträning  

Inferensträning innebär att eleverna får träna sig på att göra inferenser, att läsa mellan 

raderna. I inferensträning tränas eleverna på att besvara fyra olika typer av frågor: 

1. Svaren går att hitta i texten, i en och samma mening, ”just där”. 

2. Svaret finns i texten, men man måste tänka efter och leta lite eftersom svaret finns 

på flera ställen i texten. 

3. Man måste hitta svaret på egen hand, det vill säga med hjälp ledtrådar i texten och 

som man sedan kan behöva dra egna slutsatser av. 

4. Svaret kräver att man har förkunskaper. 

Lärare och elever läser en text högt tillsammans. Sedan ställer läraren inferensfrågor till 

texten som hen besvarar själv och förklarar för eleverna hur hen kunde komma fram till 

svaret, till exempel genom att visa på ledtrådar i texten, berättar om förförståelse eller 

associationer (Raphael, 1982; Reichenberg, 2012).   

Inferensträning är textnära och fokus ligger på att processa texten. Träningen är således 

inriktad på innehållet och en innehållsinriktad undervisningsmetodik. 

 

Lärverktyg 
Som stöd för elever finns olika tjänster som skolor kan erbjuda.  

Legimus - Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, har som uppdrag från 

Kulturdepartementet att vara centrum för tillgängliga medier för att alla, oavsett läsförmåga 

eller funktionsnedsättning, ska få tillgång till samhällsinformation och litteratur utifrån sina 

särskilda förutsättningar. De producerar och distribuerar talböcker och punktskriftsböcker 

samt lättläst litteratur. MTM är de svenska bibliotekens lånecentral där Legimus.se är det 

digitala biblioteket. De som har en läsnedsättning får låna böcker därifrån och med 

läsnedsättning menas att få en tryckt bok anpassad på något sätt. Elever med läs- och 

skrivsvårigheter kan kostnadsfritt ladda ner en bok till en dator eller Ipad och bara lyssna 

eller samtidigt titta i en tryckt bok.  Många av böckerna kan man också ladda ner så de kan 

läsas på en skärm.  

Inläsningstjänst - producerar och distribuerar inlästa läromedel för elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Man lyssnar på den inlästa boken samtidigt som man tittar på texten samt 

eventuella bilder och diagram i den tryckta boken. Om man vill kan man köpa enstaka titlar 
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som CD eller så kan skolan teckna abonnemang som innebär att eleverna på skolan har fri 

tillgång till inlästa läromedel.  

Talsyntes - är en teknik som används för att få en digital text uppläst.   

En läsande klass - är ett projekt initierat av barnboksförfattaren Martin Widmark. Syftet 

med projektet var att föra fram vikten av läsförståelse. Projektet har utmynnat i ett 

arbetsmaterial i läsförståelse som finns att tillhandahålla gratis på nätet. Materialet ska 

tillhandahålla verktyg för att underlätta för lärare att arbeta med läsförståelsestrategier och 

bidra till bättre läsförståelse hos svenska låg- och mellanstadieelever. 

Läslyftet - Läslyftet är en fortbildningsinsats i språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare som 

bygger på kollegialt lärande. Läslyftet syftar till att öka elevers läsförståelse och 

skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen. Läslyftet är 

anordnat av Skolverket och skolor kan söka statsbidrag för detta.     
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METOD 

Datainsamlingsmetod 
För en kvalitativ ansats ligger fokus på att hitta det speciella och att förstå detta (Kvale & 

Brinkman, 2009). Vår metod är en kvalitativ undersökning som syftar till att ge en större 

förståelse av lärares kunskap om de teorier som undervisning i läsförståelse grundar sig på.  

Vi undersökte även vilken kunskap som lärare har om undervisning i läsförståelse och hur 

och om de anpassade undervisningen i läsförståelse för elever med läs- och skrivsvårigheter. 

Vi använde oss av fokusgruppsintervjuer som är en form av gruppintervjuer. Ett ämne som 

bestäms av forskaren diskuteras av gruppdeltagarna för att sedan analyseras av forskaren. 

När man väljer att använda sig av fokusgrupper istället för t ex enkätundersökningar är 

motivet att man vill gå på djupet av ett ämne. De olika deltagarna ska ha samma fokus vilket 

betyder att de ska bidra till ett gemensamt samtal. Alla deltagare ska kunna ta talarrollen. 

En fokusgrupp är strukturerad i varierad grad (Wibeck, 2010). Vi använde oss av fyra 

halvstrukturerade fokusgrupper eftersom vi ville att deltagarna i möjligaste mån skulle 

kunna diskutera fritt med varandra. Eftersom det ändå var viktigt att vi får svar på våra 

frågeställningar så hade vi ett frågeformulär för att vid behov kunna styra samtalet i den 

riktning vi önskade.  

Urval 
Vi utförde studien på två skolor i Mellansverige. På en av skolorna finns två skolor i samma 

lokaler vilket innebär att det sammanlagt är lärare från tre skolor som deltar. På denna skola 

blandade vi lärarna så det var lärare från båda dessa skolor vid de två intervjutillfällen som 

ägde rum där. På den andra skolan  hade vi också två intervjutillfällen. Vi valde dessa skolor 

utifrån ett bekvämlighetsurval vilket betyder att det är ett val utifrån vad som råkar finnas 

tillgängligt. Det är en vanlig metod om man vill göra ett strategiskt val istället för ett 

representativt (Trost, 2010). De lärare vi valde att fråga om de ville delta i vår studie är i 

olika ålder och de har olika slags lärarutbildningar. Lärarna arbetar med olika ämnen och 

med olika åldersgrupper, årskurserna 3 –5 på den ena skolan och årskurs 5-9 på den andra.   

 

Vi anordnade fyra fokusgrupper bestående av fem respektive sex deltagare på den ena 

skolan och  på den andra skolan bestod grupperna av fem deltagare i varje grupp. Vi har 
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kallat grupperna A, B, C och D. Grupp A  bestod av en lågstadielärare, två grundskollärare 1-

3 och två grundskollärare 1-7. Grupp B bestod av en mellanstadielärare åk 5, tre 

grundskollärare sv/so 1-7, en grundskollärare ma/no 4-9 åk 4 och en speciallärare med 

inriktning matematik. Grupp C bestod av en ma-no lärare i 7-9, en ma/so lärare som 

undervisar i åk 4-9, en sv/so- lärare som undervisar i åk 7-9 , en sv/eng- lärare som 

undervisar i åk 6-9 och en ma-lärare som undervisar i åk 7-9. Grupp D bestod av två lärare 

med mellanstadieutbildning och tre lärare med 1-7 utbildning, där en har inriktning sv/so 

och två med inriktning ma/no. Personerna i grupperna har tilldelats ett nummer, som gör 

att det går att identifiera vem som har sagt vad under intervjuerna.  

 

Fyra till sex deltagare per fokusgrupp är det antal deltagare som är det mest lämpliga. Om 

det är färre än fyra deltagare kan det uppstå situationer där en person blir medlare mellan 

de andra två och om gruppen är större än sex personer så kan det bli så att några inte alls 

kommer till tals till exempel på grund av en tillbakadragen personlighet eller att det bildas 

undergrupper som talar till varandra istället för att delta i den stora gruppens samtal 

(Wibeck, 2010). Vid intervjuerna följde vi en samtalsguide vi sammanställt i förväg.  

Forskningsetik 
I vår undersökning har vi följt Vetenskapsrådets fyra huvudkrav vilka är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Genom att vi använde 

fokusgrupper i vår undersökning så gav vi deltagarna möjlighet att komma till tals på villkor 

som i högre grad var deras egna eftersom de hade möjlighet att inte alls uttala sig när de så 

önskade (Wibeck, 2010). Vi har i möjligaste mån försäkrat oss om att ingen av deltagarna 

upplevde att dennes privatliv kränkts av oss. Fullständig anonymitet kan vara svår att uppnå 

men vi når konfidentialitet genom att skydda den information vi samlat in. Vi bytte ut alla 

namn och andra uppgifter som kan avslöja gruppdeltagarnas identitet. Vi har också använt 

oss av informerat samtycke dvs. vi informerade deltagarna om syftet med undersökningen, 

fördelar och nackdelar som deltagandet kan innebära, och att deltagandet var frivilligt och 

att de när som helst kunde dra sig ur (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi påminde deltagarna vid 

intervjutillfället om vikten av att tänka på att inte sprida vidare någon information som de 

fått om de övriga deltagarna i gruppen. Vi valde också en plats för intervjuerna som var 

bekant för deltagarna samt förklarade vårt syfte återigen vid intervjutillfället så det blev 
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tydligt för deltagarna. Enligt Wibeck (2010), så är detta några aspekter på vad som är viktigt 

för att försäkra sig om att undersökningen håller en hög kvalitet. Vi uppfyllde 

nyttjandekravet genom att de uppgifter som vi samlade in vid våra intervjuer enbart 

användes för syften som är vetenskapliga och enbart i vårt examensarbete. Uppgifterna har 

i enlighet med Vetenskapsrådets rekommendationer inte att använts eller lånats ut för 

kommersiellt bruk. De uppgifter vi samlade in, eller resultat där av, användes inte heller för 

beslut som kan påverka den enskilde deltagaren och kommer inte heller att användas på 

detta sätt utan särskilt medgivande av denne (Vetenskapsrådet, 2011).  

Validitet/Trovärdighet 
För att få så hög grad av trovärdighet som möjligt i vår studie intervjuade vi på platser som 

var bekanta för deltagarna så de kände sig trygga. Vi försökte skapa en atmosfär i gruppen 

som var så öppen och avslappnad som möjligt. Dessutom behövde vi se till att grupptryck 

inte uppstod och vid behov försöka föra in eventuella tystlåtna deltagare i samtalet så att 

alla kunde känna att de fått delta. Efter undersökningen fick alla fylla i ett formulär som 

visade om deltagarna ansåg att de fått föra fram sina åsikter i ämnet på det sätt de önskade. 

Alla deltagare fyllde i formuläret och de ansåg att de fått föra fram sina synpunkter. Redan 

under planeringsstadiet av en fokusgruppsintervju bör samtalsledaren fundera på vad som 

kan göras för att få en hög grad av trovärdighet i undersökningen, enligt Wibeck (2010). 

 

Generaliserbarhet  
Syftet med en studie där man använder fokusgrupper är inte att kunna dra generella 

slutsatser som är statistiskt säkerställda utan en metod för att få möjlighet att förstå hur 

människors tolkning av ett problemområde kan se ut. Man vill få syn på underliggande 

värderingar och de premisser som deltagarnas argumentation utgår ifrån. Genom att 

använda en fokusgruppsstudie kan man ge ett antal människor möjlighet att uttala sig och 

de får tid och utrymme för att utveckla sina argument och att uttrycka avvikande åsikter 

(Wibeck, 2010).  

Tillvägagångssätt 
Via mail kontaktade vi de lärare som vi önskade skulle delta i våra fokusgrupper. Vi använde 

oss av två grupper var på respektive skola och vi ledde samtalet på egen hand. I mailet 
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förklarade vi syftet med vår studie och varför vi är intresserade av detta område. Eftersom 

fokusgrupper inte är ett så känt begrepp förklarade vi också vad detta innebär. Deltagarna 

fick sedan samlas på en för dem bekant plats och de fick en tidsram för samtalet. De fick 

sedan presentera sig för varandra och vi påminde dem om vikten av att inte föra vidare 

uppgifter om de övriga deltagarna utanför gruppen så att alla skulle kunna känna sig trygga 

med att kunna tala öppet. Vi förklarade återigen syftet med varför vi var där och att det som 

sägs kommer att spelas in men att materialet inte kommer att spridas vidare och att 

deltagarnas identitet inte kommer att röjas vår studie. Vi använde oss av ett av oss förberett 

frågeformulär. Vi hade ju vissa frågeställningar som vi är intresserade av och det var 

nödvändigt att ibland styra in samtalet mot detta. När materialet var insamlat analyserade 

vi innehållet horisontellt. En innehållsanalys som analyseras horisontellt betyder att ämnen 

som kommer fram i alla grupper redovisas (Wibeck, 2015). 

 

Dataanalys  
Vi genomförde en kvalitativ studie och vi använde oss av fokusgruppsintervjuer.  

Intervjuerna vi genomförde i fokusgrupperna var halvstrukturerade. Detta eftersom vi ville 

att deltagarna skulle få tala med varandra så mycket som möjligt men vi behövde ändå vid 

behov kunna leda in samtalet på det som vi som samtalsledare är intresserade av. Vår 

undersökning syftade till att få svar på våra frågeställningar.  

Det finns inte några klara regler över hur en kvalitativ analys ska genomföras. Vi valde att 

analysera de resultat som inkommit och försökte hitta mönster i materialet, en typ av 

analysmetod som kan användas vid en kvalitativ studie (Fejes & Tornberg, 2014). Vi sökte 

efter mönster som utgår från den sociokulturella teorin där man menar att lärande sker i 

samtal och det sociala samspelet.  Vi ville också titta på vilket specialpedagogiskt perspektiv 

lärarna har när de planerar för sin undervisning av läsförståelse.  

Efter varje genomförd fokusgruppsintervju transkriberade vi samtalet I sin helhet. När 

transkriberingen var klar genomförde vi nästa fokusgruppsintervju och transkriberade 

samtalet tämligen omgående. När vi genomfört våra intervjuer försökte vi var för sig hitta 

teman och se mönster I det material vi fått fram, därefter träffades vi för att läsa varandras 

transkriberingar och försöka hitta mönster i alla genomförda intervjuer. Efter detta satt vi 

gemensamt och försökte finna mönster och teman i vårt material. Syftet med detta var att 
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hitta svar på studiens frågeställningar. Vi gav slutligen namn till respektive tema utifrån 

innehållet.   
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RESULTAT 
Det här kapitlet är indelat i två delar, vilket är ett sätt att presentera resultat från 

fokusgruppsintervjuer (Wibeck, 2010). I del ett, som vi valt att kalla beskrivning av resultat, 

beskriver vi de resultat som samlats in, och dessa har vi ordnat i teman. Vi har använt oss av 

citat, som enligt Wibeck gör resultatet mer tillförlitligt och förståeligt. I del två, som vi kallar 

sammanfattande analys av insamlade data, analyserar vi materialet som vi beskrivit tidigare. 

I kapitlet ges svar på studiens tre frågeställningar. De intervjufrågor vi hade som underlag 

för våra intervjuer finns att läsa som bilaga 2. 

  

Beskrivning av resultat 

Lärares beskrivning av sina kunskaper 
Första frågeställningen i vår studie handlar om vilka teoretiska kunskaper lärarna beskriver 

att de har om undervisning i läsförståelse, främst med fokus på elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Lärarna i fokusgruppintervjuerna uttrycker olika tankar de har om 

forskning inom området läsförståelse. Nedan följer de resultat som framkommit. 

 

Ord och begrepp 
I fokusgrupperna framkommer att det finns en medvetenhet bland lärarna om att ord och 

begrepp är viktiga för att utveckla elevers läsförståelse. Lärarna berättar att de förklarar ord 

och begrepp innan de börjar jobba med en text. Det framkommer även att lärare tycker att 

det är viktigt att jobba med ämnesspecifika ord i matematik, speciellt när man 

implementerar räknandet i sitt verkliga sammanhang. Elever som inte förstår 

ämnesspecifika begrepp får svårt att begripa vad matematiken handlar om. Lärare framför 

också att kunskapen om att matematikordens betydelse är viktig och att den har ökat på 

senare år.  

 

I matte har man väl gått från räknande till logiskt tänkande. När man lämnar räknandet 

och övergår, implementerar räknandet i sitt verkliga sammanhang, det är då det blir 

svårt om man inte begriper vad det handlar om (C1).  

 

Sen har man kanske blivit mer medveten om mer ämnesspecifika begrepp och ord... 

(C2). 
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Förförståelse 
Lärarna känner till att förförståelse är viktigt för ökad förståelse av text. Genom att frigöra 

tid till att se på och fundera kring bilder och samtala om ord och begrepp innan påbörjad 

läsning, upplever lärarna att eleverna har lättare att förstå texter. En annan åsikt om 

forskning kring läsförståelse som kommer fram är att det är viktigt att låta eleverna tänka 

efter och fundera kring bilder och att samtala med eleverna om att det inte finns ett rätt 

svar på frågan utan att syftet med uppgiften är att eleverna ska börja tänka kring bilden eller 

textavsnittet. 

 

Det har ju vi börjat med, att ta en hel lektion att kolla av läsförståelsen. Eller framförallt 

diskutera sin förförståelse. Bara att granska bilderna i en text, att gå igenom orden och 

begreppen. Låt det ta den tiden, det har jag absolut inte gjort förut. Jag har haft en 

genomgång i tio minuter sen ska de in och jobba i böckerna. Vi har bara hållit på en 

liten tid men jag upplever att barnen har det mycket, mycket lättare efter att man tagit 

den här tiden. När de sen börjar jobba går det av bara farten (A5). 

 

 

Lättlästa texter 
Ett resultat som synliggörs i studien är att lärare har kunskap om att lättlästa texter och 

läromedel kan bli bristfälliga om de förenklas för mycket. Lättlästa texter är avskalade och 

innehåller färre beskrivningar och detaljer vilket kan göra att eleverna måste kunna läsa in 

mycket information i texten. Det är svårt, menar lärarna. 

 

Och det har man ju bevisat också i forskningen, att förenkla för mycket, för att vi på S-

skolan har ju generellt haft många SVA-barn där man känner att man kanske ska lägga 

sig på en ganska låg nivå för att alla ska hänga med det är ju inte så lyckat i längden 

(B1). 

 

 

En läsande klass 
I fokusgruppsintervjuerna framkommer det att lärare arbetar med arbetsmaterialet En 

läsande klass (Widmark, 2015). Lärarna tycker att arbetsmaterialet är bra och berättar att 

det är baserat på forskning om olika lässtrategier. De berättar också att de lärt sig att arbeta 

med att stimulera elevernas tänkande och de vill få eleverna att tänka kring det lästa. De 

utgår från olika lässtrategier och ställer frågor till texterna som ingår i En läsande klass. 
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Eleverna ska tänka på sådant som inte stod i texten, sånt som de till exempel såg på 

bilderna. Låta eleverna fundera kring bilder i böckerna. Man ska få eleverna att tänka 

kring det dom läser och ser (D2). 

 

Mm ja den här forskningen där man diskuterar utifrån olika lässtrategier den som vi 

också jobbar efter nu den bygger ju på en forskning att man ställer frågor på texten. 

Detektiven kallar vi den för i skolan. Cowboyen, man gör en sammanfattning utav 

texten (A2). 

 

De får träna på figurerna. Vi förklarar svåra ord och svarar på frågor ”på ytan” och 

”under ytan” och då ser man vilka som förstår vad de själva läser (A3). 

 

 

Läslyftet 
Vi får fram information om att det finns lärare i fokusgruppsintervjuerna som deltar eller har 

deltagit i Läslyftet. Dessa lärare menar att de fått ta del av mycket forskning inom området 

läsförståelse. Lärarna berättar att de fått lära sig om hur man kan arbeta med texter på olika 

sätt. De berättar bland annat att de fått ta del av forskning som gett dem kunskap om olika 

lässtrategier såsom att ställa frågor till texten, på ytan – under ytan frågor, vikten av att 

jobba med förförståelse av texter, att samtala i grupp om texter och om modellinlärning. 

Lärarna berättar även att de fått en ökad medvetenhet om vikten av att 

läsförståelseundervisning ska vara lärarstyrd. 

 

Skolverket har ju Läslyftet som S-skolan jobbar med nu och där är det ju just det här, 

mycket genrer och mycket gruppsamtal och där man tar upp det här med de olika 

strategierna. Och det går ju igen även om man just där inte kallar det för ”spågumman”. 

Barnets förståelse, att tolka och prata runt bilder. Vad skulle den här texten kunna 

handla om, att man analyserar liksom hela tiden (A1). 

 

Då tänker jag på det här vi jobbat med, på ytan, under ytan – frågor. Att svaret inte 

självklart står exakt i en text utan man får tänka till lite själv. Vad menas med det där? 

(A2). 

 

Önskningar/Förhoppningar/Hinder  
En ståndpunkt som kommer fram under intervjuerna är att lärare uttrycker att de har liten 

eller ingen kunskap om aktuell läsförståelseforskning, men de uttrycker också en önskan om 

att lära sig mer.  Lärare önskar sig fortbildning och tid till det. Brist på tid, brist på 

fortbildning och en bristande grundutbildning nämns som hinder för att lärarna ska kunna ta 

del av ny forskning. 
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Det har alltid varit viktigt med läsförståelse. Nu när resultaten rasar så blir det ännu 

viktigare. Jag önskar att vi hade mer tid, både till eleverna och till att lära oss mer om 

hur vi bäst kan jobba med eleverna för att nå resultat (C3). 

 

Jag ser fram mot Läslyftet som vi snart kommer att få ta del av. Det blir intressant. Där 

kommer vi kanske att få ta del av lite ny forskning kring läsförståelse (D3). 

 

Lärares beskrivning av sin planering 
Andra frågeställningen i vår studie handlar om hur lärarna beskriver att de planerar sin 

undervisning i läsförståelse, främst med avseende på elever med läs- och skrivsvårigheter. 

Lärarna i fokusgruppintervjuerna beskriver hur de tänker när de planerar sin 

läsförståelseundervisning. Nedan följer de resultat som framkommit. 

 

Lärverktyg 

I intervjuerna framkommer att lärare använder sig av någon form av lärverktyg för elever 

med läs- och skrivsvårigheter. Ett av verktygen lärarna använder sig av är Inläsningstjänst. 

Eleverna använder sig av sina egna mobiltelefoner eller skolornas datorer eller Ipads för att 

kunna använda tjänsten.  Lärarna ser att det underlättar för eleverna att kunna lyssna till en 

inläst text när de har svårigheter med läsningen. Dock framför de att de upplever 

svårigheter med att få tjänsten att fungera praktiskt t ex när det gäller inloggning av tjänsten 

och de efterfrågar hjälp för att få det att fungera. Ett annat lärverktyg som lärare använder 

sig av är Legimus.  Eleverna behöver ladda ner programmet på sina egna mobiler för att 

kunna använda tjänsten eller så har de tillgång till datorer eller Ipads från skolan.  I 

intervjuerna uttrycks att det inte finns tillräckligt med tid för att kunna hjälpa till med 

tjänsten när det krånglar. Det framkommer också att lärare tycker att det är viktigt att 

elever med läs- och skrivsvårigheter använder datorer och talsyntes i skolarbetet. 

 

Jag har några dyslektiker och dom har Legimus om vi ska läsa böcker, det är bra att det 

finns. Sen ett år eller så, så har vi inläsningstjänst, men det använder jag väl lite grann. 

Det är svårt eftersom jag inte följer en lärobok slaviskt. Sen så... Vad gör jag mer? Jag 

tänker på att eleverna med dyslexi ska använda sina datorer när de skriver och att de 

ska använda talsyntes och så (C3).  

 

 Jag tycker att det är lättare nu sen vi fick Inläsningstjänst. Det tänker jag på när jag 

planerar, att det finns   och det är bra, det är enklare nu när det finns. Då kan alla läsa 

på olika sätt samtidigt då när dom lyssnar (C5). 



26 
 

Grupperingar  
När lärarna undervisar eleverna i läsförståelse sker det mestadels i helklass. Ibland delas 

klassen i mindre grupper eller i par och ibland får de arbeta individuellt. Lärare framför 

synpunkter på att grupprum saknas för att kunna dela upp klassen i mindre grupper så 

mycket som man önskar. I fokusgruppsintervjuerna framförs önskemål om att vara fler 

pedagoger i klassrummet för att kunna ha en flexibilitet i att gruppera eleverna. Lärare 

berättar att när de har möjlighet att sitta tillsammans med en mindre grupp elever ger det 

dem en större kontroll på elevernas kunskaper. 

 

 Jag tycker man individualiserar lite till viss del Jag jobbar så att de parläser mycket 

högt.  Sen har jag en grupp som läser med mig för att jag vill ha koll (A1). 

 

Jag tror också på två lärare i klassrummet som kan komplettera varandra. Eleverna ska 

vara med så mycket som möjligt, inte plockas ut (C1).  

Muntligt  
Bland lärarna framkommer att de tycker att det muntliga lärandet är viktigt och att de 

bedriver mycket av sin undervisning i muntlig form. Man anser att det gynnar elever med 

läs- och skrivsvårigheter. Lärarna betonar vikten av det verbala, att eleverna lyssnar på 

läraren och varandra och att de får diskutera. De menar att det är viktigt att eleverna först 

får uttrycka sig verbalt för att sedan kunna uttrycka sig i skrift.  Lärarna uttrycker en önskan 

om att prata med sina elever och att de får möjlighet att diskutera mycket.  De menar att 

det är viktigt med det muntliga för att de ska veta att alla elever, i synnerhet de som har 

svårigheter, ska följa med och förstå. Lärarna i fokusgruppsintervjuerna betonar också 

vikten av att lära genom att eleverna får lyssna på varandra.   

  

Jag brukar tänka på att jag ska läsa texter högt när vi ska jobba med texter i klassen för 

då kan alla hänga med och jobba med texten sen och alla kan ju ta till sig innehållet då, 

oavsett hur fort som man läser (A3). 

 
 ...men jag tänker den lilla tid man har, då vill jag prata med dom, jag vill se att dom 

förstår dom här begreppen […...]Om jag läser en text, eller visar en film då vill jag prata 

med eleverna om det. Jag vill diskutera. Se till att alla elever är med (C1).   

 

Det verbala. Att de får lyssna när man läser. Att de får prata om det de läser. Att de får 

sätta ord på det eftersom nästa steg ofta är att skriva ett svar. Och då blir det jättesvårt 

om de inte har verbaliserat det först (C2). 

 

Att prata kring texterna är A och O (A4).  
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Lässtrategier   
I intervjuerna framkommer att lärare tidigare har undervisat om lässtrategier och de menar 

att de fortfarande delvis använder sig av dem. Lärarna betonar vikten av ett gott ordförråd 

och de arbetar på olika sätt med att lära eleverna nya ord för att de ska förstå nya ord och 

begrepp i en för eleverna ny text. Bland lärarna framkommer att man inte ska ta för 

självklart att elever kan orden i en text utan att det behövs repetition, speciellt för de elever 

som har läs- och skrivsvårigheter. I intervjuerna berättar lärare att de använder bilder på 

olika sätt i undervisningen. Andra metoder är att låta eleverna leta ledtrådar och stryka 

under dem i texten, läsa frågan, sammanfatta texten och använda tankekartor. Det 

framkommer att lärare tycker att det är viktigt att ge eleverna förförståelse innan man 

börjar läsa en text.  I intervjuerna får vi fram att lärare delvis har använt sig av materialet En 

läsande klass i och genom detta har de undervisat eleverna i lässtrategier. Lärarna berättar 

att de inte längre medvetet undervisar om lässtrategier men det förs fram synpunkter på att 

det ändå blir automatiskt att man ibland använder sig av lässtrategier. Bland lärarna 

framkom synpunkter på att det är bra att skilja på avkodningsträning och undervisning i 

läsförståelse eftersom det annars kan bli för svårt för elever med läs- och skrivsvårigheter. 

 

 Det svåraste för elever med dålig läsförståelse är när de har dåligt ordförråd (A2).   

 

Texter 
I intervjuerna framkommer att det finns klasser som använder sig av läromedel där det 

främst är inferensträning som används för att arbeta med texten på olika nivåer. Man 

arbetar med texten "på ytan" (direkt i texten), under ytan (inferenser), och relaterar till egna 

erfarenheter. Eleverna får sedan svara skriftligt på frågorna, ofta individuellt. Andra 

läromedel lärare använder sig av är exempelvis ZickZack, där man tränar och använder 

lässtrategier.  I materialet En läsande klass finns också texter som lärarna använder i sin 

undervisning. Det framkommer också att lärare ibland arbetar med skönlitteratur. Lärarna 

betonar vikten av att arbeta med öka elevernas ordförråd och man betonar också att det är 

viktigt med bra texter. 

  

Vi brukar ta en text i taget och gå igenom svaren sen i klassen. Och ibland jobbar 

eleverna i egen takt eftersom dom jobbar så olika och då rättar vi i böckerna. Jag brukar 

prata om de olika typerna av frågor som finns. Några kan man hitta i texten och några 
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behöver man tänka lite på för att förstå svaret på och de sista frågorna måste man 

fundera över själv (B5).  

 

Men det här med läsningen finns ju med i Zick Zack också och där får man ju också såna 

tips på hur man kan jobba med klassen. Man får tips om det, och om olika lässtrategier 

(D3).  

 

 Jag använder mycket skönlitteratur och gör projekt kring böcker (B2).  

  

Ett specialpedagogiskt perspektiv på lärarnas beskrivningar 
I fokusgruppsintervjuerna framkommer att lärare vill att elever med svårigheter både ska 

kunna vara i klassrummet och vid behov kunna få undervisning hos speciallärare, antingen 

enskilt eller i mindre grupp. De menar att eleverna inte alltid har svårigheter i alla ämnen 

utan bara behöver få stöd i det eller de ämnen de har behov av. Lärare uttrycker en farhåga 

om att elever med svårigheter blir isolerade om de undervisas en stor del av skoldagen hos 

speciallärare och att det är därför bättre att de är i helklass. Samtidigt anser man att det då 

uppstår svårigheter att kunna stödja dessa elever. Detta anses bero på både tidsbrist och för 

stora klasser. Detta skulle kunna avhjälpas antingen genom mindre grupper eller genom att 

man är två pedagoger i klassrummet varav den ena helst bör ha specialpedagogisk 

kompetens, är åsikter som framkommer under intervjuerna.  Bland lärarna framkommer 

synpunkter på att de upplever att de inte hinner hjälpa de elever som behöver stöd. Lärarna 

har olika strategier för att ändå försöka hjälpa dessa t ex genom att högläsa texterna i 

helklass innan eleverna själva ska läsa dessa eller att samla dessa elever i en mindre grupp 

som de kan stötta. Lärarna ser att elever i behov av stöd kan ha stor hjälp av lärverktyg som 

t ex Inläsningstjänst, talsyntes och Legimus men det framkommer synpunkter på att det är 

en stor brist på datorer och Ipads på skolorna där de intervjuade lärarna arbetar. Lärare 

tycker också att det är negativt om elever med stöd bara får lyssna på texter eftersom de då 

inte får träning i att ta till sig texter skriftligt.  En annan svårighet som flera lärare för fram är 

att de känner en bristande kompetens att hjälpa eleverna när de är i klassrummet och att de 

därför önskar ett stöd t ex från speciallärare hur man som klasslärare kan arbeta med dessa 

elever. Lärare berättar också att de fått en checklista på hur de ska kunna arbeta med elever 

i svårigheter men att den inte är till hjälp eftersom det inte finns tillräckliga resurser för att 

kunna genomföra åtgärderna. Vi får fram att lärare vill ha nya modeller för hur man kan 

arbeta tas fram och man framför en önskan om ett mer flexibelt system för att stödja elever 
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med svårigheter. I intervjuerna framkommer att lärare anser att man skulle kunna ha 

mindre klasser i stället för att plocka ut elever och att detta kan lösas genom en annorlunda 

organisation. Det framkommer synpunkter på att det kan vara skolans resurser som är en 

orsak till hur stödet är organiserat. Lärare berättar att de saknar ett stöd till elever som har 

ett mindre behov av stöd men ändå behöver hjälp. Dessa hamnar i ett mellanläge där de 

inte får den hjälp de behöver, menar man.  

 

Alltså jag sitter och fastnar i det här med hur vi skulle kunna jobba. Vi behöver nya 

modeller. Speciallärarna tycker jag, borde hjälpa oss ”vanliga” lärare för att jag inte är 

specialist på det där (C3). 

 

För om man tittar på elever i liten grupp så är det ju kanske nån som faktiskt inte kan 

vara i klass, men dom allra flesta skulle kunna vara lite grann i klass. Eller, många i alla 

fall, flera stycken. Och kanske efter en kortare in… Ja, man skulle ju kunna tänka sig en 

massa olika sätt. Jag tycker att man måste ha ett mer flexibelt sätt och system för att 

alla kan ju inte bli hjälpta på samma sätt och… Så då har man tvingat liksom in elever i 

grupper (C3).  

 

Visst stöd bara måste vissa elever få hos specialläraren. De elever som har svårigheter 

med läsningen eller svåra matematiksvårigheter behöver det. Det går inte att hinna 

med att hjälpa dom eleverna i klassen (C2). 

 

Sammanfattande analys  
Nedan följer en sammanfattande analys av resultaten i vår studie. I den utgår vi från syftet 

att beskriva och analysera vilka teoretiska kunskaper några lärare på grundnivå har om 

läsförståelse och hur de beskriver att de planerar och undervisar i läsförståelse med 

avseende på elever med läs- och skrivsvårigheter. Analysen görs inom ramen för de 

teoretiska perspektiv som vi utgått från i vår studie. 

Vi har i vår studie utgått från ett sociokulturellt och specialpedagogiskt perspektiv på 

lärande.  Detta innebär att lärande sker i ett samspel mellan människor och där språket är 

ett viktigt redskap. Det specialpedagogiska perspektivet kan indelas i olika varianter som 

innebär att det val som görs kommer att styra hur man förhåller sig till en elev i 

skolsvårigheter.  

Utifrån den information vi samlat in gör vi tolkningen att lärare i studien arbetar med 

forskningsbaserade modeller som innehåller samtal mellan lärare - elev och elev – elev. Det 

framkommer att lärare arbetar med textsamtal i grupp och de låter eleverna ta del av 
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varandras uppfattningar om texter. Eleverna i dessa lärmiljöer ges möjlighet att utveckla sitt 

tänkande genom det språkliga samspelet och möjlighet att utvecklas inom den proximala 

utvecklingszonen (Säljö, 2000). När elever samtalar om text i grupp får eleverna möjlighet 

att utveckla sin förståelse av läsningen och då elever grupperas lär sig den elev som har en 

svagare förståelse av texten av den elev som har något mer kompetens. (Dysthe, 2003). 

 

Lärarnas beskrivning av sina kunskaper 
Det framkommer en önskan om att få fortbildning i läsförståelse och tid avsatt för det. Vi 

tolkar det som att det finns lärare i studien som inte har kunskap om aktuell 

läsförståelseforskning, men att de vill ta del av forskning om de skulle beredas möjlighet i 

form av tid och fortbildning.   

 

I fokusgrupperna framkommer det att lärare har kännedom om lässtrategier, förförståelse 

och ord och begrepp. Lärare benämner inte forskare vid namn eller någon specifik 

läsinlärningsmodell. Vår tolkning är att lärare kan beskriva viss aktuell forskning om 

läsförståelse även om de inte har ett formaliserat språk som de använder om läsning och 

läsförståelse.   

  

Lärare som deltog i Läslyftet uttryckte att de känner till en hel del forskning om 

läsförståelse. Lärarna beskriver att det är just Läslyftet som bidragit till att de fått mer 

kunskap om läsförståelse. De uttrycker bland annat att de känner till att det finns olika 

lässtrategier som utvecklar elevers läsförståelse. Vår tolkning är att Läslyftet bidragit till att 

lärarna i våra fokusgrupper fått ökad kunskap om aktuell läsförståelseforskning.   

 

Bland lärarna framkom synpunkten att forskning kommit fram till att lättlästa texter kan bli 

bristfälliga om de förenklas för mycket. Vi tolkar det som att lärarna blivit medvetna om och 

att de börjat reflektera över sitt val av texter för elever med läs- och skrivsvårigheter och 

dyslexi.  

 

I resultatet fick vi fram att lärare i fokusgrupperna arbetar med materialet En läsande klass 

(Widmark, 2015). De berättar att de fått ta del av ny läsförståelseforskning genom 
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materialet. Vi tolkar det som att lärarna i studien som arbetar med arbetsmaterialet En 

läsande klass har fått kunskap om ny forskning inom läsförståelseområdet. Lärarna berättar 

att de fått kunskap om olika lässtrategier genom lärarhandledningen i En läsande klass. 

  

Lärarnas beskrivning av sin planering  
I intervjuerna framkommer att lärare ofta planerar för att kunna bedriva sin undervisning i 

muntlig form eftersom de anser att det är gynnsamt för elever med läs-och skrivsvårigheter. 

När de planerar sina lektioner går de igenom ord och begrepp i de aktuella texterna för att 

ordentligt kunna förklara dem för eleverna under lektionen. De texter som eleverna ska 

arbeta med läser ofta lärarna högt och för sedan en diskussion med dem.  Lärarna menar att 

det ger dem kontroll att se att alla elever, men i synnerhet de med läs- och skrivsvårigheter, 

har förstått. Det finns även några andra strategier som lärarna använder ibland. Vi tolkar det 

som att de vanligaste strategierna som lärare använder sig av är strategier som förförståelse 

genom egen högläsning, diskussioner om innehållet i texten samt förklaringar av ord och 

begrepp.   Vi tolkar det också som att lärares deltagande i Läslyftet leder till att de medvetet 

planerar för och använder sig av lässtrategier i sin undervisning. 

 

När elever som har svårt med läsningen ska läsa texter på egen hand vill lärarna att de ska 

använda sig av något lärverktyg t ex Inläsningstjänst, talsyntes eller Legimus för att öka sin 

förståelse och då behöver eleverna ha tillgång till datorer eller Ipads vilket lärarna tycker att 

de ofta saknar. De framför också en svårighet att använda lärverktygen på grund av krångel 

med lösenord eller liknande. Vi tolkar det som att det är vanligt att lärare planerar sin 

undervisning utifrån att elever med läs-och skrivsvårigheter ska kunna vara delaktiga genom 

att använda lärverktyg men att det inte alltid fungerar på grund av tids- och resursbrist 

vilket lärarna upplever som frustrerande.    

Det framkommer att lärarna i studien ofta använder sig av någon sorts läromedel i svenska 

av vilka några tränar eleverna i olika typer av lässtrategier. Lärare arbetar ibland med 

skönlitteratur. Vi tolkar det som att det finns flera olika sätt att planera undervisning i 

läsförståelse och ett flertal olika läromedel att välja bland.  
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Ett specialpedagogiskt perspektiv på lärarnas beskrivningar 
Under intervjuerna uttrycker lärarna att de vill ha kvar eleverna i klassen men att det också 

ska finnas möjlighet att undervisas av en speciallärare i en mindre grupp vid behov. Lärarna 

anser också att de vill utöka sina kunskaper för att tillgodose de behov som elever med läs- 

och skrivsvårigheter har. De menar att tidsbrist är en faktor som gör att dessa elever inte får 

den hjälp de behöver. Vi tolkar det som att lärare vill se en omorganisation av skolan så att 

den blir mer flexibel, med fler pedagoger i klassrummet och då gärna med 

specialpedagogisk kompentens.  Samtidigt vill lärarna ha tillräcklig tillgång till lärverktyg så 

att elever med läs- och skrivsvårigheter kan inkluderas i klassen och det ska också finnas 

möjlighet till undervisning i ett mindre sammanhang. 

 

  



33 
 

DISKUSSION  
Vi kommer i detta kapitel att diskutera resultatet i relation till studiens syfte, att beskriva 

vilka kunskaper några lärare på grundnivån har om läsförståelse och hur de beskriver att de 

planerar och undervisar med avseende på elever med läs- och skrivsvårigheter. I 

resultatdiskussionen kommer vi att utgå från våra resultat och försöka förstå dessa utifrån 

den litteratur som finns presenterad i tidigare litteraturgenomgång. 

 

Resultatdiskussion 
 

Lärarnas beskrivning av sina kunskaper 
Den här studien gör inte anspråk på att hitta svar som kan appliceras på alla lärare utan 

beskriver några lärares uppfattningar om läsförståelseforskning och planering av 

läsförståelseundervisning. Vi vill försöka förstå hur lärarnas beskrivna teoretiska kunskaper 

och beskrivna undervisning kan förstås mot bakgrund av ett specialpedagogiskt perspektiv. 

Vi diskuterar resultaten mot bakgrund av den litteratur som presenterats tidigare.  

 

I vår första frågeställning söker vi svar på vilka teoretiska kunskaper de aktuella lärarna 

beskriver att de har om hur de bäst undervisar elever i läs- och skrivsvårigheter med 

avseende på läsförståelse.  I resultatdelen framkommer att lärare i studien har kännedom 

om lässtrategier, däremot benämner de inte någon forskare eller specifik 

läsinlärningsmodell. Det framkommer också att lärare ännu inte har tagit del av aktuell 

läsförståelseforskning.  

 

Vår studie visar att lärare har vetskap om aktuell läsförståelseforskning. Lärare känner till 

olika lässtrategier man kan arbeta med för att utveckla elevers läsförståelse och de förstår 

vikten av att arbeta med förförståelse av texter, samtal i grupp och modellinlärning, vilka är 

några sätt att arbeta med läsförståelse enligt de senaste forskningsrönen (Gaskins, 1998;  

Guthrie, 2004; Klinger & Vaughn, 1996; Palinscar & Brown, 1984; Roseshine & Meister, 

1993). Lärarna berättar att de genom fortbildningssatsningen, Läslyftet, fått en ökad 
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medvetenhet om vikten av att läsförståelseundervisningen ska vara lärarstyrd. Det känns 

hoppfullt att lärare som fått fortbildning samtalar kring och känner till aktuell forskning 

inom området läsförståelse. Lärarna själva menar också att de aktivt arbetar med sin 

nyvunna kunskap i undervisningen. Det känns lovande för framtiden att lärare som fått 

fortbildning verkar ta den nya kunskapen till sig och anpassar sin undervisning efter sin nya 

kunskap.  Vi känner en förhoppning om att fler lärare ska kunna delta i Läslyftet och få ta del 

av ny forskning som de kan använda i sin undervisning. Kursplanen i svenska säger i det 

centrala innehållet att lärare ska arbeta med lässtrategier, på olika sätt beroende på 

elevernas ålder (Skolverket, 2011). För att lärare ska kunna göra det hoppas vi att rektorer 

runt om i landet prioriterar den fortbildningsinsats som Läslyftet innebär och frigör tid för 

lärarna att genomföra utbildningen. Vi har en förhoppning att den negativa trenden vänds 

så att alla svenska elever kan uppnå den nivå av läsförståelse de behöver för att kunna delta 

i samhället fullt ut.  

I studien fann vi, som beskrivits ovan, att det finns lärare som känner till ny forskning om 

läsförståelse. Vi fann även att det finns lärare som inte känner till aktuell 

läsförståelseforskning. Med tanke på att Skolverket redan år 2007, i samband med en 

fördjupad analys av PIRLS-rapporten, presenterade undervisning i och om 

läsförståelsestrategier som ett utvecklingsområde, förvånas vi över att det 2016, åtta år 

senare, finns lärare som inte känner till forskning om lässtrategier. Då lärare i vår studie 

framhåller att de vill ha fortbildning och känner en önskan att få ta del av ny forskning, 

tycker vi att det är olyckligt att Skolverkets satsning i form av Läslyftet inte verkar ha nått ut 

till alla skolor. Förhoppningsvis får alla lärare ta del av Skolverkets fortbildningssatsning 

inom den närmaste tiden. 

 

I fokusgruppsintervjuerna framkommer att lärare har kunskap om att aktuell forskning visar 

att lättlästa texter kan bli bristfälliga om de förenklas för mycket. Vi har tolkar det som att 

lärarna reflekterar över, och är medvetna om sitt val av texter för bland annat elever med 

läs- och skrivsvårigheter. Vi tror inte att det är ovanligt att lärare och elever gör feltolkningar 

i bedömning av texters läsbarhet eftersom läromedelsförlag benämner sina förkortade 

versioner av läroböcker som lättlästa. Elever med läs- och skrivsvårigheter gynnas inte av att 
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läsa lättlästa texter.  De lättlästa texterna utelämnar mycket information och läsaren måste 

då kunna fylla i sådan information själv, något som är svårt för den svage läsaren 

(Reichenberg, 2012).   Istället för att välja lättlästa texter visar forskning att det gynnar 

elever med läs- och skrivsvårigheter att få arbeta med explicit läsförståelseundervisning 

(Lundberg & Reichenberg, 2013; Westlund, 2013).  

Lärarnas beskrivning av sin planering  
Svaret på forskningsfråga två är att de intervjuade lärarna planerar sin undervisning i 

läsförståelse för elever med läs- och skrivsvårigheter genom att använda sig av olika 

lärverktyg i sin ofta muntliga undervisning. En annan metod är olika typer av grupperingar.  

Lärare använder sig även av olika slags läromedel som tar upp läsförståelse på olika sätt. När 

lärare arbetar med texter för de ofta diskussioner med eleverna och använder sig dessutom 

av en rad olika strategier varav förförståelse, högläsning och förklaringar av ord och begrepp 

är vanligt. 

 

Ur ett elevperspektiv förefaller det slumpartat vilken sorts undervisning eleven får och hur 

undervisningen är planerad eftersom undervisningen är avhängig vilken lärare eleven får 

och det är något som är svårt för eleven att påverka. Det är betydelsefullt att lärare får 

möjlighet att få fördjupad kunskap i vad det innebär att aktivt undervisa elever i olika 

förståelsestrategier.  Det räcker inte med att läraren säger till eleverna att ställa frågor till 

texten eller att läsa mellan raderna och sedan förvänta sig att eleverna kan förstå hur de ska 

göra (Westlund, 2013). Det känns orimligt att lärare på eget initiativ ska hitta och 

tillgodogöra sig ny forskning för att kunna genomföra en undervisning som vilar på 

vetenskaplig grund. Vi känner en förväntan över att Skolverket nu anordnar planerade 

fortbildningsinsatser för lärare och hoppas att det kommer att fortsätta. 

 

Ett sätt att stödja elever i läs- och skrivsvårigheter är att de får kompensera för de moment 

som är svåra, vilket kan ske genom att eleven får tillgång till alternativa verktyg.  Den teknik 

som finns att tillgå idag är oumbärlig för många elever med läs- och skrivsvårigheter.  

Exempel på alternativa verktyg är surfplatta, smartphone eller dator (Samuelsson, 2009). 

För att eleverna ska kunna nyttja tekniken ser vi behov av att det finns IKT-kunnig personal 

på skolan som har som uppdrag att hjälpa elever med tekniken när problem uppstår. För att 
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alla skolor ska kunna underhålla den teknik som finns på skolorna, stödja eleverna med 

lösenord, krånglande datorer och elevnära problem som uppstår gällande tekniken, anser vi 

att det behövs en IKT-ansvarig. Många skolor har en ansträngd ekonomi idag och krav på 

budget i balans gör att många rektorer kanske måste avstå från att anställa personal med 

IKT-kompetens. Vi skulle vilja se en ekonomiskt riktad satsning mot IKT i skolan. Det är något 

vi tror skulle gynna elever i läs- och skrivsvårigheter.  

Ett specialpedagogiskt perspektiv på lärarnas beskrivningar 
Svaret på forskningsfråga tre är att de intervjuade lärarna upplever att deras 

specialpedagogiska kompetens och tid för eleverna inte alltid räcker till samt att skolornas 

organisation brister när det gäller att möta elever med läs- och skrivsvårigheter.   

 

Bland lärarna framkommer synpunkten att elever med läs- och skrivsvårigheter ska 

inkluderas i klass. Det framkommer även att lärarna känner att vare sig deras 

specialpedagogiska kompetens eller tid räcker till. Lärarna anser också att skolans 

organisation brister. De tycker sig inte ha tillräcklig tillgång till de lärverktyg de behöver, och 

de verktyg de faktiskt ändå har kan de ofta inte använda som planerat eftersom tekniken 

ibland inte fungerar.  De har inte heller alltid den tid eller kompetens som behövs för att 

stödja eleverna med de digitala verktygen. Brist på fortbildning och tid ska inte vara ett 

hinder för att elever med läs- och skrivsvårigheter ska ha tillgång till de verktyg de behöver 

för en likvärdig utbildning (Samuelsson, 2009).  

 

Nilholm (2003) beskriver dilemmaperspektivet som ett uttryck för skolan att hantera 

svårigheter som är svåra att lösa och beskriver dilemmat som uppstår genom att alla elever 

ska erbjudas en likvärdig utbildning samtidigt som man ska möta elevers olikheter.  I vår 

studie fann vi att lärare har ett synsätt på undervisning som liknar Nilholms sätt att se på 

elever i svårigheter.  Lärare i studien uttrycker en önskan om att alla elever ska erbjudas en 

utbildning på lika villkor, samtidigt som de har intentionen att möta alla elevers olikheter. 

Lärare upplever att olika omständigheter som de känner att de inte rår över, exempelvis 

brister i kompentens, tid och resurser, resulterar i en undervisning som inte fungerar 

optimalt för dessa elever.   Lärarna anser att en framgångsfaktor för elever med läs- och 

skrivsvårigheter är att bedriva en muntlig undervisning i läsförståelse, där man för 
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diskussioner och textsamtal och att alla elever, särskilt de i svårigheter, gynnas av att 

verbalisera, lyssna och lära av varandras tankar och erfarenheter. Ingestad (2009) menar att 

traditionell specialundervisning som bedrivits under lång tid, där elever särskiljs från sin 

klass, inte haft de effekter man har önskat. Ingestad framhåller att särskiljande av elever 

från den ordinarie klassen kan ge negativa eller verkningslösa effekter.  Kan det vara så att 

skolans organisation kan vara så flexibel så att elevers behov av stöd är det som formar 

verksamheten? Detta skulle kunna innebära att lärare, både med och utan 

specialpedagogisk kompetens anpassar sig efter de behov som finns och att lokaler och 

andra resurser är möjliga att förändra. 

Lärare upplever en frustration eftersom de vill bedriva en inkluderande undervisning, men 

skolans organisation inte är anpassad efter det. Vi menar att enskilda lärare inte ska behöva 

ställas inför detta dilemma utan skolan ska organiseras så att elever får en utbildning i 

enlighet med skollagen (2010, 1 kap. 4 §) där man kan läsa att: " I utbildningen ska hänsyn 

tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de 

utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och 

elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen." 

  

Metoddiskussion     
I studien har vi använt oss av en kvalitativ undersökning med fokusgrupper som metodiskt 

redskap för att söka svar på våra forskningsfrågor genom att försöka förstå hur några lärare 

tänker kring planering av läsförståelseundervisning och kring forskning i läsförståelse. Valet 

av fokusgrupper som metod menar vi lämpar sig väl då vi försöker finna svar på våra frågor 

genom att gå på djupet av ett ämne, läsförståelse. Deltagarna i fokusgrupperna kan genom 

att dela med sig av sina tankar till gruppen väcka nya tankar hos gruppmedlemmarna, vilket 

kan leda till att samtalet fördjupas mer.  

Vi inledde arbetet med att diskutera oss fram till en intervjuguide som vi använde oss av vid 

våra fokusgruppsintervjuer.  Vi har sammanlagt genomfört fyra fokusgruppsintervjuer och 

hållit i två intervjuer vardera. Intervjuerna tog mellan 40 och 60 minuter att genomföra. Vi 

hade planerat för att vi båda skulle närvara vid samtliga intervjuer, men det visade sig att 

det inte var genomförbart. Det blev istället så att vi genomförde två fokusgruppsintervjuer 

vardera. Direkt efter genomförandet av intervjuerna transkriberade vi våra intervjuer och 
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träffades relativt omgående för att diskutera och analysera resultaten gemensamt. Att 

reflektera över resultaten gemensamt anser vi vara en styrka och en kvalitetssäkring i vårt 

arbete. Då vi genomfört en kvalitativ studie är det resultat vi kommit fram till att betrakta 

som subjektivt. I en intervjusituation finns alltid risk för att deltagarna i studien påverkas av 

den som intervjuar. Man bör även vara uppmärksam på att deltagarna i studien kan 

förmedla åsikter som de tror att personen som intervjuar vill höra (Kvale & Brinkman, 2009).  

För att öka validiteten i vår studie fick våra fokusgruppsdeltagare fylla i en enkät efter 

genomförd intervju. I enkäten fanns möjlighet att utvärdera samtalet och kommentera om 

intervjupersonens personliga synpunkter förts fram eller inte och möjlighet till att uttrycka 

varför. Alla som deltog i vår studie kryssade för alternativet att de fört fram sina synpunkter 

i intervjun. 

I efterhand kan vi känna att det varit mycket lärorika samtal. Vi kan också känna att vi blivit 

bättre och bättre på att leda samtalen efterhand. Genom att lärarna i våra fokusgrupper 

undervisar i ett brett spann, årskurs 3-9, menar vi att vi fått en spridning i vårt material. 

Vi övervägde att använda observationer som ytterligare ett metodiskt redskap, men valde 

bort denna metod då vi kände att det kunde uppfattas som kontrollerande av de lärare vars 

undervisning vi skulle observera.  Vår studie är liten och kan inte generaliseras till att gälla 

andra lärare än de som deltagit i studien.  

Efter intervjuerna framkom det, genom informella samtal och utvärdering av 

fokusgruppssamtalet (bilaga 3) att lärarna tyckte att det var givande att få sitta ner och 

samtala med kollegor kring ett ämne som intresserade dem. Lärarna uttryckte att det var 

intressant att få träffa lärare från olika skolor och från olika årskurser och få ta del av 

varandras tankar om undervisning.  

 

Avslutande reflektioner och vidare forskning      
Vi tror att vi kommer att ha nytta av resultaten i vår studie i vår blivande yrkesroll. Som 

speciallärare med specialisering mot språk, skriv- och läsutveckling kan det ingå i vårt 

uppdrag att jobba med skolutveckling och hålla i utbildningsinsatser. Efter genomförd studie 

känner vi att ett behov finns av fortbildning gällande lässtrategier som kan utveckla 

elevernas läsförståelse. Vi kommer att kunna stödja lärarna i hur de kan arbeta med 
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evidensbaserade modeller för att utveckla läsförståelseundervisning.  Detta ser vi som ett 

intressant uppdrag och en spännande utmaning.  

Det skulle vara intressant att genomföra en studie där man genom intervjuer tar reda på om 

och hur lärare förändrar sitt sätt att planera och undervisa i läsförståelse efter deltagande i 

Skolverkets fortbildningsinsats Läslyftet. 
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Bilaga 1 

 

 

Hej! 

Vi är två svensklärare, Petra Eriksson och Ingela Lund, som studerar till speciallärare på 

Mälardalens högskola med inriktning läs- och skriv. Vi ska nu skriva vårt självständiga arbete 

som handlar om hur lärare beskriver sina teoretiska kunskaper om läsförståelse och hur de 

planerar och undervisar i läsförståelse med avseende på elever med läs- och 

skrivsvårigheter. 

Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur kring det aktuella ämnet och har för avsikt att 

undersöka hur några verksamma lärare beskriver att de planerar sin undervisning i 

läsförståelse.  Detta har vi för avsikt att ta reda på genom att samla lärare i mindre grupper 

och genomföra samtal i dessa. Detta innebär att deltagarna i gruppen får samtala kring ett 

antal ämnen med anknytning till läsförståelse. Intervjun tar cirka 45 minuter och vi träffas 

vid ett tillfälle.   

Vi är tacksamma om ni vill delta vid ett sådant samtal. Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn 

till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Detta innebär att deltagandet är frivilligt och 

om du så skulle vilja så kan du när som avbryta intervjun och därmed ditt deltagande. Ditt 

deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att 

användas i forskningsändamål. Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att 

kontakta oss eller vår handledare för mer information. 

Tack på förhand! 

Petra Eriksson och Ingela Lund 

petra.eriksson2@uppsala.se 

ingela.lund@uppsala.se 

Handledare: Margareta Sandström  

margareta.sandstrom@mdh.se 

 

 

 

mailto:petra.eriksson2@uppsala.se
mailto:ingela.lund@uppsala.se
mailto:margareta.sandstrom@mdh.se
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Bilaga 2 

Fokusgrupper – Intervjuguide 

Öppningsfrågor: 

Vilken lärarbakgrund har du? 

Brukar du läsa skönlitteratur?  

(Vilken typ av böcker tycker du om att läsa?) 

 

Introduktionsfrågor: 

Upplever du att barn och ungdomars läsvanor har förändrats under 2000-talet? 

Övergångsfrågor 

Har du hört talas om resultaten i Pisa? 

Nyckelfrågor: 

Har du kännedom om någon forskning som bedrivits inom området läsförståelse? 

Använder du din kunskap om detta när du planerar din undervisning? 

 

Beskriv hur du planerar din undervisning i läsförståelse med avseende på elever med läs- 

och skrivsvårigheter. 

Hur väljer du texter? Använder du något läromedel eller autentiska texter? Använder du 

lättlästa texter? 

Hur samtalar ni om texter i klassen? 

Har du undervisat om lässtrategier? Planerar du din undervisning i samarbete med kollegor 

eller enskilt? 

Är det skillnad på hur du tänker kring skönlitterära texter respektive faktatexter? 

 

Hur tänker du kring elever med läs- och skrivsvårigheter när du planerar undervisning i 

läsförståelse? 

Hur ser du på inkluderande undervisning? 

Speciallärare i klassen eller undervisa eleven separat?  

 

Avslutande frågor: 

Är det någon som vill tillägga någonting? 
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Bilaga 3 

 

 

Utvärdering av fokusgruppssamtal                                         datum: 

  

1.       Jag har fört fram mina synpunkter 

a.       Nej, inte alls 

b.      Nej, bara delvis 

c.       Ja, i viss mån 

d.      Ja, absolut 

 

  

2.       Anledningen till att jag inte har fört fram mina synpunkter helt och hållet: 

a.       En känsla av grupptryck 

b.      Rädsla att såra/genera någon 

c.       Mina synpunkter kom fram ändå 

d.      Annan orsak 

  

Kommentarer: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 


