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Abstract  
 

Do the principals who have the pedagogical responsibility of the school find reading comprehension important? 
This is the underpinning of my thesis for the special teacher-training program. The survey was conducted 
through interviews with two principals. The results show that they believe reading comprehension is important 
but it has not been given priority in the organization. The essay could form the basis for further research into 
reading habits, home environment influences and other factors that may contribute to improve reading 
comprehension performance. 
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Bakgrund 
 

Den skollag som gavs ut år 2011 ger hänvisningar till hur skolan ska fördela 

arbetsuppgifterna, hur arbetet ska ske i de olika arbetslagen där enskilda elevproblem ska ses 

som ett grupproblem. Specialpedagog och speciallärare har fått nya arbetsuppgifter där det 

bland annat ingår ett nära samarbete med rektor i elevvårdsfrågor och att de ska fungera som 

en länk mellan skola och hem.  

   Rektorn är den som har det övergripande och pedagogiska ansvaret för verksamheten. 

Denne ska även garantera, genom elevhälsan att det finns tillgång till personal med 

specialpedagogisk kompetens. Om det kan befaras att en elev inte kommer att nå de 

kunskapskrav som är satta, måste det anmälas till rektor.  
”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga 
utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt 
utbildningens mål.” (Skollagen 2010:800 § 3) 
 

Rektorn ska då se till att elevens behov av särskilt stöd utreds. Om sedan utredningen visar att 

eleven är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd (Skollagen 2010:800 § 

10). Rektorn kan enligt skollagen ge uppdraget till någon anställd att genomföra detta 

uppdrag. Det är vanligt att rektor lämnar över ansvaret för elever i behov av särskilt stöd till 

speciallärare eller specialpedagog, samtidigt som det övergripande ansvaret för prioritering av 

resurser ligger kvar hos skolledningen. ”Rektorn och förskolechefen får uppdra åt en anställd 

eller en uppdragstagare vid förskole- eller skolenheten som har tillräcklig kompetens och 

erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter och besluta i frågor…” (Skollagen, 

2010:800 § 10). 

   Den 24 februari 2011 beslutade Utbildningsdepartementet att säkerställa de krav som gäller 

inom skolan, förskolan och fritidshemmet, genom att införa en utbildning för rektorer och 

annan personal som arbetar som ledare i skolan. Syftet med befattningsutbildningen är att ge 

“föreskrifter samt att utveckla deras roll som ledare så att verksamhetens kvalitet kan 

säkerställas.” (Skollagen, 2011:183 § 2) 
Målet med utbildningen är att; ansvara för att elever och barn får en likvärdig och rättssäker utbildning, skapa 
förutsättningar för måluppfyllelse på såväl individ- som verksamhetsnivå, ansvara för att verksamheten som 
helhet utvecklas (Skolverket, nr: 2011:183). 
 

I styrdokumenten som funnits som hjälpmedel för lärare, har det stått att arbetssättet ska 

anpassas så att barns olika behov blir tillfredsställda oavsett svårigheter. Skolan skall vara 

likvärdig och målen skall vara lika för alla. Persson (2001) menar att läroplanerna har ändrats 
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flera gånger sedan 60-talet, men förändringarna i undervisningsmetoder och dess innehåll inte 

följt med. När läroplanen Lpo 94 kom, förtydligade den läroplanen Lgr80 hur skolan ska 

samverka och ansvara för elever med behov av särskilt stöd. Undervisningen ändrades från en 

kollektivistisk undervisning, till en individuell undervisning där hänsyn skulle tas till 

individens behov, önskemål och sätt att lära ut. Nilholm (2003) beskriver det som ett ”… 

dilemma i ett modernt utbildningssystem … som å ena sidan ska ge alla elever liknande 

erfarenheter och kunskaper, medan man å andra sidan ska anpassa sig till var och ens 

individuella förutsättningar” (s.18). Detta synsätt finns även kvar i den läroplan som utgavs 

2011, Lgr 11. 

PISA- undersökningen 

Programme for International Student Assessment (PISA) är en undersökning som avser att 

mäta vilken grad varje lands utbildningssystem bidrar till att 15 åriga elever är rustade att 

möta framtiden när de slutar den obligatoriska skolan. 2009 ingick 65 länder i PISA, 

däribland de 34 OECD länderna. Undersökningen har genomförts vart tredje år sedan 2000 

med ett ämne som huvudkunskapsområde, åren 2000 och 2009 var det läsförståelse. En 

jämförelse mellan dessa resultat visar bland annat att flera länder nu har passerat Sverige. I 

läsförståelsen är det de lägst presterande som har försämrat sina resultat mest, men även de 

högst presterande har fått sämre resultat (PISA, 2011) 

Vad säger styrdokumenten om läsförståelse? 

Inom skolan är det Läroplanen, Lgr11, som styr verksamheten och det är rektorn som ska se 

till att lärarna och den övrig personal kan uppfylla dessa krav. Läroplanen ställer krav på att 

alla lärare ska ta ansvar för undervisningen av elevers språkutveckling oavsett ämne och 

årskurs. Läraren ska ”organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och 

kommunikationsutveckling.” (Skolverket, 2011a, s. 14) Styrdokumenten beskriver elevens 

olika steg genom grundskolan. I årskurs 1-3 ska eleven ha ” Lässtrategier för att förstå och 

tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll” (Skolverket, 

2011a, s. 223).  Lgr11 redogör att i årskurs nio ska eleven dessutom kunna ”urskilja texters 

budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang.” (s. 225) Eleven ska 

ha ”Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska 

uppbyggnad och språkliga drag.” (Skolverket, 2011a, s. 225) De olika läsförståelsestrategier 

som finns i kursplanen för svenska är att läsa, samtala och reflektera. Läsförståelsestrategi kan 
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vara när eleven återberättar en text och beskriver eller använder sig av en instruktion. 

Läsförståelsestrategierna som framhålls, är samtalet kring en läsupplevelse, att kunna 

reflektera över texten och även att muntligt berätta och redogöra över en del i innehållet för 

att skapa en begriplig berättelse (Stensson, 2006).  

Viktiga förutsättningar för en god läsutveckling 

Det är flera delar i en elevs läsinlärning som ska fungera för att man ska nå goda resultat i 

läsning och läsförståelse. För att hjälpa eleverna ska skolan ha en strukturerad undervisning 

menar både Lgr 11 och skollagen. Detta är något som rektorerna är ytterst ansvariga att 

eleverna får.  

   Att lära sig skriva och läsa anses svårare än att lära sig tala och förstå ett talat språk, 

eftersom det bygger på ett system som konstruerats av människan, och på många olika inlärda 

förmågor. Det kräver medveten ansträngning och oftast även hjälp i form av undervisning. 

Men det är inte bara kännedom av bokstäver och ljud som krävs för att lära sig läsa, även 

storleken på ordförrådet spelar in. I undersökningar som beskrivs av Elbro (2008) visar att det 

finns samband mellan stort ordförråd och läsutveckling. Om en elev klarar sig igenom 

svårigheterna med att förstå den alfabetiska principen, det vill säga att eleven förstår att 

bokstavstecknen motsvaras av ljud, är det ganska troligt att eleven också klarar den fortsatta 

läsinlärningen bra. Om en elev däremot inte är fonologiskt medveten vid läsinlärningsstarten, 

finns en risk att eleven misslyckas och detta kan leda till lässvårigheter.  

   Vikten av fonologisk medvetenhet har blivit uppmärksammat i många studier. I en artikel av 

Castles och Coltheart (2004) menar författarna att forskning visar att fonologisk medvetenhet 

är en färdighet som är specifikt för talat språk och direkt påverkar processen med att läsa. 

Även Bråten (2008) skriver om att fonologisk medvetenhet är viktig och då särskilt vid början 

av läsningen. ”Det har visat sig att man utifrån barns talspråk i förskoleålder kan förutse 

senare läsfärdigheter, att barn som i förskoleåldern har ett välutvecklat talspråk med stor 

sannolikhet kommer att läsa med förståelse högre upp i klasserna.” (s. 89) 

Läsning och läsförståelse 

För att vi ska lyckas i vår läs- och skrivinlärning behöver vi utveckla språklig medvetenhet. 

Detta innebär att vi skaffar oss förmåga att vända uppmärksamheten från språkets innehåll till 

dess form. Att dela upp ord i stavelser eller att byta ut ett ljud i ett ord och sätta dit ett annat så 
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ett nytt ord bildas är exempel på hur man kan arbeta med språkets formsida enligt Ericson 

(2010), detta kan delas upp i fyra undergrupper: 

• Fonologisk medvetenhet handlar om hur vi lär oss att skilja på olika språkljud och hur 

vi lär oss att forma de olika ljuden. Den fonologiska medvetenheten är av stor 

betydelse vid läs- och skrivinlärning. 

• Semantiska medvetenheten innebär att man med hjälp av sammanhanget lär sig ordens 

innebörd och mening. 

• Syntaktisk medvetenhet har att göra med förmågan att sätta ihop ord till satser, 

meningar och de regler som finns i språket. Här finns den morfologiska 

medvetenheten med som en undergrupp och den innebär att man har kunskaper om 

språkets minsta betydelsebärande enheter och hur de sammanfogas. 

• Till sist har vi den pragmatiska förmågan. Här handlar det om kunskap om hur ord 

och uttryck används i språket.  

Själva läsprocessen består av läsförståelse och avkodning. Läsning = avkodning x förståelse. 

Både avkodningen och förståelse är viktiga i denna process (Elbro 2008; Höien & Lundberg, 

2004).  

Läsförståelsestrategier 

För att öka sin läsförståelse i texter kan eleven använda olika läsförståelsestrategier. Dessa 

kan beskrivas genom att eleven aktivt använder sin förförståelse i ämnet och genom 

läshastighet (Myrberg, 2007). Lundberg och Reichenberg (2011) beskriver hur olika elever 

anpassar sin läshastighet i en undersökning. Undersökningsgruppen bestod av goda och svaga 

läsare i skolåren 7 - 9 som fick läsa texter av olika svårighetsgrader. De visade att goda 

läsarna hade en genomsnittsskillnad i hastighet på närmare 50 % mellan lätta och svåra texter. 

De svaga läsarna anpassade inte sin hastighet eller sättet att läsa texten. De ses som passiv 

läsare eftersom de inte ändrar sin läshastighet. En passiv läsare förutsäger inte heller något om 

texten genom att ställa frågor och använda sin egen förförståelse (Lundberg & Reichenberg, 

2011). Är inte en elev medveten om att hon ska använda sina förkunskaper i texten läser hon 

texten mekaniskt menar Reichenberg (2008). Läraren kan då ställa frågor till texten för att 

utmana. Författaren menar att frågorna bör få eleven både att tänka utifrån texten men även att 

tänka mellan raderna och relatera texten till sin egen förförståelse. Studier visar att det är 

svårare med faktatexter än skönlitterära texter (Reichenberg, 2008). 

   Catts och Kamhi (2005) beskriver också elevens läsförståelse. De visar hur eleven använder 
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sina egna personliga strategier i läsprocessen och textens betydelses i mötet med läsare. Detta 

möte är beroende av vilka kunskaper läsaren har, kunskaper som begrepp och språk, sociala - 

och kulturella attityder, personlighet. Författarna beskriver hur läsförståelsen sker i en 

utveckling som består av fem steg;  

• förståelse av ord och meningar,  

• skumläsning av en text,  

• läsa en text analytiskt och få en djupare förståelse av texten,  

• jämföra olika gener och texter,  

• granska texter kritiskt. 

Ordförråd och Ordförståelse 

Föräldrars sociala bakgrund och utbildning menar Taube (2007) har ett stort samband med 

barnets ordförråd och detta beror bland annat på att föräldrar med hög utbildning använder ett 

vidare språk med fler ord än en vårdnadshavare med låg utbildning. En god skriftspråklig 

miljö, med stor tillgång på böcker, tidningar, skrivna meddelanden, likasom föräldrars och 

syskons inställning till läsning, deras läsvanor och möjligheter är något som kan hjälpa barnet 

i dess skriftspråkliga utveckling (Taube, 2007). Ett nära samband mellan ordförståelse och 

läsförståelse finns men det skiljer också på hur elevernas kontakt med läsning ser ut. En del 

barn kommer till skolan med 2000 högläsningstimmar och andra barn kommer med 50 

timmars högläsning. Detta påverkar barnets ordförråd som i sin tur spelar en stor roll för 

barnets läsförståelse (Reichenberg, 2008). Ordförrådet har den enskilt största påverkan på 

barnets läs- förståelse och det finns även samband mellan ordkunskap, hör- och läsförståelse.  

Myrberg (2007) nämner några faktorer inom skolsystemet som kan vara källor till läs- och 

skrivproblem hos eleverna, bland annat kompetensen hos lärarna som ”... den enskilda faktor 

som har allra störst inverkan på läs- och skrivförmågan bland barn och ungdomar.” (s. 78) 

Att förstå faktatexter 

För att hjälpa elever att förstå en faktatext kan läraren ge eleverna texter som är intressanta, 

med tydlig struktur och på rätt nivå, anser Catts och Kamhi (2005). Men även genom att 

förbereda elever när det introduceras en ny text eller ett nytt ämne. Detta kan ske genom att 

göra en genomgång av nya ord och begrepp i det nya området. I förberedelserna behöver 

läraren känna till elevernas bakgrund och förutse vad som troligtvis kommer att uppfattas som 

svårt i texten. Läraren assisterar eleverna under tiden de läser texten genom att ge förslag på 
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användbara strategier. I den sista fasen, reflektion, uppmanas eleverna att tänka kritiskt kring 

texten och jämföra texten med andra källor. Denna metod hjälper eleven att utvecklas till att 

bli självständiga läsare (Catts & Kamhi, 2005). Om en faktatext blir för lättläst kan det bli ett 

problem för elever, texten kan bli för avskalad och då är det svårt att svara på annat än frågor 

där svaret finns direkt i texten. Reichenberg (2008) menar att läsa texten högt underlättar 

förståelsen av en faktatext. Bilder som stöd kan både skapa förvirring eller stödja elevens 

läsförståelse. Den bör ha anknytning till texten för att hjälpa läsaren. Författaren anser när 

texten hänvisar till en bild som förtydligar, kan det vara till hjälp för eleven att förstå texten.  

Att förstå skönlitterära texter 

När böcker som innehåller skönlitterära texter ska presenterande för elever och barn är det 

viktigt menar Chatts och Kamhi (2005) att böckerna blir presenterade med känsla och 

ödmjukhet då det inte är självklart att föräldrar läser med sina barn. Förskolebarn är vana vid 

högläsning då det finns flera olika stunder inom förskolan där personalen läser högt för 

barnen. Ibland kallas det sagostund, ibland vila med bok. Detta leder till samtal mellan barn 

och vuxna där nya ord diskuteras samtidigt som barnen får förklaringar som utvecklar språket 

och ordförståelse. Det har visat sig att förskolebarn som har goda samtalsfärdigheter använder 

dessa som stöd i sin senare textförståelse. Goda samtalsfärdigheter visar barnet genom att till 

exempel kunna berätta en historia och ge förklaringar till en händelse eller genom att visa det 

praktiskt. Detta är något som är viktigt att barnet får fortsätta med hemma med föräldrarna 

och sedan i skolan med läraren. Samtal som sker i dessa möten utvecklar både textspråk och 

ger förståelsestrategier (Catts & Kamhi, 2005).  

    Lärarens betydelse för elevens läsförståelse beskriver Myrberg (2007) på det sättet att den 

skicklige läraren kan bedöma var eleven befinner sig i sin läsutveckling. En orsak som kan 

bidra till att elever med läs – och skrivsvårigheter har ökat i Sverige är att läs- och 

skrivinlärning inte har varit nödvändig i utbildningen för en grundskollärare i de lägre 

åldrarna, detta är nu ändrat i den nya lärarutbildningen. En annan viktig del enligt Myrberg 

(2007) i arbetet med att skapa en god läs- och skrivutveckling för eleven är läraren och 

specialläraren/specialpedagogens samarbete. Även klassens storlek har betydelse för vilken 

möjlighet läraren har att följa upp eleverna individuellt.  
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Upptäckt och diagnostisering 

Ju tidigare man upptäcker att en elev har läs- och skrivsvårigheter desto bättre är chanserna att 

man ska kunna hjälpa eleven (Taube 2007). Åtgärder som kan göras är att tänka på de elever 

som finns i riskzonerna genom att läsa mera, leka språklekar och andra saker som är bra för 

att träna den språkliga medvetenheten. Vidare så ska man ge mera stöd till elever från 

invandrarfamiljer genom att stödja hela familjen, både i att utveckla sitt modersmål och att 

lära sig svenska. Lärarens förhållningssätt bör bland annat vara välinformerad, förutseende 

och observant (Westlund, 2009). Lärare och föräldrar kan ibland behöva hjälp och kunskap 

för att hjälpa elever med att göra läxor och att lära sig arbeta självständigt (Sämfors, 2009).       

   När man har upptäckt att någon elev är i en riskzon, gäller det att ta reda på vari problemen 

ligger. Är det barn i förskoleklass bör man kontrollera om det finns några medicinska orsaker 

som tillexempel nedsatt hörsel, synfel eller någon utvecklingsstörning. När det uteslutits 

eventuella medicinska orsaker, finns det tester man kan göra för att kolla vad som hindrar 

barnet från att lära sig läsa. Specialpedagoger, speciallärare och skolpsykologer är ofta de som 

utför testerna (Høien & Lundberg, 2004). Även barnets sociala förhållande kan påverka dess 

språkutveckling.  

   Forskningen om tidiga kompensatoriska hjälpmedel eller andra tekniska hjälpmedel har inte 

uppmärksammats enligt Sämfors (2009) och en anledning kan vara att ”inlärningssvårigheter 

är dolda svårigheter eller att man undervärderat behov och färdigheter hos personer med dessa 

svårigheter” (s.254). Författaren menar att den forskning som gjorts visar att alla elever som 

fått hjälp anser att den har underlättat och då speciellt de som fått talsyntes till sina datorer. 

Även flera av lärare menar dessutom att elevernas självförtroende har ökat sedan de fick 

kompensatoriska hjälpmedel som stöd vid läs- och skrivsvårigheter. För att elever med skriv- 

och lässvårigheter ska ha någon nytta av kompensatoriska hjälpmedel måste de vara 

motiverade och få stöd och hjälp av dem som är närmast. Det finns många sätt att stödja dessa 

elever, men något av de viktigaste är nog att man får vara i en miljö som stimulerar till fortsatt 

träning av läsning och skrivning. Myrberg (2007) skriver om att läsförståelseproblem ska 

betraktas som läs- och skrivsvårigheter, ”Elever som fungerar normalt i talspråkssammanhang 

men har svårt att förstå och meddela sig med hjälp av skriftspråk har läs- och 

skrivsvårigheter” (s. 22). Elever med denna typ av svårigheter klarar de första åren i skolan 

utan några större problem. De klarar av den inledande läs- och skrivinlärningen utan påtagliga 

problem. Denna svårighet visar sig först efter några år i skolan då texterna blir svårare 

(Myrberg, 2007).  
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   För att det ska bli en skola för alla och att alla elever ska nå de kunskapsmål som finns i 

kursplanen så är det rektors ansvar att det finns de rätta förutsättningar på skolan. Detta gäller 

personal, skolmateriel och lärmiljön. Persson (2008) menar att det specialpedagogiska arbetet 

på en skola bör ses utifrån ett relationellt perspektiv, vilket innebär att arbetslaget ser eleven i 

sin lärmiljö, i den stora organisationen och att undervisningen kanske måste förändras för att 

för att eleven ska nå målen. Det finns flera riskfaktorer i samband med läsinlärning, som till 

exempel dålig språkförståelse, ett litet ordförråd och en dålig syntaktisk förmåga, områden 

som är svåra att upptäcka. Det finns även elever som inte har problem med sin avkodning av 

det enskilda ordet, men deras förståelse av texter är begränsad (Elbro, 2008). Enligt skollagen 

som kom 2011 är det under rektors ansvar att fördela det specialpedagogiska arbetet och att 

alla elever når en likvärdig utbildning.  

 

Rektors uppdrag 

Sedan 15 mars 2010 är rektorsprogrammet obligatoriskt för nyanställda rektorer, det statliga 

rektorsprogrammet syftar till att ge rektorer, förskolechefer och andra skolledare kunskaper 

och förmågor som krävs att leda verksamheten mot målen. Rektorn har som pedagogisk 

ledare för skolan och som chef för lärarna och övrig personal enligt läroplanerna det 

övergripande ansvaret för verksamheten. Det är även rektorn som är ansvarig för att skolans 

resultat, uppföljning och utvärdering sker i förhållande till de nationella målen, tillsammans 

med lärarna ska rektorn ge skolarbetet struktur och innehåll. Enligt skollagen ska rektor hålla 

sig förtrogen med det dagliga arbetet i skolan och särskilt verka för att elevers utbildning 

utvecklas (Skolverket, 2011b). 

Rektors roll och ansvar 

För att kunna uppfylla sitt uppdrag rektor är det viktigt att rektorn har goda kunskaper dels om 

sitt ansvar enligt skollag och läroplan, dels att vara förtrogen med de specifika förutsättningar 

som utgör grunden för den egna skolans arbete. Rektorn förutses att överblicka och utveckla 

de pedagogiska förutsättningar som råder inom den egna skolan och tillsammans med annan 

pedagogisk personal bibehålla och utveckla skolans inre arbete (Skolverket, 2011b). 

Vad säger styrdokumenten om läsförståelse? 

Inom skolan är det Läroplanen, Lgr11, som styr verksamheten och det rektorn som ska se till 

att lärarna och den övrig personal kan uppfylla dessa krav. Läroplanen ställer krav på att alla 
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lärare ska ta ansvar för undervisningen av elevers språkutveckling oavsett ämne och årskurs. 

Läraren ska ”organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och 

kommunikationsutveckling.” (Skolverket, 2011a, s. 14) Styrdokumenten beskriver elevens 

olika steg genom grundskolan. I årskurs 1-3 ska eleven ha ” Lässtrategier för att förstå och 

tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll” (Skolverket, 

2011a, s. 223).  Lgr11 redogör att i årskurs nio ska eleven dessutom kunna ”urskilja texters 

budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang.” (s. 225) Eleven ska 

ha ”Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska 

uppbyggnad och språkliga drag.” (Skolverket, 2011a, s. 225) De olika läsförståelsestrategier 

som finns i kursplanen för svenska är att läsa, samtala och reflektera. Läsförståelsestrategi kan 

vara när eleven återberättar en text och beskriver eller använder sig av en instruktion. 

Läsförståelsestrategierna som framhålls, är samtalet kring en läsupplevelse, att kunna 

reflektera över texten och även att muntligt berätta och redogöra över en del i innehållet för 

att skapa en begriplig berättelse (Stensson, 2006). För att hjälpa eleverna ska skolan ha en 

strukturerad undervisning menar både Lgr 11 och skollagen. Detta är något som rektorerna är 

ytterst ansvariga att elever får. 

 

Problemformulering 

Dagens svenska samhälle ställer stora krav på goda läs- och skrivkunskaper. Att klara av att 

kommunicera via skriftspråket är en demokratisk rättighet som många inte kan ta del av. Har 

inte eleven tillräckliga kunskaper att ”undersöka och samspela med skriven text” (Bråten & 

Jakobsson, 2008, s. 47) kommer eleven att ha svårigheter att klara de kunskapsmål som är 

satta i de olika skolämnena. Enligt rapporten ”Att läsa och skriva” (Skolverket, 2003) är det 5 

procent av befolkningen mellan 20 och 25 år som har en läs- och skrivförmåga som ligger 

långt under de krav som ställs i svenska i årskurs nio. Stadler (1998) skriver om forskning 

som visar att tidig upptäckt av barn med läs- och skrivsvårigheter har stor betydelse för 

fortsatt utveckling. I alla områden som ingår för att få en god läsutveckling som sedan leder 

till läsförståelse måste en rektor se till det finns den kompetensen i arbetslaget och att 

elevgruppens storlek möjliggör en individualisering av inlärning. Eftersom rektorn är den som 

har ansvaret för att alla elever får en likvärdig utbildning i sin skola. 



Syfte 
 

Syftet är att undersöka hur två rektorer i en kommundel i Mellansverige resonerar kring 

läsning, läsinlärning och begreppet läsförståelse i den pedagogiska verksamheten.  

Uppsatsen bearbetas utifrån följande frågeställningar: 

• Anser rektorer att läsning inlärning är lika viktig i verksamheten som läsförståelse? 

• Är läsförståelse en aktuell fråga inom skolans pedagogiska verksamhet? 

Metod 

Urval 

Personerna som är med i denna undersökning är alla verksamma i samma kommun. De blev 

tillfrågade via mail. I och med att undersökningsgruppen för rektorer är liten, och varje person 

är lätt att identifiera så efterfrågades inte kön på responanterna. Frågan är utesluten då det 

kändes irrelevant att veta vilket kön personerna hade, dessutom kunde det påverkat 

svarsfrekvensen då det kunde skapa oro inför att bli identifierad. Intervjupersonerna ska 

kunna vara anonyma, det vill säga att deras identitet inte ska kunna avslöjas (Vetenskapsrådet, 

2011). Respondenterna valdes genom bekvämlighetsurval (Hartman, 2004) vilket innebär att 

jag vänder mig till människor i min närhet.  

Instrument 

Intervjuundersökningen bygger på alternativfrågor med svar, Denscombe (2000) menar att är 

förekommer sex olika kategorier på frågor i en undersökning. Jag valde två kategorier, åsikter 

och värderingar. Här har respondenten möjligheten att uttrycka vad den tycker och tänker i sin 

pedagogiska verksamhet för elevers utveckling och lärande. Respondenten får även möjlighet 

att utveckla sitt svar med egna ord. Jag valde även att med kunskapsfrågor, vad respondenten 

vet, exempelvis lagar och regler i intervjufrågorna till rektorerna.  

Genomförande 

Inför intervjuerna med rektorerna togs en personlig kontakt, där syftet redovisades och vi 

bestämde en plats inför intervjun. Via e- post tillfrågades om det gick bra om samtalet blev 

bandat med hjälp av bandspelare, och att tid beräknades till en timme för intervjun. 

Intervjuerna blev sedan sammanställda. En sammanfattning av intervjuerna blev sedan 

tillskickad till de utfrågade genom e-post, en rektor valde att göra några ändringar. 
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   Enligt Vetenskapsrådet (2011) så ska alla ge sitt medgivande innan de medverkar i en 

undersökning, vilket alla tillfrågade gjorde. 

Reliabilitet och Validitet 

Den här studien är genomförd på två rektorer inom samma kommun. Att intervjua fler 

rektorer för att få en mer generell undersökning skulle medföra en utvidgning som inte ryms i 

en undersökning av den här omfattningen. Det gör att det inte går att generalisera de resultat 

som sammanställts och visar inte på att resultaten är giltiga för andra rektorer på andra skolor 

(Dencombe, 2000). I denna kvalitativa studie var en del att tolka och beskriva informanternas 

intervjusvar vilket innebär att jag lyssnat, och låtit informanten tänka klart inför varje fråga.   
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Resultat 
 

Undersökningen bygger på rektorers uppfattningar om läsförståelse, men även kring arbetet 

med att stötta elever i deras lärande.  Vid kontakten till rektorerna berättade jag vad 

undersökningen skulle handla om, och de fick frågorna tillskickade per mail innan intervjun. 

Frågorna var åtta stycken, vid analysen av intervjun så valde jag att inte transkribera samtalen 

ord för ord. Detta på grund av att det blev diskussioner som inte alltid handlade om en 

specifik fråga, utan frågor och svar gick in i varandra. De första fyra frågorna valde jag att 

redovisa svaren tillsammans på grund av den anledningen. I de övriga frågorna är svaren 

redovisade var för sig.    

    De två rektorn har arbetat i flera år inom skolan och bägge har det pedagogiska ansvaret för 

skolor med elever i stadierna F- 9. Tillsammans så har de cirka 300 elever.  För att skilja dem 

åt så kallar jag dem R1 och R2.  R1 har genomgått rektorsutbildningen medan R2 precis har 

påbörjat utbildningen.  

 
Intervjufrågor 1-4 
 

• Hur skulle du förklara läsförståelse? 

• Har din syn på läsförståelse förändrats? På vilket sätt och varför? 

•   Hur ser du på läsförståelsens roll i elevens läs och skrivutveckling? 

•   Kan du beskriva hur ni undervisar eleverna i läsförståelse när det gäller faktatexter, 

skönlitterära texter? 

 
Skola har aldrig tidigare haft elever med annat modersmål än svenska, berättar R1, och nu så 

har skolan cirka 25 elever som huvudsakligen kommer från olika delar av Europa. Detta har 

lett till att undervisningen i alla stadier har förändrats. Att undervisa elever med ett annat 

språk har på ett naturligt sätt gjort att undervisning blivit annorlunda för alla elever menar R1. 

”Vi har blivit utmanade att få med dessa elever så snabbt som det bara går, lära dem ett helt 

nytt språk där läsförståelsen är nyckeln till vidare studier.” Arbetet har gjort att lärare och 

specialpedagoger fått tänka annorlunda med de ”vanliga” eleverna. ”Arbetssätt som de anser 

har blivit bättre, det har gynnat alla elever” menar R1. R2 som tidigare arbetat på skolor med 

elever med ett annat modersmål beskriver att hon känner igen beskrivningen. Innan dessa 

elever kom så tog man flera saker förgivet menar både R1 och R2. Till exempel som att bara 
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för att man har språket och orden så har man inte förståelsen. R2 berättade att en elev visste 

vad ”en banan var för något, men inte att det var också en frukt”. Att så är fallet märks nu 

tydligare och därför så arbetas det med det i alla ämnen menar de två rektorerna. 

Undervisningen har främst ändrats i ämnen som ligger i SO- och NO blocket påtalar R1. De 

arbetar mycket med att hitta metoder och strategier som gör att alla blir vinnare. Att arbeta 

med läsförståelse behöver inte bara vara ett ämnesövergripande arbetssätt utan är jättebra 

även över olika årskurser menar R2.  

   Både R1 och R2 är överens om att föräldrarna är några som skolan måste ha ett bra 

samarbete med, ”Det är där som grunden läggs för ordförrådet, och läsförståelsen” menar R2. 

R1 menar att ”När vi växte upp så berättade våra föräldrar historier och sagor för oss, något 

som vi sedan gjorde med våra barn. Detta är något som vi måste få dagens föräldrar att också 

göra. Att läsa och få något berättat, det är där vi skapar möten och får inre bilder som hjälper 

till med läs – och ordförståelse”.  

Rektorerna menar att generellt så har undervisningen i skolan gått mot ett arbetssätt där 

eleverna ska läsa själva och hitta information, vilket har lett till att de eleverna med ett svagt 

ordförråd inte förstår vad de läser och det blir nästan aldrig diskussioner om texters innehåll. I 

och med de ”nyanlända” eleverna har det återigen blivit mera enskilda arbetsuppgifter och 

”föreläsningar”. De arbetar också över stadier i de olika ämnen, där de försöker hitta 

homogena grupper i kunskap istället för ålder som får arbeta i mindre grupper. Detta har i sin 

tur lett till att lärare över olika stadier samarbetar mer nu än tidigare påtalar R1. Det är 

specialpedagogerna på skolan som ser till att skapa mötena mellan de olika grupperna säger 

R1.  

   Ingen av skolorna har någon speciell undervisning i strategier i att öka läsförståelsen varken 

i skönlitterära - eller faktatexter. Men en av lärarna i ämnet svenska på de högre stadierna är 

lite mera ansvarig att hitta möten och arbetssätt mellan olika grupper. ”Sedan är det något som 

tar tid innan det syns något resultat” menar R1. 

 
 

• Har arbetet med elevernas läsförståelse förändrats sedan Nationella Prov (NP) 

infördes? 

Ja, de tidigare proven var mera ett prov där man prickade av färdigheterna menade bägge två. 

Det har blivit en stor skillnad anser R2, ”Tanken med NP kan inte vara att mäta eleverna som 

det var tidigare” menar R1. ”Nuvarande NP är mera ett sätt att se att man som lärare arbetat 
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på rätt sätt med rätt saker och med det även läsförståelse”. Bägge två menar att det görs 

analyser av resultaten idag på ett sätt som det inte gjordes tidigare. Det har också blivit 

annorlunda diskussioner sedan NP i trean infördes. R2 berättar att det har blivit ”Flera 

pedagogiska diskussioner i arbetslagen för de som arbetar i de lägre åldrarna där man ser 

vilka bitar som man måste arbeta mera med och vilka bitar i undervisningen som varit 

lyckade”. Det som inte hunnits med men som R2 sa ”Sedan skulle det behövas ännu fler 

diskussioner vad som händer i med resultaten och att eleverna förstår att NP och skolarbeten 

ska följas åt och inte bara ses som ett test vid ett tillfälle”. 

 
 

• Kan du beskriva hur ni arbetar med de svaga läsarnas läsförståelse?  

”Tack vare att finns nyanlända elever på skolorna så har just detta arbete blivit 

uppmärksammat och det har blivit till en fördel för alla elever oavsett nivå i kunskap, ålder 

och ämne” menar R1. Sedan så har det blivit mer så, att nu är det allas problem när det är 

läsförståelse, det är inte bara ett arbetslag, utan det blir fler som måste arbeta tillsammans. Det 

arbetas med fler texter och under en längre period. Detta är något som bägge rektorerna tycker 

är det mest positiva. Arbetet med svenska språket har fört de olika arbetslagen tillsammans på 

flera sätt. 

 
• Kartläggning av elevens läsförståelse, hur, när och av vem? 

På skolan som R2 är rektor på blir alla elever i förskoleklass screenade av en lärare på skolan 

med gedigen bakgrund som ”gammal lågstadielärare”. Det följs upp av intensiva läsperioder 

och ingår i ett projekt som heter ”Pappa läs för mig” (”Givetvis är det inte bara pappor som 

ska läsa”, påpekar R2) sedan blir de ”Lusade” under senare årskurser. Lus är en förkortning 

för Läs Utvecklings Schema. LUS används som ett instrument som förskole-, grundskole- och 

gymnasielärare kan använda för att ta reda på hur långt eleverna har nått i sin läsutveckling. 

LUS utvecklades 1979 - 81 i ett projekt finansierat av Skolöverstyrelsen.  

    I R1;s skola arbetas det lite annorlunda, där användes LUS i grunden. Skolan har en 

specialpedagog som följer alla elever från förskoleklass till nian, är med på alla 

överlämningar mellan stadier. Vid behov så screenas och kartläggs eleverna av 

specialpedagogen. Det finns även Centrala Resursteamet, ett team som finns för alla skolor i 

kommunen. I det Centrala Resursteamet arbetar specialpedagoger, psykologer, kuratorer och 

logopeder. De bistår med kartläggningar som till exempel Logos, ett datorbaserat lästest som 

man måste vara licenserad för att utföra.  R1 som berättar om ett projekt som denne var med i 
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från början, men som av olika anledningar inte fullföljdes. Det är en ny övergripande läs- och 

skrivplan som gjordes av personer i olika befattningar inom kommun.  

 

• På vilket sätt är läsförståelse en aktuell fråga i diskussioner kring elevers lärande 

på skolan? 

Läsförståelse har blivit en väldigt aktuell fråga på R1;s skolan tack vare bland annat de 

nyanlända eleverna och NP. Detta har lett till att det har blivit flera möten på skolan för 

diskussioner med reflektioner, men det behövs fler menar R1. ”Vad som återstår är att få in 

det i vardagen, utan att det inte bara blir ytterligare en sak som ska göras”. R2 påpekar att 

”Det har blivit så mycket nytt som ska göras med arbetslagsutveckling, nya betyg och 

kursplaner och PIM”.  PIM står för ”praktisk IT- och mediekompetens” och är en del av ett 

regeringsuppdrag som Skolverket har att främja utveckling och användning av 

informationsteknik i skolan. Skolverket (2011b) 

    Med de nya kraven från samhället och Skolverket så känns det inte som skolan hänger med 

riktigt menar rektorerna. ”Vi har arbetssätt, lokaler m.m. som inte har ändrats för att passa in i 

det nya” menar R1. Det har startat nya grupper i kommun berättar R1, där lärare har fått ett 

forum för sina ämnen eller sin ”årskurs”. Där kan lärare träffas från de olika skolorna i 

kommun och diskutera till exempel sina ämnen. Där blir det även diskussioner som har att 

göra med betyg och bedömning, terminsplaneringar, m.m. Och där ingår även arbetet med 

läsförståelse, R1 avslutar intervjun med att säga att ” Läsförståelse är grunden för hela skolans 

arbete och skolchefen har ambitionen att nå en Topp 10 placering”. 
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Diskussion 
 

Enligt den skollagen som började gälla i juni 2011 slår man fast att  
 
 I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så 
att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas 
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. (Skollagen 2010:800,1 kap 4§) 
 

För att kunna ge detta stöd måste skolan i alla stadier, från förskolan till gymnasiet och dess 

personal få de verktyg som behövs. De som fördelar resurserna till skolan, från politikerna 

med pengarna till rektorerna med personal måste samarbeta och ha samma mål, men 

pedagogerna i skolan måste också få utbildning och få ta del av ny forskning. De intervjuade 

rektorerna anser att läsförståelse är lika viktigt som läsinlärning men att den dock inte har 

prioriterats tidigare. En av rektorerna som blev intervjuad menade att ”Läsförståelse är 

grunden för hela skolans arbete”. Forskarna är idag eniga om att en tidig upptäckt är av 

avgörande, oavsett orsak till läs- och skrivsvårigheterna (Myrberg 2011). Taube (2007) 

skriver om Matteuseffekten, den innebär att de elever som har ett gott ordförråd får ett ännu 

bättre ordförråd som en följd av att deras läsning förbättras och tvärtom. Den visar tydligt på 

att det inte går att vänta på att problem med läsning ska växa bort. Barn som har problem med 

avkodning i början läser mycket mindre än andra barn och alltså övar mindre. Detta kan leda 

till att deras läsning utvecklas långsammare än andras. Eftersom läsning även är en 

förutsättning för ett utökat ordförråd utvecklas även det långsammare hos dessa barn och 

läsförståelsen blir sämre till följd av både den knackiga avkodningen och det bristande 

ordförrådet. Långsam och osäker läsning är en följd av att avkodningen tar kraft av de 

kognitiva resurser som behövs för förståelse i läsningen (Taube, 2007). 

   Enligt PISA 2009 har de länder som låg efter Sverige i den förra undersökningen 2000 

passerat oss enligt undersökningen 2009 (PISA, 2011). Att arbeta med läsförståelse i svenska 

skolor är ett viktigt arbetsområde, inte bara för att komma ifatt andra länder utan för att hur 

skall annars eleverna förstå sammanhang i ämnena. Enligt de rektorer jag intervjuade anser de 

att problemen har blivit tydligare sedan mångfalden bland elever har ökat i skolan. Men de 

menar också att det har lett till något positivt eftersom det har visat sig att läsförståelse är 

något som kan arbetas med både mellan olika ämnen och över olika stadium i skolan. Det har 

skapat fler pedagogiska möten på fler nivåer än tidigare. Inte bara bland personalen i skolorna 

utan även bland föräldrar. Även insatserna för att hjälpa eleverna har blivit bättre anser 
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rektorerna, fast det är svårt att veta vad som krävs. Enligt Sämfors (2009) är det svårt att hitta 

forskning kring kompensatoriska hjälpmedel eller alternativa verktyg för de yngsta barnen 

fast forskning har visat att mycket tidiga insatser kan förhindra att barn utvecklar läs- och 

skrivsvårigheter. Men för att alla elever ska nå en god läsförståelse betonar Myrberg (2007) 

vikten av att identifiera vilka barn som behöver stöd i sin läs- och skrivutveckling. Redan i 

skolår ett ska insatser sättas in för att alla elever ska förstå den alfabetiska principen vilken 

har stor betydelse för utveckling av elevens ordförråd och läsförståelse (Myrberg, 2007). De 

intervjuade rektorerna påpekar att de arbetar med att sätta in åtgärder och resurser i de lägre 

åldrarna genom screening och genom och de har fler lärare för de yngre stadierna som kan ha 

samtal med elever i smågrupper. Enligt Sämfors (2009) så kan 80 % av de lässvaga nå upp till 

normal läsförmåga om åtgärder blir insatta första och andra skolåret. En rektor menade till 

exempel att förut så berättades det sagor och andra historier och att det blev en diskussion av 

texterna vilket bland annat leder till ökad ordförståelse. Detta är något som inte förekommer 

lika mycket längre, barn ser sagor och historier på TV, men det blir ingen reflektion över vad 

de sett, eftersom de oftast sitter själva och tittar. Därför är det viktigt att ha en bra dialog med 

föräldrarna.  

   För att komma till insikt i att det finns ett samband mellan att läsa och att förstå texten 

måste läsförståelse utvecklas genom olika strategier. Det viktigaste anses dock vara att lära 

sig läsa och att göra läsningen automatiserad. Detta är ett arbete som sker på olika sätt, bland 

annat genom parläsning och växelläsning berättar rektorerna medan att lära sig olika strategier 

för att nå läsförståelse är inte något som skolorna lär ut specifikt. Högläsningen fyller en 

mycket viktig funktion i allt arbete i skolan, vilket en av rektor påpekade angående sagorna. 

Elever på den skola jag arbetar på ”älskar” eleverna SO -lektioner när de får ”gammeldags 

katederundervisning” det vill säga att en lärare som föreläser i ämnet eller när läraren högläser 

istället för att eleverna ska forska själva. Elbro (2008) menar att det är kanske inte 

högläsningen som bidrar till en utveckling av läsningen, men att det kan bidra med intresse 

och att det kan spela ”en positiv roll för barnens egen läsförståelse på längre sikt” (s. 97). 

Elever måste ha tillgång till texter som fångar deras intresse, och framför allt, ges tillfälle och 

tid till både läsning och skrivning. Det finns alltså många bra metoder att använda sig av, men 

viktigast av allt tror jag är att befinna sig i en stimulerande miljö. Barnen måste omges av 

många tillfällen till läsning. På de skolor som de intervjuade rektorerna arbetar på, finns det 

bibliotek inne i skolan och eleverna har tillgång till dessa under hela skoldagen. Det som 

skulle behövas för att öka läsförståelse är kanske att även eleverna fick tillfälle att diskutera 
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böckerna de läst tillsammans med andra elever och vuxna. Lundberg och Reichenberg (2011) 

menar att en stor del av undervisningen av läsförståelse bör ske genom enkla kontrollfrågor av 

den lästa texten. Detta sker bäst i mindre grupper eller en- till- en undervisning, där eleven får 

all uppmärksamhet av pedagogen. Rektorerna menar att detta är något som de arbetar för, 

men ekonomi tillåter inte det i lika stor utsträckning som de skulle vilja. Men det spelar ingen 

roll, oavsett vilka hjälpmedel man har tillgång till, om eleverna inte har orden och att de vet 

vad de betyder, så kvarstår elevens läs- och skrivsvårigheter (Stensson, 2006). Att få en 

förförståelse för ett skrivet språk är svårare, än det är för att få en förståelse för det talade 

språket. Det är elevens ordförråd, bakgrundskunskap och syntaktiska medvetenhet som visar 

utvecklingen av läsförståelse. I talet kan vi få hjälp av kroppsspråk och miljön som finns runt 

oss, men när det gäller det skrivna språket så har vi bara det skrivna. Reichenberg (2008) 

menar att har eleven inte de språkliga förkunskaperna och dessutom ett dåligt ordförråd så får 

inte eleven någon förståelse för texten. Detta är något som de ena rektorn har märkt sedan 

elever från andra länder har kommit till skolan, och det diskuteras mycket bland personalen i 

skolan hur de ska arbeta med alla elever i skolan med läsförståelse.  Jag tycker att det som R 1 

sade är något vi måste arbeta vidare på ”att läsa och få något berättat, det är där vi skapar 

möten och får inre bilder som hjälper till med läs – och ordförståelse”.  

Slutsats 

För att elever ska klara kunskapsmålen så bör arbetssätten i skolan i läsförståelse ändras. Det 

kan innebära olika saker som till exempel flera pedagoger i en klass, mindre elevgrupper eller 

omorganisation i arbetslagen. Att hitta elever i ett tidigt skede i skolan är också viktigt, till 

hjälp kan man till exempel använda Logos, ett datorbaserat lästest för att tidigt identifiera 

elever med läs- och skrivsvårigheter. Viktigt är också bra texter på rätt nivå som får eleven att 

tolka, reflektera, dra slutsatser och kritiskt granska det som hon/han läser. Enligt Säljö (2000) 

så krävs det av läraren att vara intresserad och ha stor kunskap för att kunna hjälpa eleven 

framåt i utveckling. Säljö lägger även fram vikten av att undervisning ska vara sammanbundet 

med det som sker i samhället och i det vardagliga livet. Läraren har ett stort ansvar att 

handleda eleven gentemot kunskap och högre resultat. I detta arbete är det rektorn som bär det 

yttersta ansvaret för att personalen i skolan får den tid de behöver för att hitta arbetssätt, vägar 

att samarbete över olika arbetslag och öka sin kompetens i läsförståelse. 
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Bilagor 
 

Intervjufrågor till rektorerna 

1. Hur skulle du förklara läsförståelse? 

2. Har din syn på läsförståelse förändrats? På vilket sätt och varför? 

3. Hur ser du på läsförståelsens roll i elevens läs och skrivutveckling? 

4. Har arbetet med elevernas läsförståelse förändrats sedan NP infördes? 

5. Kan du beskriva hur ni undervisar eleverna i läsförståelse när det gäller 

faktatexter, skönlitterära texter? 

6. Kan du beskriva hur ni arbetar med de svaga läsarnas läsförståelse?  

7. Kartläggning av elevens läsförståelse, hur, när och av vem? 

8. På vilket sätt är läsförståelse en aktuell fråga i diskussioner kring 

elevers lärande på skolan? 

 
 
 
 
 
 
 


