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Abstract 

 
Most pupils learn good reading strategies during their first years of school. Pupils who don’t do that 

will have difficulties understanding written data. As the pupils meet texts filled with lots of data they 

will have difficulties understanding the written text. International studies show that the results of 

Swedish pupils are dropping. This issue got me thinking: What help is given to those pupils with 

difficulties so that their reading comprehension will increase? Are the teachers’ actively teaching 

reading comprehensions and in that case how and when? By observing two teachers of intermediate 

level, I wanted to find out how teachers help pupils with reading comprehension. The results show 

that the teachers adapt their teaching and support the pupils with difficulties reading. This help 

differs from teacher to teacher. It is not a certainty that teachers know how to adapt their teaching to 

help the pupil with comprehension difficulties.  
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1. Inledning  

 

De flesta elever lär sig goda läs- och skrivstrategier under de första skolåren men det 

finns en liten grupp som inte gör det av någon anledning. De får därför svårigheter att ta 

till sig det skriftliga informationsflöde som finns. I dagens samhälle är det mycket 

frustrerande att inte kunna läsa och skriva. De läs- och skrivsvaga får svårigheter i 

skolan eftersom det påverkar alla ämnen, vilket bidrar till en stor stress som inte främjar 

inlärningen. Ständiga misslyckanden, beskyllningar att inte ha gjort läxan och för lite tid 

vid prov gör att eleverna får dåligt självförtroende och lusten till fortsatt lärande och 

förmågan till inlärning försämras. Personer med lässvårigheter möter ständigt 

situationer där deras problem blir uppenbara och det kan få dem att känna sig dumma. 

Detta gör att de använder stor energi till att dölja problemet vilket är både svårt och 

arbetsamt och kan medföra en social isolering. En del elever döljer sina brister med att 

utveckla andra positiva egenskaper men många blir bråkiga eller tysta och osynliga. Det 

är inte heller ovanligt att elever med svårigheter blir mobbade. De psykosociala 

faktorerna kan få konsekvenser för fortsatta studier och yrkesval. Fritidsaktiviteter och 

delaktighet i samhället kan påverkas i negativ riktning. Det är mycket som är negativt 

med att inte kunna läsa tillräckligt bra. 

 

Sverige har, på senare år, visat sviktande resultat vad gäller läsförståelse i flera 

internationella undersökningar, till exempel PIRLS (Progress in International Reading 

Literacy Study) och PISA (Programme for International Student Assessment). PIRLS är 

en internationell undersökning som studerar elevers förmåga att läsa. Den har 

genomförts 2001 och 2006 och Sverige har deltagit i båda undersökningarna. Det är 

elever från fjärde skolåret som deltar och 2006 omfattade undersökningen 45 länder. 

Sveriges resultat från 2006 visar att läsförståelsen gjort en signifikant tillbakagång 

jämfört med 2001 (Skolverket, 2007). Även resultatet från PISA 2009 visar att svenska 

15-åringars läsförståelse har försämrats under 2000-talet. PISA är en studie som mäter 

kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap och 2009 deltog nästan en halv 

miljon 15-åringar från 65 länder. Studien visar att nästan en femtedel av de svenska 

eleverna inte når upp till den kunskapsnivå i läsförståelse som ses som grundläggande 

för fortsatt lärande (Skolverket, 2010). 

 

Undervisningen i läsförståelse har diskuterats under flera års tid, i många länder 

(Westlund, 2008). Att även Sverige har varit med i debatten kan man förstå i och med 

den nya läroplan för grundskolan, Lgr 11, som nu tagits i bruk (Skolverket, 2011). I den 

förra läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, 

Lpo 94, står det inte specifikt något om hur pedagogerna ska arbeta med läsförståelse, 

utan det är en färdighet som det förväntas att eleverna ska behärska (Skolverket, 2006). 

I dagens läroplan, Lgr 11, beskrivs språkkraven under olika avsnitt och rubriker. Under 

rubriken Skolans uppdrag kan man läsa att elever ska få möjligheter att utveckla sin 

kommunikationsförmåga genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva. Under 

Kunskaper/Mål står det att det är skolans ansvar att elever kan använda det svenska 

språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt, och att elever kan använda sig av 
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kritiskt tänkande och självständigt formulera åsikter samt att de kan använda och ta del 

av många olika uttrycksformer, såsom språk, bild, musik, drama och dans. Man kan 

dessutom under rubriken Riktlinjer läsa att läraren ska organisera och genomföra arbetet 

för att ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel, 

samt att elever ska få stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Ovanstående 

exempel gäller generellt språkarbete i skolan och det innebär att ansvaret delas av alla 

lärare (Skolverket, 2011). 

 

I de olika kursplanerna respektive ämnesplanerna i Lgr 11 specificeras de 

språkförmågor som elever förväntas utveckla i de olika ämnena. Där bygger varje 

avsnitt, Syfte, Centralt innehåll och Kunskapskrav på varandra. Läraren måste ha hela 

kurs- respektive ämnesplanen i åtanke när det gäller både planering och genomförande 

samt fundera över hur innehållet i undervisningen läggs upp på bästa sätt, när det 

handlar om de språkkrav som ställs i ämnet. Det är inte enbart i svenskämnena som 

eleverna förväntas utveckla språkliga förmågor som att läsa och skriva i olika genrer, 

utan alla lärare har ansvar för elevernas språk- och kunskapsutveckling inom ramen för 

sina ämnen och för de språkliga krav som just deras ämne ställer (Skolverket, 2011). 

 

Enligt läroplanens riktlinjer, under rubriken Kunskaper, ska alla som arbetar i skolan 

uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd och samverka för att göra 

skolan till en god miljö för utveckling och lärande. Vidare ska läraren bl.a. ta hänsyn till 

varje enskild elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande samt stimulera, 

handleda och ge särskilt stöd till elever i svårigheter (Skolverket, 2011).  I 

skolförordningens 5 kap. 2 § (SFS 2011:185) står följande:  

 

 

”Eleverna ska genom strukturerad undervisning ges ett kontinuerligt och aktivt 

lärarstöd i den omfattning som behövs för att skapa förutsättningar för att eleverna 

når de kunskapskrav som minst ska uppnås och i övrigt utvecklas så långt som 

möjligt inom ramen för utbildningen”.  

 

 

Taube (2007) menar att barn som har svårigheter att lära sig samma saker i samma takt 

som sina kamrater tenderar att få sämre självförtroende och en negativ självbild. De får 

även lätt en känsla av att vara annorlunda och inte lika duktiga som andra. Det finns ett 

samband mellan hur barn uppfattar sin egen kompetens och prestation i läsning. Hon 

menar att känna underlägsenhet och upplevelser av bristande möjligheter att kunna 

påverka sitt liv i en önskad riktning är känslor som lässvaga elever riskerar att utveckla. 

Forskning visar att det finns ett klart och tydligt negativt samband mellan lässvårigheter 

och självbild/självförtroende. Problemen är långvariga och elever kan visa symptom på 

känslighet mot stress, känslor av inlärd hjälplöshet och/eller depression. Lässvaga 

elever upplever ett starkare samband mellan läsförmåga och intelligens än elever utan 

svårigheter och kan därför anse sig mindre intelligenta än elever med god läsförmåga. 
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Elever kan även få en känsla av isolering och känna ett främlingsskap mot sina 

klasskamrater. 

 

Att lära alla elever läsa, förstå och använda texter är en av skolans viktigaste uppgifter 

anser Reichenberg (2008). Hon menar att det är genom läsning som elever skaffar sig 

kunskaper och färdigheter inom andra ämnen samt att en god läsförmåga ger möjlighet 

till rekreation och personlig utveckling genom förmågan att ta del av skönlitteraturens 

spännande värld. När eleverna på allvar börjar komma i kontakt med faktatexter i år 3 är 

det många som får problem att förstå vad de läser. Reichenberg refererar till Lundberg 

(2006) som påpekar att det är en konst att läsa faktatexter. Det handlar om att ta tillvara 

förståelse, att kunna se skillnaden mellan djup- och sökläsning, att bli medveten när 

man förstår och inte förstår en text samt att veta vad man ska göra för att förstå. 

 

Alla barn har rätt att lära sig förstå vad de läser eftersom de som vuxna förväntas förstå 

olika slags texter. Westlund (2009) menar att undervisa i läsförståelse är att undervisa 

för ett livslångt lärande. Att betrakta läsning enbart som en färdighet eller som 

avkoppling är inte målet. Läsningen ska ses som ett verktyg för att utveckla ett kritiskt, 

analyserande och kreativt tänkande. 

 

I mitt arbete hjälper jag elever i behov av särskilt stöd och jag har uppmärksammat att 

de ofta har svårt att tillgodogöra sig det de har läst på samhällsorienterings (SO) 

lektionerna. Texterna de stöter på är ofta svåra att förstå och innehåller många okända 

ord. Att hitta rena faktakunskaper går ofta bra, det svåra är att tolka texten och att läsa 

mellan raderna. Elever med läsförståelsesvårigheter får stora svårigheter att klara av 

skolgången. Det handlar inte bara om svårigheter i ämnet svenska utan i alla ämnen. 

Eftersom jag nu främst arbetar med elever i år 7-9 blev jag nyfiken på hur lärare, i 

mellanåren (år 4-6) arbetar med elevernas läsförståelse i SO-ämnet. Många lärare tror 

att elevens läsförståelse kommer automatiskt när eleven knäcker läskoden men det råder 

stor enighet bland läsforskarna att lärare bör undervisa i läsförståelsestrategier under 

hela skolgången (Reichenberg, 2008; Westlund, 2009).  
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2. Teorianknytning och tidigare forskning 

2.1. Sociokulturell inlärningsteori  

Enligt Westlund (2009) förknippas sociokulturell teori med den ryske forskaren Lev 

Vygotskij som menade att kunskap uppstår i ett socialt sammanhang. Lärandet har, 

enligt teorin, inte bara med en elevs aktivitet att göra utan inlärning sker bäst i ett 

samspel med andra individer. Enligt Vygotskij är samspel mellan människor inte bara 

en metod som kan stödja lärande och utveckling utan samspel är lärande och utveckling. 

  

Den proximala utvecklingszonen är, enligt Säljö (2000), en viktig del i Vygotskijs teori 

om lärande. Den beskrivs av Vygotskij som avståndet mellan det en individ själv klarar 

av och det individen klarar av med hjälp och stöd av en vuxen eller en mer kompetent 

kamrat. Det är i den proximala utvecklingszonen som lärandet sker, en övergång från 

det sociala till det individuella. Det finns kunskaper och färdigheter som elever inte 

behärskar helt inom den proximala utvecklingszonen menar Reichenberg (2008), men 

som eleverna skulle klara av med stöd av en lärare. Ett stöd som kan vara antingen 

språkligt eller praktiskt. Detta synsätt innebär att kunskaper och färdigheter inte 

betraktas som något man har eller inte har utan som något man kan hantera mer och mer 

på egen hand efter att ha utfört dem med andra. Uteblir det aktiva stödet kommer 

lärandet att stanna av eller hämmas. Eftersom den proximala utvecklingszonen är unik 

för varje individ är det enligt Westlund (2009) mycket viktigt att läraren kan bestämma 

den för eleverna i klassen. För att utvecklas måste eleverna få rätta utmaningar i skolan 

och detta ställer höga krav på lärarens medvetenhet om elevernas individuella 

kunskapsnivåer.  

 

Dialogen är en viktig del i samspelet. I en dialog är båda parter jämlika fast de har olika 

åsikter och kunskaper. Det är ur samspelet lärandet skapas (Strandberg, 2006). När man 

samtalar sker mycket menar Reichenberg (2008), bl.a. delar man varandras tankar, 

förhandlar, löser problem, argumenterar, tolkar, misstolkar, ställer frågor, associerar och 

utvecklar idéer. Förutom det byggs och befästs kunskap vid bearbetningen. För att 

lärande ska komma till stånd är samtalet viktigt. Reichenberg (2008) refererar till 

Dysthe (1996) som ser det dialogiska klassrummet som ett ideal. Ett klassrum där 

läraren använder interaktionen för att främja lärandet. Ett lärande som växer fram i en 

dialog där eleverna förstår att de har något att tillföra och att de kan lära av 

klasskamraterna. Strandberg (2006) menar att ömsesidiga dialoger är effektiva 

kulturella metoder som utvecklats av mänskligheten under årtusenden. Dialogen är 

nyttig och har ett överlevnadsvärde. Dialogisk färdighet skapar kommunikationsformer 

som baseras på likvärdiga individer som i sin tur möjliggör en frihet att lära varandra 

och lära av varandra, en frihet att imitera om man så vill. För att kunna imitera måste 

det finnas en möjlighet att röra sig från det man kan till det man inte kan. Imitation 

innehåller rätten att låna av en kompis (Strandberg, 2006).. 

 

Kunskapssynen i våra nuvarande läroplaner bygger på det sociokulturella perspektivet 

(Strandberg, 2006).  
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2.2. Läsförståelse 

2.2.1. Läsförståelseprocessen 

Flera forskare, bl.a. Jörgen Frost (2002) och Carsten Elbro (2004), menar att 

läsprocessen består av flera olika delar. En formel som används är L= A x F och den 

innebär att läsning är att avkoda orden med förståelse. Läsprocessen är beroende av att 

båda komponenterna fungerar. Om avkodningen inte fungerar är bokstäverna enbart 

tecken utan mening och om förståelsen inte finns blir texten ett mekaniskt rabblande. 

Avkodning och förståelse påverkas även de av olika faktorer. Elbro (2004) nämner 

motivation och visuell utformning av texten som två andra faktorer. Även Westlund 

(2009) anser att motivation är viktig för läsprocessen och har lagt till den i formeln som 

då blir L = A x F x M.  

 

Frost (2002) menar att det är omöjligt att dra någon skarp gräns mellan avkodning och 

förståelse utan de är intimt sammanflätade och det betyder även att de är ömsesidigt 

beroende av varandra. 

 

Elbro (2004) skriver att avkodning är något alldeles speciellt för läsning. Förståelse är 

däremot inget unikt för läsning utan används både vid tolkning av skriftliga och 

muntliga budskap. Läsförståelse är att ha kännedom om språkliga bilder, att förstå 

textens huvudbudskap och att kunna urskilja författarens avsikt, underförstådda 

betydelser och olika texttyper. 

 

Karin Taube (2007) anser att ett krav på god läsförståelse är automatiserad och korrekt 

avkodning, men inte tillräckligt för en fullgod läsförståelse. Taube tar upp många 

erfarenheter från omvärlden, ordförråd och förtrogenhet med skriftspråkets ordval och 

meningsbyggnad som viktiga faktorer för läsförståelse. Elevens ställningstagande inför 

en text är även en viktig faktor. Det som utmärker en effektiv läsare är framför allt en 

högt utvecklad flexibilitet vid läsning, att veta vilken strategi som ska användas utifrån 

den egna förmågan, texten samt hur uppgiften ska redovisas. ”Att läsa med förståelse 

innebär att läsa på, mellan och bortom raderna” (Taube, 2007 s. 62). Det är inte alltid 

informationen står utskriven i texten utan det är läsaren som lägger till, drar ifrån, drar 

slutsatser och ifrågasätter texten utifrån egna erfarenheter och kunskaper. ”Läsförståelse 

tycks vara en produkt som står under inflytande av växelverkan mellan text och läsare” 

(Taube, 2007 s. 62).  

 

Enligt Bråten (2008) är läsförståelse ”att utvinna och skapa mening när man 

genomsöker skriven text och samspelar med den” (Bråten, 2008 s. 14). Bråten menar att 

läsförståelse innehåller två grundläggande delar. Det handlar dels om att hitta och få 

fram en innebörd eller mening som författaren lagt in på förhand, men även att få en 

förståelse vad texten handlar om. Förståelse kräver att läsaren interagerar med texten. 

Med det menar Bråten (2008) att läsaren måste skapa egen mening genom att förena 

textens innehåll med de egna, existerande kunskaper om textens tema och världen i 

övrigt. Läsförståelse fordrar ett samspel mellan läsare och text. Läsare är olika och 
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skiljer sig från varandra beroende på vilka språkfärdigheter de har, deras kognitiva 

förmågor, vilka förkunskaper de har samt motivation och hur de gör för att förstå texten. 

Bråten menar att det är komponenter som också inverkar på läsförståelsen.  

 

Reichenberg (2008) menar att det är en konst att läsa faktatexter. Många elever får 

problem att förstå vad de läser när de i år 3 kommer i kontakt med faktatexter på ett 

annat sätt än i tidigare skolår. Reichenberg (2008) refererar till professor Ingvar 

Lundberg som menar att läsförståelse som konst handlar om förförståelse, att kunna 

skilja på djupläsning och sökläsning, att bli medveten om när man förstår eller inte 

förstår när man läser en text och att ha kunskap om hur man ska gå tillväga för att 

förstå. Enligt Reichenberg (2008) förstår elever med svag läsförståelse inte det de läser, 

men de avkodar ord förhållandevis väl. 

 

2.2.2. Den nödvändiga läsförståelsen 

Reichenberg (2008) menar att nyckeln till framgång i skolans flesta ämnen och grunden 

för ett livslångt lärande är god läsförståelse. Det är även viktigt för att kunna ha ett 

aktivt liv som samhällsmedborgare. Även Westlund (2009) anser att svag läsförståelse 

gör att eleven inte får de ämneskunskaper som krävs för att klara av skolans och, i 

förlängningen, samhällets krav.  I dagens kunskaps- och informationssamhälle krävs det 

att ha förmågan att kunna värdera, sortera och kritiskt granska texter. Det är nödvändigt, 

både i yrkeslivet och i vardagen, att kunna urskilja författarens avsikt med texten. 

Westlund (2009) menar att det är livsavgörande att kunna läsa instruktioner och 

information korrekt och att förståelsen indirekt kan påverka de val som görs i livet.  

I ett kunskapssamhälle som vårt är läsförståelse en kompetens som är avgörande. Bråten 

(2008) förklarar det med att varje medborgare måste förstå det de läser för att kunna 

delta i demokratiska processer och påverka beslut. Att kunna läsa med förståelse och 

förstånd är viktigt både i skolan och för att kunna delta i arbetsliv och samhälle. 

 

2.2.3. Att utveckla läsförståelse 

I förskoleåldern är två utvecklingsområden särskilt viktiga för barns senare 

läsförståelse. Dessa områden är fonologisk medvetenhet och talspråket.  Bråten (2008) 

anser att barns medvetenhet om det språkliga ljudsystemet och förståelsen av språklig 

mening ser ut att inverka på olika aspekter av barns läsande och på olika faser i deras 

läsutveckling. Det har visat sig att man utifrån barns talspråk i förskoleåldern kan 

förutse senare läsfärdigheter. De som har ett välutvecklat talspråk kommer med 

sannolikhet att läsa med förståelse högre upp i klasserna. Bråten (2008) menar att de 

som får optimala möjligheter att utveckla fonologisk medvetenhet och talspråket innan 

skolstarten är bäst rustade att utvecklas till duktiga textanvändare, att använda adekvata 

förståelsestrategier i förhållande till olika texttyper och att kunna använda texterna för 

att tillägna sig kunskaper. Barn som har ett väl utvecklat talspråk under tidiga år verkar 

fortsätta att utveckla det så att de går ut skolan med bra ordförråd och god läsförståelse. 

Barns ordförråd växer när de exponeras för ett rikt ordförråd i kontexter med 
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tolkningsstöd och uppmuntras att delta i kognitivt utvecklande samtal om teman som 

intresserar dem (Bråten, 2008). 

 

Även Westlund (2009) förespråkar en medveten språkutvecklande pedagogik före 

skolstarten. Barnen utvecklar då ordkunskap och begreppsbildning som har en 

avgörande betydelse för senare läsförståelse. Elbro (2004) menar att högläsning kan ge 

elever omvärldskunskap och tillföra nya perspektiv. Högläsning kan på så sätt spela en 

positiv roll för barnens läsförståelse. Både Westlund (2009) och Elbro (2004) anser att 

ordförrådets omfattning är den viktigaste enskilda indikatorn på förståelse. Träning i 

ordavkodning är speciellt viktig under de första skolåren. För att inte ta 

uppmärksamheten från förståelsen måste avkodningen ske automatiskt. När eleven fått 

flyt i läsningen och kan avkoda är det språkförståelsen och andra faktorer som inverkar 

på läsförståelsen. Enligt Westlund (2009) är det när eleven fått flyt i avkodningen som 

läsförståelsen utvecklas. Läsförståelsen utvecklas under hela skoltiden och eleverna 

behöver lära sig hållbara lässtrategier, inom alla skolämnen, under hela skoltiden. Det är 

ett ansvar som vilar på alla pedagoger under elevens skoltid enligt Westlund (2009).  

 

2.3. Komponenter i läsförståelse 

Avsnittet baseras på Bråtens (2008) bok, Läsförståelse i teori och praktik, där författaren 

redogör för läsförståelse och de olika komponenter som ligger till grund för att man ska 

kunna förstå en text. Dessa är: 

2.3.1. Ordavkodning 

Det är mycket känt att det finns ett samband mellan ordavkodningsfärdigheter och 

läsförståelse. Ett samband som är särskilt starkt under de första skolåren, då den 

viktigaste och vanligaste orsaken till dålig läsförståelse är problem att uppnå flytande 

ordavkodning. När automatiserad läsning uppnås kan läsförståelsen utvecklas. 

Ordavkodning i sig är även det en komplex färdighet som bygger på en rad 

grundläggande färdigheter, förmågor och kunskaper. Bråten (2008) refererar till 

Vellutino (2003) som nämner följande fyra komponenter: medvetenhet om skrift och 

begrepp som gäller skrift, alfabetisk kunskap, stavning och igenkännande av hela ord.  

 

En grundkompetens som barn måste ha för att lära sig att läsa är medvetenhet om skrift 

och begrepp som gäller skrift. I grundkompetensen ingår förståelsen att skrivna ord 

symboliserar talade ord, att skrivna ord representerar tankar som kan uttryckas i tal, att 

skrivna ord skiljs åt med mellanrum, att raden med skrivna ord löper från vänster till 

höger, att skrivna ord består av bokstäver och att bokstäverna har namn som motsvarar 

ljud i talade ord. Bråten (2008) refererar till Höien & Lundberg (2000) som menar att 

alfabetisk kunskap innebär att kunna skilja mellan bokstäverna i skrivna ord och kunna 

koppla varje bokstav eller bokstavskombination till ett specifikt ljud samt ljuda sig fram 

till hur ord låter. Att kunna stava ord rätt kräver att elever noga lägger märke till alla 

delar i ordet i rätt följd, vilket har en god effekt på ordavkodningen. Att kunna känna 
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igen hela ord innebär att inte behöva ljuda ordet och medför att läsaren kan utveckla ett 

läsflyt som kräver mindre medveten uppmärksamhet.  

 

2.3.2. Språk 

Bråten (2008) menar att elevers muntliga språkkompetens har stor betydelse för 

läsförståelsen. De kan inte läsa med god förståelse om det brister i den muntliga 

språkkompetensen. Ordförråd, grammatik, olika former av språklig medvetenhet och 

verbalt minne spelar in i elevers språkliga kompetens.  

 

Bråten (2008) refererar till Pressley (2006) som menar att läsare med ett stort ordförråd 

förstår det de läser bättre än läsare med litet ordförråd. Vidare refererar Bråten (2008) 

till Vellutino (2003) som anser att man måste ha tillräckligt förståelse av vad de 

enskilda orden i texten betyder för att förstå det man läser. Barn tillägnar sig merparten 

av ordförrådet genom samtal med andra barn och vuxna, medan de läser böcker eller 

tecknade serier, lyssnar på radio eller ser på tv. Det finns ett klart samband mellan 

språkliga erfarenheter i förskoleåldern och barns senare utveckling av ordförrådet. Barn 

som deltar i språkliga samspel med de som kommit längre i den språkliga utvecklingen 

gynnas i den fortsatta språkutvecklingen. 

 

God förståelse av det lästa förutsätter, utöver åldersadekvat ordförråd, att eleverna har 

vissa grammatiska kunskaper. Eleverna bör ha kunskap om grammatikaliska enheter i 

talet (t.ex. ordklasser) och vilken funktion de olika enheterna har i språket, att de förstår 

vilken funktion ordstammar, prefix och suffix har samt att de förstår olika typer av 

strukturer. 

 

När det gäller olika former av språklig medvetenhet med betydelse för läsförståelse är 

det främst syntaktisk och pragmatisk medvetenhet det handlar om. Den syntaktiska 

medvetenheten handlar om att se vad som är grammatiskt acceptabelt, att kunna 

upptäcka felläsningar som skapar ogrammatikaliska meningar eller nonsensmeningar. 

Pragmatisk medvetenhet handlar om att kunna använda språket i kommunikationssyfte, 

t.ex. att förstå avsikten med en skriven dialog. 

 

Läsförståelsen är även beroende av det verbala minnet. Läsaren måste ha förmåga att 

plocka fram meningsfulla språkliga enheter som ord, fraser och meningar som är 

lagrade i korttidsminnet, arbetsminnet eller långtidsminnet. För läsaren innebär det allt 

från att uppfatta det man nyss har läst, som att ljuden i början av orden lagras så de kan 

ljudas ihop med resten av ljuden i orden (korttidsminnet), att skapa sammanhang i 

texten (arbetsminnet), till att kunna plocka fram redan lagrad information 

(långtidsminnet). 
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2.3.3. Kognitiva förmågor 

Det finns även icke-språkliga kognitiva förmågor som har betydelse för läsförståelsen. 

Det handlar om uppmärksamhet, visuell föreställningsförmåga och allmän intelligens.  

 

Även här refererar Bråten (2008) till Vellutino (2003) som menar att elever som kan 

arbeta koncentrerat under längre stunder, utan påverkan av inre (tankar eller känslor) 

eller yttre (fysisk eller social omgivning) störningar, har en klar fördel när de ska förstå 

innehållet i det som de läser. Elever som har problem med koncentrationen kan oftast 

inte fokusera på förståelsearbetet vid läsning. Läsarens förmåga att skapa, lagra och 

plocka fram visuella föreställningar påverkar även den läsförståelsen. Goda läsare gör 

sig ofta inre bilder av texten som blir till personliga tolkningar av texten som kan ha 

betydelse för en djupare förståelse av det lästa. Det kan även göra det lättare att använda 

visuell information, som t.ex. bilder och illustrationer, som stöd för läsförståelsen. 

  

2.3.4. Förkunskaper 

Elevens förkunskaper bestämmer i hög grad vad en elev får ut av att läsa en viss text. 

Det finns antagligen ingen annan faktor som betyder lika mycket för vad en person 

förstår och minns av det lästa menar Bråten (2008) när han refererar Samuelstuen & 

Bråten (2005). Förkunskaperna ger läsaren möjlighet att dra slutsatser och tolka 

information som presenteras i texten i förhållande till de kunskaper som redan finns hos 

läsaren. Goda läsare använder förkunskaper bl.a. till att kompensera för bristfällig 

information i texten och för att skapa textsammanhang där sammanhanget är dåligt i 

texten. 

 

2.3.5. Kunskap om skriftspråk 

På samma sätt som det finns skillnader mellan talspråk och skriftspråk har olika typer 

av texter vissa särdrag som skiljer texter från varandra. Att ha kunskap om skriftspråk 

innebär att veta vad som karakteriserar olika texttyper eller genrer, hur språket och 

strukturen är. Elever med god läsförståelse har ofta bättre kunskap om skillnaderna 

mellan olika texttyper eller genrer än vad elever med sämre läsförståelse har och detta 

resulterar i att goda läsare kan hantera och dra nytta av olika typer av texter menar 

Bråten (2008) när han refererar Vellutino (2003). 

 

2.3.6 Förståelsestrategier  

Goda läsare är mycket aktiva när de läser och aktiviteten präglas av att de använder 

läsförståelsestrategier anser Bråten (2008) och refererar till Bråten & Samuelstuen 

(2005). Dessa kan definieras som mentala aktiviteter som läsaren använder för att 

fördjupa sin förståelse om textinnehållet. De kan indelas i fyra huvudkategorier: 

minnesstrategier, t.ex. upprepa för att memorera innehållet, struktureringsstrategier, 

t.ex. gruppera eller ordna information genom sammanfattningar, elaboreringsstrategier, 
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t.ex. fördjupa den nya kunskapen genom att knyta an till egna erfarenheter, samt 

övervakningsstrategier, t.ex. att fråga sig själv om man förstått det man läst.  

 

Strategisk läsning handlar inte bara om att använda förståelsestrategierna effektivt. 

Läsaren måste även veta i vilka lässituationer som de olika strategierna lämpar sig bäst. 

Syftet med läsningen varierar och goda läsare har oftast syftet klart för sig och använder 

strategierna på ett sätt som anpassats till syftet. De vet hur de ska variera 

strategianvändningen på ett sätt som ger bästa möjliga utbyte i förhållande till syftet 

med läsningen.  

 

2.3.7. Läsmotivation 

Pintrich & Schunk (2002) refereras av Bråten (2008) som menar att läsning är en 

aktivitet som kräver en viss ansträngning och energi av eleverna och det är ofta något 

som de ska göra istället för någon annan (roligare) aktivitet. Därför kommer motivation 

in i bilden. Motivationen bestäms av de uppfattningar, värderingar och mål som vi har. 

Det handlar om varför vi gör som vi gör, varför vi väljer det ena istället för det andra 

och hur vi engagerar oss i de aktiviteter vi väljer att ge oss i kast med. Motivation är ett 

komplext fenomen som består av olika komponenter. När det gäller läsmotivation är det 

följande komponenter som är aktuella: förväntningar på att klara av det man ska göra, 

inre motivation och mål för bemästrandet. 

 

Förväntningarna har med elevens värdering av den egna förmågan att göra och bygger 

främst på tidigare prestationer. Det är inte bara elevens egna erfarenheter som har 

betydelse utan även observationer av andra har betydelse. Bråten (2008) tar stöd av 

Guthrie, Wigfield & Perencevich (2004a) och Tonks & Wigfield (2004) då han menar 

att elever med en inre motivation läser för att de har lust att göra det och för att de är 

intresserade av läsning. De läser med nyfikenhet och engagemang. De ger sig även i 

kast med mer krävande läsning. En inre motivation gör att läsaren läser frivilligt och 

upplever läsningen som självvald och självstyrd. Elever utan inre motivation läser 

främst för att lösa ålagda uppgifter med så liten insats som möjligt och undviker texter 

som kräver tankearbete. Elever med mål att bemästra ett ämne vill öka sin kompetens. 

De läser inte för att bli duktigare än kamraterna utan för att lära sig mer.  

 

Det finns en tendens att läsmotivationen avtar upp genom skolåren. Det kan bero på att 

eleverna blir mer medvetna om sina egna begränsningar och att de samtidigt börjar 

jämföra sig med andra elever. Det kan även bero på olika utvärderingar i skolan och att 

det läggs större vikt på jämförelse och konkurrens mellan eleverna. En negativ 

läsmotivation är inte omöjlig att vända, skolan kan göra mycket för att främja elevers 

motivation. För att öka elevers läsmotivation måste eleverna få de färdigheter och 

redskap som krävs för att förbättra läsningen. De måste även ges möjlighet att lyckas 

genom att anpassa svårighetsgraden efter elevens förmåga och att varje elev får en 

återkoppling som bygger på de individuella framstegen och inte på en jämförelse med 

andra elever.  
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Läsförståelse är en komplex process som är avhängig av en rad olika komponenter. Det 

är stor sannolikhet att svårigheter med läsförståelse beror på att flera av dem skapar 

svårigheter samtidigt menar Bråten (2008). När så är fallet måste undervisningen i 

läsförståelse greppa om mycket, både för elever med särskilda svårigheter och elever 

utan. Lärare får inte bli så upptagna av delarna att de förlorar helhetssynen när det 

handlar om läsförståelseprocessen. 

 

2.4. Undervisning i läsförståelse  

2.4.1. Betydelsen av undervisning i läsförståelse 

Reichenberg (2008) anser att det är nödvändigt med en aktiv undervisning i 

läsförståelse, något som svenska skolan inte har varit så bra på hittills. Enligt PIRLS-

undersökningen 2001 ägnade de svenska lärarna mindre tid åt att undervisa eleverna i 

läsförståelse och lässtrategier i jämförelse med lärare i andra länder. Reichenberg (2008) 

ser en fara i att många elever inte behärskar de lästekniker som krävs för att klara av att 

läsa de faktatexter som används i skolan. Hon frågar sig vad som på sikt händer med de 

elever som utvecklar ett passivt förhållningssätt till läsning. Genom sin passiva läsning 

får de inte tillräckligt med kunskaper om det samhälle de lever i. De får svårigheter att 

ta del av samhällsdebatten och förstå sin omvärld. Hon tar ett samhällsperspektiv när 

hon frågar sig vad som händer om de helt ger upp och ansluter sig till auktoritära 

grupper som ger enkla svar. Reichenberg (2008) anser att det är pedagogens uppgift att 

förebygga detta genom att ge eleverna vägledning i aktiv läsförståelse. 

 

Westlund (2009) menar att en svag läsförståelse kan indirekt bli livsavgörande för 

möjligheter till utbildning. De sämre ämneskunskaperna, som resultat av en svag 

förståelse och ytlig tolkning vid läsning av faktatexter, kan resultera i sämre betyg i 

flera skolämnen.  Fler av grundskolans elever kan, genom en aktiv läsundervisning från 

skolstarten, uppnå ett både kritiskt och analytiskt förhållningssätt till olika texter. 

Möjligheten att bearbeta förståelsen av texter återkommer oftast inte senare i livet, utan 

det är i skolan den möjligheten ska ges. Det förutsätts att man i skolan har uppnått en 

skriftspråklig kompetens som behövs för att klara sig i samhället. Alla elever behöver få 

undervisning i läsförståelse och särskilt de elever som har svårigheter. 

 

2.4.2. Behovet av läsförståelseundervisning 

Skolans styrdokument säger att elever ska få möjlighet att samtala om olika slags texter 

i undervisningen (Skolverket, 2011). Den sociala interaktionen - samtalet - spelar en 

nyckelroll i all språk- och kunskapsutveckling enligt den ryske forskaren Vygotskij. Vi 

är i behov av något slags stöd utifrån så länge vi inte har de kunskaper och färdigheter 

som behövs för att kunna agera självständigt menar han. 

 

En orsak till att skolans lässatsningar inte ökar elevernas läsförståelse kan vara att fokus 

läggs på fel saker menar Reichenberg (2008). Eleverna behöver direkt undervisning i 
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läsförståelse för att utvecklas och inte den ”mängdläsning” som prioriteras framför 

strukturerade samtal och kritiskt reflekterande enligt Westlund (2009). Reichenberg 

(2008) refererar Gunilla Molloy som menar att samtal om texter ger eleverna vana att 

tolka, diskutera och ifrågasätta författarens budskap. Westlund (2009) menar att det 

finns inga undersökningar som visar att tyst läsning som enda metod utvecklar 

läsförståelse. Tyst läsning gynnar de läsare som redan är starka läsare menar Westlund 

(2009) och funderar kring hur de lässvaga kan hjälpas vid tyst läsning. En väg kan vara 

att få de lässvaga eleverna att spontant använda olika lässtrategier vid den individuella 

läsningen. På Nya Zeeland använder man två typer av tyst läsning, dels den 

självständiga utan uppföljning, dels vägledd tyst läsning. Vid vägledd tyst läsning läser 

alla samma bok och med jämna mellanrum diskuterar man innehållet tillsammans i 

klassen.  

 

Dialogen i klassrummet kan förändras om lärare kan bryta ett oreflekterat 

undervisningsmönster och blir medvetna om hur de ställer frågor till eleverna. Westlund 

(2009) menar att ett klassrum där läraren inte ställer frågor för att kontrollera elevernas 

kunskaper, utan istället ställer frågor utifrån intresse av hur eleven tänker och 

argumenterar, öppnar upp för ett dialogiskt klassrum där eleverna får möjlighet att bli 

reflekterande läsare. Genom att ställa frågor som manar till eftertanke och tolkning blir 

det viktigaste hur eleven svarar och motiverar sitt svar och elevernas strategier 

fokuseras på förståelse istället för på en värdering av om svaret är rätt eller fel. När 

eleverna får direktundervisning i läsförståelse får de lära sig att ställa olika typer av 

frågor till texten. Då kan eleverna kontrollera sin förståelse, en förutsättning för att de 

ska utveckla sin läsförståelse. Elever som har svårt att aktivera sin förförståelse får hjälp 

med detta när de funderar på vad de ska fråga om (Westlund, 2009).   

 

Enligt Westlund (2009) är läsförståelseforskare överens om att direktundervisning av 

läsförståelse är det som utvecklar elevers läsförståelse och det ligger i linje med 

Vygotskys tankar om den proximala utvecklingszonen. Läraren har ett stort ansvar i 

början, för att sedan överföra ansvaret på eleverna. Läraren undervisar först i 

lässtrategier som sedan tillsammans med eleverna övas så att eleverna slutligen kan 

arbeta självständigt med strategierna. 

 

Även Elbro (2004) anser att undervisningen bör innehålla direkta instruktioner i att 

förstå texter. Genom att lära eleverna att bli aktiva läsare ges de en chans att öka sin 

förståelse för texter. 

 

2.5. Undervisningsmodeller 

Då det gäller arbetet med läsförståelsestrategier finns det tre erkända tillvägagångssätt 

där man framgångsrikt arbetar med läsförståelse. De tas upp av bl.a. Westlund (2009). 
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De tre forskningsbaserade modellerna är följande: 

RT - Reciprocal Teaching (reciprok undervisning), 

TSI - Transactional Strategies Instruction (transaktionell strategiundervisning) och 

CORI - Concept-Oriented Reading Instruction (begreppsorienterad läsundervisning) 

 

Alla tre modellerna bygger på att läraren, genom att tänka högt, visar olika 

läsförståelsestrategier för eleverna. Läraren blir en modell för eleverna, genom att visa 

hur tankeprocesser kan aktiveras för att utveckla läsförståelsen. Detta knyter an till 

Vygotskijs tankar om imitation. Enligt Westlund (2009) måste eleven veta varför 

han/hon gör någon annans strategi till sin egen för att ha effekt. Slutligen ska eleverna 

bli självständiga läsare som inte är beroende av en lärare, utan ha strategier som de kan 

använda för att förstå texter. 

 

Det som skiljer modellerna från traditionell läsundervisning är bl.a. att läraren inte 

förväntar att läsförståelse uppkommer spontant utan undervisar i läsförståelsestrategier, 

att undervisningen bygger på dialog där läraren inte värderar elevernas svar som rätt 

eller fel, lärandet sker utan konkurrens, eleverna samarbetar och lär sig att ställa frågor 

på olika nivåer (Westlund, 2009). 

 

Alla modellerna innehåller fyra grundstrategier som forskare kommit fram till genom att 

studera goda läsare, så kallade expertläsare. Grundstrategierna är: att förutspå, ställa 

frågor, att klargöra och att summera. Modellerna kan tillämpas i helklass eller på 

individnivå och är tänkta att användas regelbundet, ett par gånger i veckan, under hela 

skoltiden enligt Westlund (2009). 

 

2.5.1. RT - Reciprocal Teaching 

RT har utvecklats av forskarna Palinscar & Brown  och är en vägledd diskussionsteknik 

som bygger på de fyra grundstrategierna. Arbetsgången i RT startar med att läraren 

förklarar den strategi som eleverna ska öva på vid tillfället. Läraren visar/tillämpar 

modellen för att sedan låta eleverna prova strategin enskilt eller i grupp. Därefter 

diskuterar alla tillsammans varför, hur och när strategin kan användas för att summera 

övningen. Eleverna ska sedan träna på strategin vid många olika tillfällen, på olika slags 

texter, där de växlar mellan rollen som elev och lärare. Växlandet av roller har gett 

modellen sitt namn, reciproc (växlande). Elevernas alltmer självständiga process stöttas 

sedan av läraren i form av stödstrukturer och feedback (Westlund, 2009). 

 

Svaga läsare blir hjälpta av att samtala med goda läsare när det gäller att tillämpa 

strategier och därför är modellen särskilt gynnsam för elever med lässvårigheter. De 

strategier som används i RT ökar även elevernas förståelse och hjälper dem att bedöma 

deras egen förståelse. De får bättre metakognitiva insikter menar Reichenberg (2008).  
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2.5.2. TSI – Transactional Strategies Instruction (transaktionell strategiundervisning) 

TSI utvecklades av Pressley och Wharton-McDonald och bygger på samma fyra 

grundstrategier som RT. Skillnaden mellan TSI och RT ligger i hur läraren förhåller sig 

till läsundervisningen. Modellen betonar dialogen mellan lärare och elev där dialogen 

utgår från texterna som tolkas tillsammans. För att fördjupa förståelsen av texten 

diskuteras lämpliga strategier. Genom modellen lär sig eleverna att alltid kräva att de 

förstår vad de läser, att leta efter ledtrådar i texten, att aktivera sin bakgrundskunskap 

och att se kopplingar till andra texter. Arbetet med modellen börjar med att läraren leder 

ett samtal om hur en expertläsare skulle ta sig an texten. Elever och lärare utbyter sedan 

tankar om vad författaren vill säga med sin text, vilken förförståelse finns om ämnet och 

vilken strategi är bäst att använda. Under arbetet med modellen uppmuntras eleverna att 

dela med sig av sina tankar och lärarens fokus ligger på hur eleverna gör för att förstå 

texten (Westlund, 2009). 

 

2.5.3. CORI – Concept-Oriented Reading instruction (begreppsorienterad 

läsundervisning) 

CORI är en modell som länkar samman läsförståelsestrategier med ämneskunskap. 

Upphovsmannen till modellen är John Guthrie och bygger på sambandet mellan läsning 

och motivation. Läsförståelse uppkommer genom elevernas intresse för ett visst ämne. 

Eleverna ska förstå att den viktigaste länken mellan deras nyfikenhet och deras 

kunskapsutveckling är läsning. Modellen används främst inom naturvetenskapliga 

ämnen, men också inom samhällsorienterande ämnen. Den är lämplig att användas av 

elever som kan avkoda väl. Även här är dialog en central del av lärandet. 

Undervisningen utgår från att motivation, begreppskunskap, strategianvändning och 

social interaktion samverkar. Modellen utmärks av att läraren startar med att ta ut 

centrala begrepp i ämnet som aktiverar elevernas förkunskaper. Eleverna motiveras 

sedan att ställa frågor som de vill ha svar på. Frågorna ska så småningom vara på olika 

nivåer - svaren kan finnas i texten eller kräva stort tankearbete. Eleverna ska under 

informationsökningen fundera över sina egna tankeprocesser (metakognition), använda 

olika lässtrategier och diskutera effekten av dem. Arbetsprocessen och kunskaperna 

skrivs ner av eleverna, ett moment som inte finns i RT och TSI modellerna. Läraren 

undervisar varje dag hur lässtrategierna kopplas till ämneskunskaperna och genom att 

lärare och elever använder exakta uttryck får eleverna möjlighet att övervaka och 

utveckla sin läsförmåga (Westlund, 2009). 

 

Reichenberg (2008) betonar vikten av att samtala om texter och framhåller betydelsen 

av en aktiv, undervisande lärare. Hon tar bland annat upp två modeller som utvecklar 

elevernas läsförståelse. En av modellerna hon tar upp är Att läsa mellan raderna som är 

utarbetad av Lena Franzén. Den går ut på att läraren och eleverna tillsammans läser 

högt, en av läraren, vald text. Läraren ställer sedan så kallade inferensfrågor, som oftast 

är formulerade som ”varför-frågor”, som läraren besvarar själv och förklarar hur 

hon/han kommit fram till svaret. Genom att visa eleverna de ledtrådar som finns i 

texten, berätta vilken förförståelse som läraren har i ämnet och vilka associationer som 
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ges av texten, tolkar läraren texten och fyller i med information som inte helt klart 

framgår av det lästa. Från början är det läraren som har den centrala rollen, men 

meningen är att eleverna så småningom ska ta över tankegångarna och ta till sig de olika 

delarna i läsprocessen. När eleverna ska besvara inferensfrågor måste de leta efter 

ledtrådar i texten och lär sig då att resonera fram ett svar. Modellen uppmuntrar även 

eleverna att koppla svaret till den egna förförståelsen i ämnet. Reichenberg (2008) 

menar att modellen lämpar sig väl vid läsning av faktatexter och kan användas från år 3 

och uppåt.  

 

När elever inte förstår texter är det många av dem som lägger skulden på sig själva. Att 

deras svaga förståelse kan bero på att språket som författaren använt i texten är för långt 

ifrån deras närmaste utvecklingsnivå är inte något de tänkt på. Den andra modellen som 

Reichenberg (2008) berättar om, Questioning the Author (QtA), utarbetad av fyra 

amerikanska forskare, går ut på att eleverna ska ifrågasätta författaren till texten och 

komma i dialog med denna. Syftet med modellen är bland annat att avbörda eleven från 

att känna skuld för att man inte förstår – det är faktiskt författaren som har ansvar att 

läsaren ska förstå. QtA ska även bryta ner avståndet mellan författaren och eleven, lära 

eleven att kritisera men även öva denna att bli en aktiv, medskapande läsare genom att 

ställa egna frågor till texten och kunna ge förslag på omformuleringar till det skrivna. 

Läraren har en central roll i modellen. Genom att planera genomgången av texterna och 

vara aktiv i diskussionerna visar läraren hur modellen fungerar. Innan texten läses, först 

tyst och sedan högt tillsammans, ska läraren dela upp texten i kortare avsnitt utifrån, av 

läraren, förutsedda svårigheter hos eleverna och de centrala tankarna som läraren vill 

uppmärksamma i texten. Varje läst del diskuteras tillsammans för att sedan sammanfatta 

slutsatserna som framkommit. Det har utarbetats två slags frågor som används under 

den gemensamma läsningen. De benämns som ingångs- och uppföljningsfrågor. 

Frågorna ska stödja elevernas förståelse av vad de läser och inte fokusera hela intresset 

på vad de just har läst. Ingångsfrågorna är tänkta att få fram författarens övergripande 

budskap och tanke med texten samt få eleverna att ta ett eget ansvar att förstå texten och 

tänka sig in i problemställningarna. En ingångsfråga kan t.ex. vara: Vad är det 

författaren vill säga? Uppföljningsfrågorna har till syfte att fokusera på viktiga delar av 

innehållet i texten. Eleverna ska gå under textytan och försöka få fram vad texten 

egentligen betyder och fokusera på vilket sätt eleverna uppfattat innebörden i det 

aktuella textavsnittet. De ska även få eleverna att fundera över hur de lästa textavsnitten 

hänger ihop med varandra och med de egna förkunskaperna i textens ämne. Exempel på 

uppföljningsfrågor är: Vad menar författaren med det? Har författaren uttryckt sig 

tillräckligt klart? 

 

De fördelar Reichenberg (2008) ser med QtA är att läraren genom att dela upp texten 

kan uppmärksamma eleverna på att de bortsett från vissa delar av texten för att kunna 

hävda andra, att elevernas förståelse byggs upp under tiden som texten läses och elever 

med låg självkänsla behöver inte känna att deras språkförståelse och erfarenhet inte 

duger. 
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3. Studiens syfte 

 

Syftet med min undersökning var att studera om elever med lässvårigheter får stöd 

under SO-lektioner där de möter mängder av faktatexter som är svåra att förstå utan 

tillräckliga läsfärdigheter. Jag har observerat om, och i så fall hur, lärare i två utvalda 

mellanstadieklasser anpassat undervisningen för att underlätta för lässvaga elever. Jag 

ville även undersöka hur de observerade lärarna resonerar om läsförståelse och kring 

deras specifika läsförståelseundervisning. 

 

Följande frågeställningar formulerades: 

Vilket stöd får elever med svårigheter för att kunna öka läsförståelsen? 

Undervisar lärarna aktivt i läsförståelse och i så fall hur och när? 

Hur resonerar de observerade lärarna om läsförståelse och undervisning i läsförståelse? 

 

 

4. Metod  

4.1. Val av metod 

Inom den vetenskapliga världen finns det olika synsätt och riktningar. Ett sätt att 

kategorisera pedagogiska studier är i kvantitativ och kvalitativ forskning. Kvalitativa 

angreppssätt är t ex intervjuer och observationer. Huvuduppgiften för detta synsätt är att 

tolka och förstå de synsätt som framkommer, inte att förklara, generalisera och 

förutsäga (Stukát, 2005). Kvantitativa metoder som t ex enkäter och frågeformulär 

användas om man vill få ett bredare och mer generaliserbart resultat.  

 

Jag valde att grunda undersökningen på en kvalitativ undersökning, där jag genom 

observeration av två mellanstadielärares SO-undervisning avsåg att ta reda på hur de, i 

sin undervisning, stödjer elever med lässvårigheter. För att ta reda på lärarnas egna 

individuella tankar kring undervisningen använde jag ett kvantitativt angreppssätt då de 

fick besvara ett frågeformulär där frågorna utgick ifrån observationerna och den tidigare 

forskning som finns presenterad i arbetet. Undersökningen är en fallstudie och utifrån 

mitt syfte och mina frågeställningar önskade jag även ha reda på hur lärarna ansåg att de 

stöttade elever med lässvårigheter.  

 

Utifrån mitt syfte ansåg jag att mitt val av metoder, observation och frågeformulär, vara 

lämpliga för att få de svar jag söker. Stukát (2005) menar att man många gånger kan 

tränga djupare in i problemet om man använder sig av flera metoder. Han kallar det 

metodtriangulering när man använder flera källor för att få ett område belyst på ett mer 

allsidigt sätt.  

 

När man vill ta reda på vad människor faktiskt gör och inte bara vad de säger att de gör, 

är någon form av observation lämpligast menar Stukát (2005). Att informanterna svarar 

sanningsenligt i intervjuer och enkäter är inget man kan vara säker på. Genom 
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observationer får man kunskap som är direkt hämtad från sitt sammanhang. 

Observationsstudier kan vara ostrukturerade eller strukturerade. De ostrukturerade 

studierna kan vara att föra ett löpande protokoll, där man kontinuerligt observerar och 

skriver ner vad som händer med egna ord. I den mer strukturerade observationen 

använder man ett särskilt kategorischema. Jag valde att använda ostrukturerad 

observation eftersom jag då ej blev styrd av ett schema och bedömde att jag då får en 

mer heltäckande bild av undervisningen.  När man observerar kan det vara bra att, 

inledningsvis, ha en försöksperiod menar Stukát (2005). Detta för att de observerade ska 

bli mindre medvetna och störda av observerandet, då en felkälla under metoden kan 

vara att de observerade uppför sig annorlunda när de vet att de observeras. Jag 

påbörjade observationerna med att vara med på olika lektioner för att lärare och elever 

skulle vänja sig vid min närvaro och uppföra sig som vanligt innan jag fokuserade på 

SO-lektionerna. 

 

För att komplettera observationerna använde jag mig av ett frågeformulär som kom att 

innehålla både strukturerade och ostrukturerade frågor. Stukát (2005) menar att en 

fördel med att använda frågeformulär, istället för intervju, är att man slipper omedveten 

styrning som är en oönskad osäkerhetsfaktor, samt att man lätt kan bearbeta resultaten. 

Genom att blanda strukturerade frågor som har fasta svarsalternativ, med ostrukturerade 

frågor där respondenten själv får skriva ner sitt svar får man upplysningar som handlar 

om det man studerar samt reda på den observerades egna tankar om fenomenet.  

 

4.2. Urval 

Jag valde att göra undersökningen på en F- år 9 skola i en mindre kommun i norra 

Sverige. På skolan arbetar 35 pedagoger och elevantalet är ca 275 elever. En 

avgränsning jag gjort i undersökningen är att fokusera på elever med lässvårigheter. De 

två respondenterna valdes för att de i sina klasser har elever med lässvårigheter.  

 

4.3. Genomförande 

Efter klartecken från rektorn på skolan och de utvalda lärarna påbörjade jag 

observationerna av lärarna i slutet av september 2011. Jag informerade eleverna i de två 

klasserna varför jag närvarade på vissa lektioner och ingen hade något emot det. 

Observationerna genomfördes endast i lärarnas egna klassrum, var ostrukturerade och 

pågick till mitten av november. Jag genomförde 10 observationer i varje klassrum. När 

jag avslutat observationerna och analyserat det jag sett, fick lärarna besvara ett 

frågeformulär innehållande frågor som utgick ifrån observationerna och tidigare 

forskning om undervisning i läsförståelse. Frågorna med fasta svarsalternativ återfinns i 

PIRLS 2006 lärarenkät. Eftersom jag önskade väl genomtänkta svar av respondenterna 

fick de fyra dagar på sig att besvara frågorna. De fick även möjlighet att fråga mig om 

de ansåg något vara oklart med frågorna. 
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4.4. Etiska aspekter 

De etiska övervägandena har gjorts med utgångspunkt från ”Vetenskapsrådets 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning” (2002).  

Jag informerade informanterna och eleverna i de berörda klasserna muntligt om studiens 

syfte och deras bidrag i den och har därmed uppfyllt informationskravet. Jag avstod 

medvetet från att precisera exakt vad jag skulle observera, eftersom jag inte ville 

påverka undervisningen på något sätt. Eftersom lärarnas medverkan var frivillig, och de 

hade möjlighet att avbryta deltagandet i undersökningen, uppfylldes samtyckeskravet.  

Jag har varit mycket mån om att avidentifiera lärarna, skolan och kommunen när jag 

bearbetat datan och har därmed uppfyllt kravet om konfidentitet. Då jag informerat om 

att datan, som framkommit endast kommer att användas i denna studie, har 

nyttjandekravet även det funnits i åtanke och blivit uppfyllt.  

 

4.5. Studiens tillförlitlighet  

Frågorna med de fasta svarsalternativen i frågeformuläret var hämtade ur PIRLS 2006 

Lärarenkät. Dessa, samt frågorna med öppna svar, valdes för att försöka besvara mina 

syften och frågeställningar och hade utgått från min egen erfarenhet av läsförståelse, 

mina tankar från teorianknytningen och observationerna av lärarna. Genom att både 

observera lärarna och låta dem besvara ett frågeformulär försökte jag säkerställa den 

samtidiga validiteten, att de båda resultaten kunde jämföras. 

 

För att säkerställa validiteten lät jag en kollega fylla i frågeformuläret på prov för att 

säkerställa att de tillfrågade skulle tolka frågorna så som jag avsåg. Utifrån det testet 

sammanställdes den slutliga enkäten. 

 

Undersökningens reliabilitet, att jag har undersökt på ett tillförlitligt sätt, försökte jag 

säkerställa genom att vara ytterst noggrann vid instruktioner för att undvika 

missförstånd. Det som påverkar tillförlitligheten är det låga antalet individer som 

observerades samt besvarade frågeformuläret. Resultatet påverkas av att merparten av 

frågorna i frågeformuläret hade färdiga svarsalternativ och några frågor fick besvaras 

med lärarnas egna ord. När resultaten från frågeformuläret togs fram försökte jag vara 

så noggrann som möjligt genom att dubbelkolla uppgifter, men även undersöka 

rimligheten av uppgifterna. 
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5. Resultatredovisning och analys 

 

5.1. Resultat 

Här redovisar jag resultaten av mina observationer av lärarna samt det frågeformulär de 

fyllt i. Jag börjar med en presentation av lärarna för att sedan redogöra för resultaten av 

undersökningen.  

 

5.1.1. Observationer och svar på frågeformulär, lärare A 

5.1.1.2. Presentation  

Lärare A har efter avslutad lärarutbildning arbetat 14 år. Under utbildningen var 

svenska språket och läspedagogik/läsundervisning ämnen som gavs stor vikt. Litteratur, 

lässtöd, teorier om läsning samt barns språkutveckling var ämnen som lästes som 

orientering eller introduktion till ämnet. De senaste två åren har lärare A ägnat ca 15 

timmar åt kompetensutveckling om läsning eller läsutveckling. Ungefär en gång i 

månaden läser läraren böcker eller tidsskrifter som handlar om läsundervisning eller 

undervisning i allmänhet. Läraren har behörighet att undervisa i mellanåren. 

 

5.1.1.3. Observation 

Under den tid som observationerna pågick arbetade klassen med två olika områden på 

SO-lektionerna. Första arbetsområdet, geografi, var påbörjat vid första 

observationstillfället och handlade om Sveriges landskap. Det andra området var 

religion och det var kristendomen som bearbetades. I början av geografilektionerna 

repeterade lärare A föregående lektionstillfälle genom att läsa ur boken och ställa frågor 

till eleverna. Vid ett observationstillfälle berättar läraren om egna upplevelser från det 

aktuella landskapet. Eleverna fick därefter en fråga som läraren själv svarade på, en 

fråga som eleverna inte tycktes ha någon förförståelse till.  

 

Det var läraren som läste ur faktaboken vid de tillfällen som observerades. En gång 

frågade denne om någon elev kan tänka sig att läsa för alla. Ingen ville. Högläsningen ur 

faktaboken varvades med frågor till texten som eleverna skulle svara på muntligt. Efter 

läsningen fick eleverna arbeta i en arbetsbok. Eleverna gick till olika ställen och läraren 

fick gå från klassrummet när någon behövde hjälp. I slutet av arbetet med Sveriges 

landskap var det mycket självständigt arbete i övningsboken för eleverna. Under de 

lektionerna gick lärare A runt i klassrummet samt till andra platser utanför klassrummet 

för att hjälpa elever. De lässvaga eleverna fick ofta vänta på att få individuellt stöd. 

När det andra arbetsområdet inleddes samtalade läraren med eleverna om vad de visste 

om kristendomen och skrev ner det eleverna sade på tavlan. Denna metod observerades 

även i inledningen av ett arbetsområde i ämnet svenska. Undervisningen följde därefter 

samma mönster som under arbetet med Sveriges landskap.  



24 

5.1.1.4. Svar på frågeformulär 

Elevernas läsförmåga varierar stort enligt lärare A. I klassen är det fem elever som har 

stödundervisning i läsning men behovet finns hos fler elever. Lärare A undervisar fem 

timmar och femtio minuter per vecka i skolämnet svenska. Elva undervisningstimmar 

per vecka används för undervisning i läsning och/eller läsaktiviteter. Ingen 

undervisningstid är direkt avsedd för läsundervisning med syfte att utveckla eller 

förbättra elevernas läsförmåga enligt läraren. Varje dag förekommer någon läsaktivitet 

med eleverna. Eleverna har särskild lärare i ämnena matematik, naturorientering (no) 

samt språk. 

 

Lärare A undervisar oftast hela klassen samtidigt i läsning. Ibland förekommer olika 

grupperingar utifrån läsförmåga samt individuell undervisning i läsning. Eleverna får 

enligt läraren även ibland arbeta självständigt efter uppsatta mål. I läsundervisningen 

använder lärare A främst läroböcker och material från andra ämnen. En till två gånger i 

veckan får eleverna arbeta med läseböcker och övningsböcker eller arbetsblad enligt 

läraren.  Någon gång i månaden används tidningar, datorprogram för läsundervisning 

samt olika sorters barnböcker. Internet och material som skrivits av andra elever 

använder läraren aldrig eller nästan aldrig i undervisningen. Elever på olika läsnivåer får 

använda samma material men de arbetar i olika takt.  

 

Så gott som varje dag läser lärare A högt för klassen. En eller två gånger i veckan får 

eleverna läsa högt. Högläsningen sker för hela klassen, i små grupper eller i par. Vid 

högläsning ska eleverna följa med i texten när andra läser. Eleverna får läsa böcker de 

valt själv vid ett till två tillfällen i veckan. En eller två gånger i månaden undervisar 

lärare A eleverna i olika lässtrategier. Även undervisning i hur man avkodar ljud och 

ord samt att låta eleverna arbeta med ordkunskap sker en till två gånger i månaden 

vardera. Lärare A hjälper eleverna att förstå nya ord i texter de läser en eller två gånger i 

veckan.  

 

När eleverna har läst något får de ofta svara muntligt på frågor om vad de läst eller 

sammanfatta muntligt. En till två gånger i veckan ger läraren eleverna 

läsförståelsefrågor från övningsböcker eller på arbetsblad som de ska svara på. Att prata 

med varandra om vad eleverna läst sker även det vid ett till två tillfällen i veckan enligt 

lärare A. Eleverna i klassen får aldrig eller nästan aldrig skriva något om vad de läst, 

göra ett grupparbete eller svara på olika sorters prov om det lästa. När eleverna ska 

utveckla deras lässtrategier eller läsförståelse ber läraren eleverna att identifiera 

huvudbudskapet i det de läst, förklara eller visa att de förstått, jämföra med sådant de 

läst tidigare och egna erfarenheter om det lästa en eller två gånger i veckan. Momenten 

att förutsäga vad som kommer att hända i en text, generalisera och dra slutsatser samt att 

beskriva stil och struktur i texter får eleverna arbeta med en eller två gånger i månaden 

vardera. 

 

I arbetet med elever i lässvårigheter har lärare A tillgång till hjälp i form av 

speciallärare, specialpedagoger och hjälplärare. Specialpedagogen finns alltid tillgänglig 



25 

liksom en speciallärare som arbetar med elever i klassrummet. Ibland arbetar en 

speciallärare med elever i ett särskilt klassrum. Även hjälpläraren är tillgänglig ibland 

enligt lärare A. Om en elev avstannat i läsutvecklingen inväntar inte läraren att eleven 

ska komma igång självmant eller mogna. Läraren lägger då ner mer tid på att arbeta 

individuellt med eleven samt tar hjälp av specialpedagog och hjälplärare som arbetar 

med eleven både i klassrummet och i ett särskilt rum avsett för stödundervisning. Att 

använda andra elever som en resurs samt ge hemuppgifter för att eleven ska komma 

igång med läsningen igen gör inte läraren men ber föräldrarna att hjälpa eleven med 

läsningen. 

 

Vid bedömning av elevers läsförmåga lägger lärare A viss vikt på diagnostiska läsprov 

och nationella prov. Även den egna professionella bedömningen anser läraren ha en viss 

vikt. Prov i klassen, gjorda av lärare eller prov från läroböcker, är en bedömningsmetod 

lärare A lägger liten vikt vid. Läraren använder aldrig ett standardiserat lästest för att 

bedöma elevernas läsförmåga. Varje vecka lyssnar läraren när eleverna läser högt och 

låter eleverna svara på muntliga frågor samt sammanfatta muntligt vad de läst. Ett till 

sätt för att bedöma elevernas läsförmåga är när läraren sitter ner och diskuterar med 

eleverna om vad de läst och hur de arbetat. Detta sker enligt läraren varje vecka. 

Informationen läraren får av bedömningen används till att anpassa undervisningen, för 

att upptäcka elever i behov av stödundervisning samt för att informera föräldrarna om 

elevens framsteg. Informationen från bedömningen används inte till att dela in eleven i 

undervisningsgrupper eller för att få data för uppföljning på nationell eller lokal nivå. 

Den används inte heller till att skriva någon form av skriftliga omdömen eller betyg. 

Lärare A menar att läsförståelse är att kunna förstå och tolka det lästa. Det är inte bara 

att avkoda. För att underlätta för elevers förståelse vid läsning av faktatexter i 

klassrumsmiljö är det viktigt att stanna upp och prata/reflektera kring det som lästs 

enligt läraren. På frågan vilka förutsättningar hos eleven som kan underlätta för eleven 

vid läsning av olika slags texter svarar lärare A, ”Läsa kort del av texten, skriva ner med 

egna ord vad de läst om”. Det är i ämnena svenska (SV), SO samt NO som läraren 

arbetar med läsförståelse i sin undervisning. Läraren och eleverna läser och diskuterar 

innehållet i nya texter tillsammans. I ämnet svenska läser eleverna korta texter som de 

sedan svarar på frågor till. Läraren har inte angett någon specifik undervisningsmodell 

för läsförståelse eller någon specifik undervisningsmetod som hjälper elever att förstå 

en text. 

 

När en elev får problem med läsförståelsen menar Lärare A att eleven inte har knäckt 

läskoden, att inlärningen gått för snabbt framåt och inte väntat in eleven. 

 

5.1.2. Observationer och svar på frågeformulär, lärare B 

5.1.2.1. Presentation 

Lärare B har efter avslutad lärarutbildning arbetat i 8 år. Under utbildningen var svenska 

språket, läspedagogik/läsundervisning samt teorier om läsning ämnen som gavs stor 

vikt. Litteratur, lässtöd samt barns språkutveckling var ämnen som lästes som 
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orientering eller introduktion till ämnet. Lärare B har de senaste två åren ägnat ca 35 

timmar till kompetensutveckling och läser böcker eller tidskrifter om läsundervisning 

eller undervisning i allmänhet två till tre gånger i månaden. Läraren har behörighet att 

undervisa i mellanåren. 

 

5.1.2.2. Observation 

Under SO-lektionerna arbetade klassen med Sveriges historia under 

observationstillfällena. Lärare B startade varje lektion med att repetera vad de läst och 

arbetat med föregående lektion/lektioner. Eleverna fick berätta och reflektera över det 

de kom ihåg och fick, med hjälp av läraren, svar på frågor och funderingar som väckts 

mellan lektionstillfällena. Läraren bemöter varje elevs fråga som viktig, poängterar att 

det är bra frågor de ställer och är mån om att alla har fått svar på sin fråga och förstått 

det som kommit upp.  

 

När det är dags att läsa i faktaboken visar läraren upp vilken bok eleverna ska läsa i och 

kollar upp att alla har rätt sida uppe. Instruktionerna ges verbalt och visuellt. Eleverna 

eller läraren läser korta stycken ur texten för att sedan tillsammans samtala om det 

upplästa. Obekanta begrepp förklaras av läraren som även hjälper eleverna att, från 

historiska händelser, dra paralleller till dagens samhälle och deras egna livsvärld för att 

öka förståelsen. Eleverna ställer spontana frågor, som handlar om ämnet, men även 

frågor som inte direkt berör ämnet kommer upp och diskuteras. Under de lektioner, 

både under SO-lektioner samt andra ämnen, som observerades använde läraren ett 

liknande arbetssätt vid textläsning.  

 

5.1.2.3. Svar på frågeformulär 

Vid frågor rörande klassen svarade lärare B att elevernas läsförmåga låg över 

genomsnittet. Endast en elev får stödundervisning i läsning men fler har behov av det. 

Sju elever i klassen har nått så lång i läsutvecklingen att de får extra stimulans i 

läsundervisningen. I skolämnet svenska är undervisningstiden 6 timmar och 40 minuter 

per vecka. Läraren använder sammanlagt 5 timmar i veckan till läsaktiviteter över 

ämnesgränserna och schemalagd läsundervisning. För formell läsundervisning, med 

syfte att utveckla eller förbättra elevernas läsförmåga, är 1 timme/veckan avsedd 

fördelat på ett till två undervisningstillfällen. Eleverna i klassen har särskild lärare i 

matematik, no och språk. Lärare B delar läraransvaret med dessa lärare.  

 

Vid läsundervisning eller kring läsaktiviteter varierar lärare B arbetssätten. Det rör sig 

om undervisning i helklass och ibland förekommer olika grupperingar av elever utifrån 

läsförmåga samt individuell undervisning. Eleverna får även tillfällen att arbeta 

självständigt efter individuella planer eller mål samt mot ett mål de själva valt. Läraren 

använder främst läroböcker, övningsböcker eller arbetsblad och material från andra 

ämnen vid läsundervisningen. Periodvis används gemensamma läseböcker och olika 

datorprogram. Tidningar, läsmaterial från Internet och material som andra elever skrivit 
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används ca 1-2 gånger i månaden i undervisningen. Eleverna får oftast samma material 

att arbeta med i egen takt och ibland får elever på olika läsnivåer olika material.  

 

Läraren läser högt för eleverna varje dag. Även eleverna får, nästan varje dag, tillfälle 

att läsa högt. Högläsningen sker antingen för hela klassen eller i små grupper eller par. 

Eleverna får följa med i texten när det är högläsning. Varje elev har en egen vald bok 

som de, enligt lärare B, får läsa i varje dag. När eleverna läst något får de arbeta med 

texten genom att svara på läsförståelsefrågor om vad de läst, de kan få skriva något om 

vad de läst, svara muntligt på frågor om vad de läst eller göra en muntlig 

sammanfattning och prata med varandra om vad de läst. Detta får de enligt läraren göra 

1-2 gånger i veckan. Mer sällan får de skriftliga prov på de läst eller göra ett 

grupparbete. För att utveckla elevernas lässtrategier eller läsförståelse får eleverna ofta 

förklara eller visa att de förstått det de läst och generalisera och dra slutsatser av det 

lästa. Någon gång i månaden får eleverna identifiera huvudbudskapet i det de läst, göra 

jämförelser med egna erfarenheter och sådant de läst tidigare, förutsäga vad som 

kommer att hända i texten de läser och beskriva stil och struktur i texten de läst enligt 

lärare B.  

 

Lärare B har en specialpedagog till hjälp i arbetet med elever med lässvårigheter. 

Specialpedagogen finns oftast tillgänglig när behovet finns. Det finns ingen 

speciallärare som kan arbeta med de lässvaga eleverna på skolan. När läraren upptäcker 

att en elev avstannat i sin läsutveckling väntar lärare B inte på att eleven ska mogna och 

komma igång igen. Läraren lägger ner mer tid på att arbeta individuellt med eleven. Det 

är även tillåtet för andra elever att hjälpa eleven med läsning. Eleven får även jobba med 

specialpedagogen i klassrummet och enskilt. Lärare B ger hemuppgifter för att hjälpa 

eleven att komma igång igen och ber då föräldrarna stötta och påminna eleven att göra 

uppgifterna. 

 

När det gäller att bedöma elevernas läsförmåga lägger lärare B stor vikt på att använda 

diagnostiska läsprov, nationella prov och den egna professionella bedömningen. Viss 

vikt lägger läraren i att använda prov gjorda av lärare eller från läroböcker i klassen. 

Två gånger om året använder läraren ett standardiserat lästest. I övrigt använder läraren 

den vanliga läsundervisningen för att bedöma eleverna. Informationen läraren får av 

bedömningen används till någon form av skriftliga omdömen eller betyg, informera 

föräldrarna om elevers framsteg, för att upptäcka elever i behov av stödundervisning 

samt att anpassa undervisningen. Informationen används inte till att dela in eleven i 

undervisningsgrupper eller för att få data för uppföljning på nationell eller lokal nivå. 

 

Vid frågan vad läraren lägger i begreppet läsförståelse svarar denna att det handlar om 

både avkodning och förståelse. Det som kan underlätta förståelsen vid läsning av 

faktatexter är att ge eleverna en förförståelse till det de ska läsa och att använda, för 

åldern, lämpliga texter. Det är även viktigt att resonera kring texten och ha uppföljning 

av det lästa menar lärare B. Förutsättningar som kan underlätta för elevers läsning av 

olika slags texter är att de har en automatiserad avkodning, ett stort ordförråd, bra 
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arbetsminne, förförståelse till texten och lärt sig olika strategier att ta sig an en text. 

Lärare B arbetar med läsförståelseundervisning i ämnena sv och so. Läraren använder 

sig av whiteboardtavlan för att tydliggöra, läser och diskuterar det de läst med eleverna 

och eleverna får svara på varierande frågor till texten. Läraren tar reda på och använder 

elevernas förförståelse i undervisningen. Läsförståelse kommer dock in i alla ämnen och 

det är viktigt att ha i åtanke menar lärare B. På frågan om läraren känner till någon eller 

några undervisningsmodeller för läsförståelse svarar denna Lena Franzéns ”Strategier 

för läsförståelse”. Läraren anser att det som hjälper en elev att förstå en text är att 

diskutera texten i helklass, vad handlar texten om och vad kunde man läsa mellan 

raderna. Det är även bra att föra diskussioner i mindre grupper och enskilt mellan elev 

och lärare. Det handlar om att resonera och fundera kring det lästa enligt lärare B. 

 

Orsaker till att vissa elever får problem med läsförståelsen är enligt lärare B att eleven 

har ett svagt ordförråd, att minnesfunktionen inte fungerar som den ska, att eleven inte 

läser så ofta och att eleven läser utan förståelse. Läraren menar att elever med 

läsförståelseproblem kodar bara av orden i texten och funderar inte kring det lästa. De 

tar sig inte an utmanande texter som kräver eftertanke. 

 

5.2. Analys 

Syftet med min undersökning var att studera om elever med lässvårigheter får stöd 

under SO-lektioner eftersom de möter mängder av faktatexter under de lektionerna. I 

analysen svarar jag på de frågeställningar som jag använt för att nå mitt syfte. 

Frågeställningarna är följande: Vilket stöd får elever med svårigheter för att kunna öka 

läsförståelsen? Undervisar lärarna aktivt i läsförståelse och i så fall hur och när? samt 

Hur resonerar de observerade lärarna om läsförståelse och undervisning i läsförståelse? 

Jag kommer att spegla mitt resultat i den litteratur jag läst. Analysen är uppdelad i tre 

delar, en för varje frågeställning. 

 

5.2.1. Vilket stöd får elever med svårigheter för att kunna öka läsförståelsen? 

Stödet som lärarna i min undersökning ger till elever med lässvårigheter, under SO-

lektionerna är av skilda slag och är inte alltid ett stöd som ökar lässvaga elevers 

textförståelse. I Lgr 11 står bl.a. att läsa att lärare ska ta hänsyn till varje enskild elevs 

behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande och stimulera, handleda och ge 

särskilt stöd till elever i svårigheter (Skolverket, 2011).   

 

I helklassundervisningen har lärarna ett moment gemensamt och det är att båda 

repeterar vad de läst föregående lektion och eleverna får svara på frågor som läraren 

ställer eller så får eleverna berätta vad de kommer ihåg av föregående lektion. Det som 

skiljer lärarnas undervisning, och därmed det stöd som ges till lässvaga elever, är hur 

lektionerna är strukturerade efter repetitionsmomentet.  
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Lärare A har en undervisning där eleverna får sprida ut sig till platser utanför 

klassrummet efter lärarens textläsning, och arbeta självständigt med frågor till texten. 

De flesta lässvaga eleverna stannade kvar i klassrummet och fick vänta på att få hjälp av 

läraren, eftersom denna ofta var utanför klassrummet för att hjälpa andra elever. Vid 

något tillfälle fick eleverna hjälp av en specialpedagog. Enligt den ryske forskaren 

Vygotskij spelar samtalet en viktig roll i all språk- och kunskapsutveckling (Strandberg, 

2006). Genom att låta eleverna sprida ut sig går eleverna miste om den sociala 

interaktionen, samtalet, och det stöd de därigenom får för att få kunskaper och 

färdigheter till att senare kunna agera självständigt.  

 

Lärare B har en struktur på undervisningen som gör att de lässvaga eleverna får stöd i 

textläsningen eftersom läsningen sker i korta stycken som bearbetas gemensamt i 

klassrummet. Eleverna upplevdes väl förtrogna med arbetssättet. De visade att de 

förstått det de läst, gjorde jämförelser med egna erfarenheter och sådant de läst tidigare 

och drog slutsatser vid textsamtalen. Ett dialogiskt klassrum, där läraren använder 

interaktionen mellan eleverna, främjar lärandet menar Reichenberg (2008) när hon 

refererar Dysthe. När ett lärande växer fram i en dialog förstår eleverna att de har något 

att tillföra och att de kan lära av klasskamraterna.  

 

Lärare A svarar i frågeformuläret att denne alltid och/eller ibland har tillgång till en 

speciallärare för hjälp i arbetet med elever med lässvårigheter. Eftersom det inte finns 

någon speciallärare tillgänglig på skolan tror jag att lärare A jämställer speciallärare 

med specialpedagog. Båda lärarna tar hjälp av specialpedagog i arbetet med elever med 

lässvårigheter. Lärare A använder hjälpen oftare än vad lärare B gör.  

 

5.2.2. Undervisar lärarna aktivt i läsförståelse och i så fall hur och när? 

Lärare A svarar inledningsvis att elva undervisningstimmar per vecka används till 

undervisning i läsning och/eller läsaktiviteter men att ingen undervisningstid är direkt 

avsedd för att förbättra eller utveckla elevernas läsförmåga. Det kan hända att läraren 

missförstått frågan eftersom denna även svarat att denna undervisar eleverna en eller två 

gånger i månaden i olika lässtrategier. Enligt lärare A är det i ämnena SV, SO och NO 

som denna undervisar i läsförståelse. Under SO- och NO-lektionerna läser läraren och 

eleverna nya faktatexter tillsammans och diskuterar sedan texterna. På SV lektionerna 

läser eleverna korta texter och svarar på frågor till textinnehållet. Jag tolkar även svaren 

från lärare A att denna inte riktigt förstått vad läsförståelseundervisning innefattar 

eftersom läraren, enligt svaren i frågeformuläret, låter eleverna göra moment som 

utvecklar deras lässtrategier och förståelse, ex. att identifiera huvudbudskapet i det de 

läst, en till två gånger i veckan men svarat att det inte finns tid direkt avsedd för 

läsundervisning. Under observationerna såg jag läraren använda två av de fyra 

grundstrategier som Westlund (2009) anser utveckla läsförståelsen. Dessa var att ställa 

frågor och att summera. Att få eleverna att förutspå och att klargöra, de två övriga 

strategierna, användes inte i undervisningen. Jag upplevde att läraren hade svårt att 
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locka eleverna att bli mer delaktiga under lässtunderna och att denne inte hade ett 

intresse att göra det heller. 

  

Eleverna i den klass som lärare B ansvarar över har undervisning i läsning och/eller 

läsaktiviteter elva timmar och fyrtio minuter per vecka. Av dessa är en timme i veckan, 

fördelat på ett till två tillfällen, avsedd för formell läsundervisning, med syfte att 

förbättra elevernas läsförmåga. Lärare B arbetar med läsförståelseundervisning i 

ämnena SV och SO. Denna läser och diskuterar med eleverna samt använder 

whiteboardtavlan för att tydliggöra. Eleverna får även svara på varierande frågor till 

texterna de läst tillsammans. Lärare B tar även reda på elevernas förförståelse till det de 

ska läsa och använder den i undervisningen. I undervisningen finns en dialog där lärare 

B inte värderar elevernas svar som rätt eller fel. Eleverna samarbetar, och läraren är den 

modell de behöver för att lära sig att aktivera tankeprocesser som utvecklar 

läsförståelsen, helt enligt Vygotskijs tankar om imitation.  

 

Läsförståelseforskarna är överens om att direktundervisning av läsförståelse är det som 

utvecklar elevers läsförståelse. Westlund (2009) menar att grundskolans elever kan, 

genom en aktiv läsundervisning från skolstarten, uppnå ett både kritiskt och analytiskt 

förhållningssätt till olika texter. Det är i skolan möjligheten att bearbeta förståelsen av 

texter ges och återkommer inte senare i livet. 

 

5.2.3. Hur resonerar de observerade lärarna om läsförståelse och undervisning i 

läsförståelse? 

De observerade lärarna har en del likartade tankar kring läsförståelse och 

läsförståelseundervisning men det finns även här skillnader som går att utläsa i deras 

individuella svar samt som visar sig i deras undervisning. Båda lärarna menar att 

läsförståelse innefattar både avkodning och förståelse. Ingen av dem nämner någon 

annan komponent, som t.ex. motivation som Taube (2007) och Bråten (2008) nämner 

som en viktig del i läsförståelse. Lärarna är även eniga i att det är viktigt att prata om 

texterna som läses, men det är bara Lärare B som nämner elevens förförståelse samt 

lämpliga texter som viktiga aspekter som kan underlätta för elevens läsförståelse. Att 

Lärare B verkligen anser att förförståelsen är viktig såg jag under observationerna då 

läraren besvarade elevernas spontana frågor på ett sätt som gjorde att eleverna kunde 

dra paralleller till deras egna livsvärld. Bråten (2008) anser att en elevs förkunskaper 

bestämmer i hög grad vad en elev får ut av det lästa och att det är dessa som ger läsaren 

möjlighet att dra slutsatser och tolka information i texter.  

 

Det finns olika förutsättningar hos eleven som ligger till grund för att förstå en text. 

Lärare A har inte nämnt någon av dessa, när denne besvarat frågan i frågeformuläret 

angående detta. Lärare B nämner flera av de grundläggande komponenter som 

underlättar vid textläsning. De lärare B nämner är automatiserad ordavkodning, 

ordförråd, minne, förkunskaper samt förståelsestrategier. Bråten (2008) samt andra 
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läsforskare tar även de upp dessa förutsättningar men nämner även kognitiva förmågor, 

kunskap om skriftspråk samt läsmotivation som viktiga komponenter i läsförståelse. 

  

Lärare B menar att det är viktigt att tänka på att läsförståelse ingår i alla ämnen. Det står 

även i Lgr 11 att det är inte enbart i svenskämnena som eleverna förväntas utveckla 

språkliga förmågor, utan det är alla lärare som har ansvar för elevernas språk- och 

kunskapsutveckling, inom ramen för sina ämnen. Westlund (2009) menar att alla elever 

behöver undervisning i läsförståelse och särskilt de som har svårigheter. För att 

undervisa i läsförståelse kan man ta hjälp av någon undervisningsmodell. Det finns 

olika modeller och den modell som Lärare B känner till är Att läsa mellan raderna som 

utarbetats av Lena Franzén. Denna modell som utvecklar elevers läsförståelse tas även 

upp av Reichenberg (2008). Trots att det finns flera olika undervisningsmodeller 

nämner Lärare A ingen.   

 

När en elev får problem med läsförståelsen anser lärare A att eleven inte har knäckt 

läskoden, att eleven inte hunnit med i undervisningen. Reichenberg (2008) menar att 

elever med svag läsförståelse inte förstår vad de läser men avkodar ord förhållandevis 

väl. Lärare B har en annan åsikt än Lärare A och menar att eleven kan ha ett dåligt 

ordförråd, minnessvårigheter eller inte förstår vad denna läser. Elever med 

läsförståelseproblem kodar bara av orden i texter och funderar inte kring det lästa.  

 

 

6. Sammanfattande slutsatser 

Jag anser att jag uppnått syftet med mitt arbete. Under mina observationer har jag sett 

att lärarna anpassar undervisningen och ger stöd till elever med lässvårigheter under SO 

lektionerna. Ett stöd som dock skiljer sig åt. Lärare A tar hjälp av en specialpedagog 

och andra lärare som arbetar med de lässvaga eleverna i eller utanför klassrummet. 

Undervisningen innehåller få inslag av läsutvecklande moment. Moment som skulle 

kunna utveckla alla elevers läsförståelse. Lärare B har en struktur i undervisningen som 

involverar och inspirerar alla elever, även de lässvaga, att förstå det lästa. Även lärare B 

tar hjälp av specialpedagog men inte under så stor utsträckning.  

 

Jag har även genom svaren i frågeformuläret fått reda på deras tankar om läsförståelse 

och läsförståelseundervisning.  
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7. Diskussion 

Jag har under arbetet med studien förstått att det inte är självklart att lärare vet hur de 

ska/kan anpassa undervisningen för att underlätta för elever med lässvårigheter. Jag har 

även sett att det finns lärare som anpassar undervisningen.   

 

Genom strukturerad undervisning ska eleverna ges ett kontinuerligt och aktivt lärarstöd 

i den omfattning det behövs för att skapa förutsättningar för att nå kunskapskraven och 

utvecklas så långt som möjligt. Vet alla lärare vad som menas med strukturerad 

undervisning och att ovanstående står att läsa i skolförordningen? Vi kan läsa i olika 

nationella undersökningar att svenska elevers läsförståelse minskat under 2000-talet. 

Nästan en femtedel av Sveriges 15-åringar har inte de grundläggande kunskaperna i 

läsförståelse för fortsatt lärande. I jämförelse med lärare i andra länder, ägnar svenska 

lärare mindre tid åt att undervisa eleverna i läsförståelse och lässtrategier. Varför är det 

så och vad får det för konsekvenser för eleverna? Konsekvenserna av svag läsförståelse 

kan, som Westlund (2009) anser, indirekt bli livsavgörande för möjligheter till 

utbildning. Reichenberg (2008) ser även hon konsekvenser som svårigheter att ta del av 

samhällsdebatten och att förstå omvärlden. Det som kan förebygga och förhindra att 

Sveriges elever inte behöver ta del av dessa konsekvenser är att alla pedagoger ger 

eleverna undervisning i aktiv läsförståelse. Jag håller med läsförståelseforskarna som 

menar, att det inte bara är elever med svårigheter som behöver undervisning i 

läsförståelse, att alla elever behöver få undervisning i läsförståelse.  

 

För att kunna undervisa i läsförståelse måste pedagogen ha kunskap om läsförståelse. 

Det handlar inte bara om att kunna avkoda ord med förståelse. Det är mer komplext än 

så. Att kunna läsa med förståelse påverkas av olika komponenter menar Bråten (2008). 

Komponenter som inte alla lärare känner till. För att vi ska förstå en text är det flera 

komponenter som ska samarbeta. När en elev får svårigheter med läsförståelsen är det 

sannolikt att det är flera komponenter som skapar svårigheterna. En av lärarna i 

undersökningen menade att när en elev får lässvårigheter är det avkodningen som 

brister. Visst kan svårigheten ligga där, men jag anser att det är som Reichenberg (2008) 

menar, att elever med svag läsförståelse avkodar ord ganska bra men att de inte förstår 

vad de läser. Undervisning i läsförståelse måste greppa om mycket menar Bråten 

(2008). Lärare får inte bli upptagna av delarna och förlora helhetssynen när det handlar 

om läsförståelseprocessen.  

 

En komponent som jag anser är viktig är läsmotivationen. Elever med en inre 

motivation läser för att de har lust att göra det. De utan motivation läser för att lösa 

ålagda uppgifter. Läsmotivationen har en tendens att avta upp genom skolåren och kan 

bero på eleverna upptäckt sina begränsningar och börjat jämföra sig med 

klasskamraterna. Vid ett observationstillfälle frågade läraren om någon elev ville läsa 

texten högt inför klassen. Ingen ville det och läraren godtog detta utan att ifrågasätta 

varför. Vad hade läraren för förväntningar på eleverna? Positiva förväntningar speglar 

av sig på undervisningen och stimulerar elevernas motivation och självbild. Enligt 

Taube (2007) finns det ett klart samband mellan lässvårigheter och självbild. Hade 
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läraren kunnat agera annorlunda? Ja, med mer kunskap om läsförståelse och någon 

undervisningsmodell i åtanke hade läraren kunnat motivera och argumentera för ett 

viktigt samspel med andra. Det som utvecklar elevers läsförståelse är 

direktundervisning av läsförståelsen och ligger i linje med Vygotskijs tankar om den 

proximala utvecklingszonen. Ett samspel som hjälper eleverna att behärska nya 

kunskaper, först tillsammans med andra och sedan på egen hand. Detta samspel 

observerades i den andra lärarens undervisning och visade mig att det finns lärare som 

har kunskap om läsförståelse och läsförståelseundervisning.  

  

Enligt läroplanen ska alla som arbetar i skolan uppmärksamma och stödja elever i behov 

av särskilt stöd. Att som klasslärare uppmärksamma och låta någon annan pedagog ge 

eleverna stöd räcker inte för de lässvaga anser jag. För att de lässvaga eleverna ska få ett 

rättmätligt stöd måste läraren anpassa läsundervisningen i alla ämnen. Detta sker bäst 

genom att använda någon av de erkända undervisningsmodeller som finns. Reichenberg 

(2008) nämner undervisningsmodellen RT som särskilt gynnsam för elever med 

lässvårigheter. Med den modellen blir svaga läsare hjälpta att genom samtal med goda 

läsare tillämpa lässtrategier.  För att alla lärare ska få kunkap och kännedom om dem är 

det nödvändigt att ge alla lärare kompetensutbildning i läsförståelse och 

läsförståelseundervisning. Alla lärare, oavsett vilket ämne de undervisar i och vilka 

skolår de undervisar i, för det är alla lärares ansvar att underlätta för elever med 

lässvårigheter.  

 

Att lära alla elever att läsa är skolans viktigaste uppgift. När eleverna knäckt läskoden 

ska det inte enbart ligga på speciallärarens bord att se till att elever med svårigheter får 

ett stöd som hjälper dem framåt i utvecklingen. Som speciallärare kan jag handleda 

andra lärare i lässtrategier och ge dem tips på litteratur att läsa för att få mer kunskap 

om läsförståelse och läsförståelseundervisning. Jag håller med Westlund (2009) som 

menar att alla elever har rätt att lära sig förstå det de läser och att undervisa i 

läsförståelse är att undervisa för ett livslångt lärande.  

 

Avslutningsvis vill jag nämna att det skulle vara intressant att utföra en liknande 

undersökning om något år då Lgr 11 blivit implementerad för att se om lärare då har en 

förändrad syn på läsförståelse och läsförståelseundervisning. 
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Bilagor 

Lärarenkät om undervisning i läsförståelse. 

 

Eleverna i din klass 

 

1. Mot bakgrund av din erfarenhet, hur skulle du beskriva nivån på elevernas läsförmåga? 

 

Kryssa endast ett alternativ. 

 

De flesta är över genomsnittet  __________ 

 

De flesta ligger kring genomsnittet __________ 

 

De flesta är under genomsnittet  __________ 

 

Läsförmågan varierar stort  __________ 

 

 

2 a. Hur många elever i din klass behöver special-/stödundervisning i läsning? 

 

_____________ elever i klassen 

Antal 

 

 

b. Hur många elever i fråga 2 a får special-/stödundervisning i läsning? 

 

_____________elever 

Antal 

 

 

3 a. Erbjuder skolan extra stimulans i läsundervisningen? 

 

Ja      ______ 

 

Nej   ______    (Om du svarar nej, gå till fråga 4) 

 

Om du svarar ja... 

 

b. Hur många elever i din klass får extra stimulans i läsundervisningen (för att de kommit långt i sin 

läsning)? 

 

_____________ elever i klassen 

Antal 

 



 

Språk- och läsundervisning i ämnet svenska 

 

Frågorna 4- 5 handlar om undervisning i skolämnet svenska för klassens elever 

 

4 a. Hur mycket tid ägnar du åt undervisning i ämnet svenska och/eller tillhörande aktiviteter under en 

vanlig vecka? Räkna med undervisning i eller aktiviteter kring läsning, skrivning, muntligt språk, 

litteratur och övriga språkfärdigheter. 

 

___________timmar och ___________minuter per vecka 

Ange timmar och minuter 

 

 

b. Oavsett om du har schemalagd tid för läsundervisning eller inte, hur mycket tid använder du för 

undervisning i läsning och/eller läsaktiviteter under en vanlig skolvecka? 

Räkna med både sådant som du gör över ämnesgränserna och under schemalagd läsundervisning. 

 

___________timmar och___________minuter per vecka 

Ange timmar och minuter 

 

 

c. Är delar av tiden i fråga 5b direkt avsedd för läsundervisning med syfte att utveckla eller 

förbättra elevernas läsförmåga? 

 

Ja      ______ 

 

Nej   ______ (Om du svarar nej, gå till fråga 6) 

 

Om du svarar ja... 

 

d. Hur mycket tid är direkt avsedd för formell läsundervisning? 

 

____________timmar och ___________minuter per vecka 

 Ange timmar och minuter 

 

 

5. Hur ofta har du läsundervisning med eleverna och/eller andra läsaktiviteter? 

 

Kryssa endast ett alternativ. 

 

Varje dag    __________ 

 

Tre eller fyra dagar i veckan   __________ 

 

Mindre än tre dagar i veckan   __________ 



 

Frågorna 6- 11 handlar om läsundervisning för klassens elever. 

 

6. Hur ofta brukar du organisera eleverna på följande vis vid läsundervisning eller kring läsaktiviteter? 

 

                       Kryssa ett alternativ för varje rad. 

                                             1.Alltid eller                2. Ofta                     3.Ibland                     4. Aldrig 

                                              nästan alltid       

a) Jag undervisar hela klassen   

i läsning samtidigt                         _________            _________         _________               _________ 

 

b) Jag grupperar elever med 

samma läsförmåga     _________            _________         _________               _________ 

 

c) Jag grupperar elever med 

olika läsförmåga    _________            _________         _________               _________ 

 

d) Jag undervisar eleverna 

individuellt i läsning                    _________            _________         _________               _________ 

 

e) Eleverna arbetar självständigt 

efter individuella planer eller mål       _________            _________         _________               _________ 

 

f) Eleverna arbetar självständigt 

mot ett mål som de själva valt            _________            _________         _________               _________ 

 

7. Hur ofta använder du följande resurser vid läsundervisning och/eller läsaktiviteter? 

 

                   Kryssa ett alternativ för varje rad. 

                                           1. Varje dag eller       2.En eller två          3.En eller två gånger     4. Aldrig eller  

                                             nästan varje dag      gånger i veckan      i månaden                        nästan aldrig 

 

a) Läroböcker                      _________            _________         _________               _________ 

 

b) Läseböcker (t ex gemensamma 

eller nivågrupperade läseböcker)  _________            _________         _________               _________ 

 

c) Övningsböcker eller arbetsblad      _________            _________         _________               _________ 

 

d) Tidningar och/eller tidskrifter  

för barn       _________            _________         _________               _________ 

 

e) Datorprogram för läsundervisning  

(t ex cd, dvd)          _________            _________         _________               _________ 

 



 

f) Läsmaterial på Internet  

(webbsidor)          _________            _________         _________               _________ 

 

g) Olika sorters barnböcker 

(t ex skönlitteratur, samlingar med  

berättelser, andra litterära former)    _________               _________        _________               _________ 

    

h) Material från andra ämnen             _________            _________         _________               _________ 

 

i) Material som skrivits av                

andra elever           _________            _________         _________               _________ 

 

8. Vilket av följande beskriver bäst hur du låter elever på olika nivåer i sin läsning använda 

läsundervisningsmaterial? 

 

            Kryssa endast ett alternativ. 

 

Alla elever använder samma material eftersom de läser på samma nivå       ___________ 

 

Elever på olika läsnivåer använder samma material men de arbetar i olika takt  ___________ 

 

Elever på olika läsnivåer använder samma material och arbetar i samma takt  ___________ 

 

Elever på olika läsnivåer använder olika material   ___________ 

 

9. Hur ofta gör du följande när du undervisar i läsning och/eller gör andra läsaktiviteter? 

  

         Kryss ett alternativ för varje rad. 

                                 1.Varje dag eller          2.En eller två               3.En eller två             4.Aldrig eller  

                                  nästan varje dag          gånger i veckan          gånger i månaden        nästan aldrig 

 

a) Läser högt för klass   _________            _________         _________               _________ 

 

b) Låter elever läsa högt  

för hela klassen               _________            _________         _________               _________ 

 

c) Låter elever läsa högt  

i små grupper eller i par    _________            _________         _________               _________ 

 

d) Låter elever läsa tyst  

för sig själva                      _________            _________         _________               _________ 

 

e) Låter elever följa med i 

texten när andra läser högt        _________            _________         _________               _________ 



 

 

f) Låter eleverna läsa 

böcker som de valt själva               _________            _________         _________               _________ 

 

g) Undervisar eleverna i 

olika lässtrategier 

(skumläsning, djupläsning, 

självbedömning)                             _________            _________         _________               _________ 

 

h) Undervisar eleverna i hur 

man avkodar ljud och ord             _________            _________         _________               _________ 

 

i) Låta eleverna arbeta med 

ordkunskap                                     _________            _________         _________               _________ 

 

j) Hjälper eleverna att förstå 

nya ord i texter de läser               _________            _________         _________               _________ 

 

 

 

 

 

10. Hur ofta ber du eleverna göra följande när de har läst något? 

 

                    Kryss ett alternativ för varje rad. 

                               1.Varje dag eller       2.En eller två        3.En eller två         4.Aldrig eller  

                                               nästan varje dag       gånger i veckan       gånger i månaden  nästan aldrig 

 

a) Svara på läsförståelsefrågor 

från övningsböcker eller på   

arbetsblad om vad de läst      ______                  _______            _______               _______ 

 

b) Skriva något om vad 

de läst eller på annat 

sätt ge respons                          ______                  _______             ______                    _______ 

 

c) Svara muntligt på frågor 

om vad de läst eller 

sammanfatta muntligt                  ______                  _______      _______                  _______ 

 

d) Prata med varandra 

om vad de läst                   ______                  _______      _______                  _______ 

 

 



 

e) Göra ett grupparbete 

om vad de läst (t.ex. en 

pjäs eller en utställning)  ______                        _______          _______                       _______ 

                      

f) Svara på olika sorters 

skriftliga prov om vad de läst     ______           _______      _______                  _______ 

 

11. Hur ofta ber du eleverna göra följande för att utveckla deras lässtrategier eller läsförståelse? 

 

           Kryss ett alternativ för varje rad. 

                                                    1.Varje dag eller      2.En eller två        3.En eller två        4.Aldrig eller  

            nästan varje dag      gånger i veckan   gånger i månaden    nästan aldrig 

 

a) Identifiera huvudbudskapet 

i det de har läst                                  ______                  _______        _______            _______ 

  

b) Förklara eller visa att de 

har förstått det de läst       ______                  _______      _______                  _______ 

 

c) Jämföra det de läst 

med egna erfarenheter       ______                  _______      _______                  _______ 

 

d) Jämföra det de läst med 

sådant de läst tidigare       ______                  _______      _______                  _______ 

 

e) Förutsäga vad som kommer 

att hända härnäst i texten 

de läser        ______                  _______      _______                  _______ 

 

f) Generalisera kring och 

dra slutsatser av vad de läst            ______                  _______      _______                  _______ 

 

g) Beskriva stil och struktur i 

texten de läst       ______                  _______      _______                  _______ 

 

 

Lässvårigheter 

 

Frågorna 12-13 handlar om hur du hanterar lässvårigheter hos klassens elever. 

 

12. Är följande resurser tillgängliga för att hjälpa dig i arbetet med elever med lässvårigheter? 

 

             Kryss ett alternativ för varje rad. 

                                                                         Alltid     Ibland             Aldrig 



 

 

a) En speciallärare som kan arbeta  

med dessa elever i klassrummet  

finns tillgänglig                             ______              ______             ______ 

 

b) En speciallärare som kan arbeta 

 med dessa elever i ett  särskilt 

 klassrum finns tillgänglig      ______              ______             ______ 

 

c) En hjälplärare eller annan vuxen  

som kan arbeta meddessa elever i  

klassrummet finns tillgängli                                 ______              ______             ______ 

 

d) Annan specialist (t ex specialpedagog,  

talpedagog) som kan arbeta med dessa                    

elever finns tillgängl     ______              ______             ______ 

 

 

13. Vad brukar du göra om en elev avstannar i sin läsutveckling? 

 

             Kryss ett alternativ för varje rad. 

                                                                                                          Ja  Nej 

 

a) Jag väntar för att se om eleven kommer igång igen allt   

eftersom han eller hon mognar                            _______            _______ 

 

b) Jag lägger ner mer tid på att arbeta individuellt med eleven       _______            _______ 

 

c) Jag låter andra elever hjälpa eleven med läsning                          _______            _______ 

  

d) Jag låter eleven arbeta med en hjälplärare i klassrummet             _______            _______  

 

e) Jag låter eleven arbeta med en speciallärare i klassrummet           _______            _______ 

 

f) Jag låter eleven arbeta med en speciallärare i ett särskilt 

klassrum för lässtöd        _______            _______ 

 

g) Jag ger hemuppgifter för att hjälpa eleven att komma igång igen        _______            _______ 

 

h) Jag ber föräldrarna att hjälpa eleven med läsningen                               _______            _______ 

 

 

 

 



 

Bedömning 

 

Frågorna 14-16 handlar om bedömning av klassens elever. 

 

14. Hur stor vikt lägger du vid följande metoder när det gäller att följa elevernas läsutveckling? 

 

                     Kryss ett alternativ för varje rad. 

                                                                                          Stor vikt         Viss vikt         Liten eller ingen vikt 

 

a) Diagnostiska läsprov                   ________       ________            ________ 

 

b) Prov i klassen (t ex prov gjorda av lärare  

 eller prov från läroböcker)                   ________       ________             ________ 

 

c) Nationella prov                   ________       ________             ________ 

   

d) Din professionella bedömning                             ________       ________             ________ 

 

 

15 a. Hur ofta använder du följande sätt för att bedöma elevernas läsförmåga? 

 

                          Kryss ett alternativ för varje rad. 

                                                  1. Minst en gång     2. En eller två gånger   3.En eller två gånger   4.Aldrig 

                                                       i veckan                  i månaden                  om året 

   

a) Flervalsfrågor på material  

som eleverna har läst       ______                  _______                    _______                   _____ 

 

b) Skriftliga kortsvarsfrågor på  

material som eleverna har läst         ______                  _______                     _______                   _____ 

 

c) Frågor om vad eleverna har 

läst som ska besvaras skriftligt  

med långa svar                                 ______                  _______                   _______                  _____ 

      

d) Lyssna när eleverna läser högt    ______                  _______                     _______                  _____ 

 

e) Låta eleverna svara på muntliga  

frågor                                               ______                  _______          _______                  _____ 

    

f) Låta eleverna sammanfatta  

muntligt vad de har läst                   ______                  _______          _______                  _____ 

 

g) Sätta sig ner och diskutera med  



 

eleverna om vad de har läst och hur  

de har arbetat                                   ______                  _______          _______                  _____ 

 

h) Använder ett standardiserat  

lästest                                               ______                  _______          _______                  _____ 

   

 

b. Hur använder du den här informationen? 

 

    Kryss ett alternativ för varje rad. 

        Ja                       Nej 

 

a) För att ange någon form av skriftligt omdöme eller betyg  _______           _______ 

 

b) För att anpassa min undervisning   _______           _______ 

 

c) För att informera föräldrarna om elevernas framsteg  _______           _______ 

 

d) För att upptäcka elever i behov av stödundervisning  _______           _______ 

 

e) För att dela in eleverna i undervisningsgrupper  _______           _______ 

 

f) För att tillhandahålla data för uppföljning på nationell eller 

 lokal nivå     _______           _______ 

 

 

16. Hur mycket används samlingspärmar (portfolio) eller mappar (kan innehålla delar av elevens 

skolarbete, en läsdagbok etc) för att bedöma elevens läsutveckling? 

 

Kryssa endast ett alternativ 

 

Används mycket      __________ 

 

Används som tillägg      __________ 

 

Används inte alls      __________ 

 

 

Om dig 

 

17. Hur många år har du undervisat totalt (räkna med detta skolår)?          ________ år 

 

 

18. Vilken lärarutbildning har du? 



 

 

Kryssa endast ett alternativ 

 

Småskollärarutbildning    __________ 

         

Folkskollärarutbildning     __________ 

 

Lågstadielärarutbildning     __________ 

 

Mellanstadielärarutbildning     __________ 

 

Högstadielärarutbildning     __________ 

 

Grundskollärarutbildning, 1-7, 

svenska-SO      __________ 

     

Grundskollärarutbildning, 1-7, 

matematik-NO     __________ 

  

Grundskollärarutbildning, 4-9     __________ 

 

Lärarexamen      __________ 

 

Annan      __________ 

 

19. I vilken utsträckning studerade du följande när du genomgick din formella utbildning och/eller 

praktik? 

 

Kryss ett alternativ för varje rad. 

  1.Inte alls               2.Som orientering eller              3. Det var ett ämne  

                                         introduktion till ämnet              som gavs stor vikt 

 

a) Svenska språket __________            __________                    __________ 

 

b) Litteratur   __________            __________                    __________ 

 

c) Läspedagogik/läsundervisning __________            __________                    __________ 

 

d) Psykologi   __________            __________                    __________ 

 

e) Lässtöd   __________            __________                    __________ 

  

f) Teorier om läsning  __________            __________                    __________ 

 



 

g) Barns språkutveckling  __________            __________                    __________ 

 

h) Specialpedagogik   __________            __________                    

__________ 

 

i) Andraspråksinlärning   __________            __________                    

__________ 

 

 

20. Hur många timmar har du ägnat åt professionell kompetensutveckling om läsning i tjänsten de senaste 

två åren? Det kan omfatta seminarier eller studiegrupper som handlat direkt om läsning eller 

läsundervisning (t ex teorier om läsning, undervisningsmetoder osv). 

 

Kryssa endast ett alternativ 

 

Inga alls      __________ 

 

Mindre än 6 timmar     __________ 

 

6-15 timmar     __________ 

 

16-35 timmar      __________   

 

Mer än 35 timmar     __________ 

 

 

21. Hur ofta läser du något av följande för att kompetensutveckla dig inom ditt yrke? 

 

                 Kryss ett alternativ för varje rad. 

     1.En gång i veckan     2. Omkring en gång   3.Flera gånger   4.Aldrig eller 

                                eller mer                      i månaden                       om året              nästan aldrig 

   

a) Böcker eller tidskrifter som 

handlar om undervisning i allmänhet     

                                      ________               ________          ________         ________ 

 

b) Böcker eller tidskrifter som 

handlar om läsundervisning                      

________               ________          ________         ________ 

 

c) Barnböcker     ________               ________          ________         ________ 

 

 

 



 

Besvara följande frågor så utförligt du kan. 

 

22. Vad lägger du in i begreppet läsförståelse? 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

23. Vad kan underlätta för elevers förståelse vid läsning av faktatexter i klassrumsmiljö? 

__________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

24. Vilka förutsättningar hos eleven anser du kan underlätta för eleven vid läsning av olika slags texter? 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

25. Berätta när (i vilket ämne) och hur du arbetar med läsförståelse i din undervisning. 

__________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

26. Känner du till någon undervisnigsmodell för läsförståelse? Vilken/vilka i så fall? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

27. Vilken eller vilka undervisningsmetoder anser du hjälper en elev att förstå en text? 

__________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

28. Vad tror du är orsaken till att vissa elever får problem med läsförståelse? 

__________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

29. Är det något du vill tillägga så får du gärna göra det här. 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Tack för din medverkan! 


