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Abstract 

 

This study investigates possible causes it for three students in 6th grade not improving their reading 

comprehension. What teaching have they received and how did they perceived the teaching? The study 

consists of questionnaires to teachers and interviews with students and teachers. The policy documents 

the school uses are Lgr11 and a local language plan. Unfortunately, the language plan has not reached all 

the way to the teachers' teaching. Different teachers teach different in reading comprehension, there is no 

common teaching plan in the school. Pupils’ and teachers’ answers about classroom teaching are 

consistent with each other, which may means that students assimilate the teaching they receive. What no 

student received instruction in is metacognition, which may affect in what way they read texts and how 

they understand what they read. A more controlled and structured reading teaching could improve student 

performance in reading comprehension. 
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1. Inledning 

 

Att lära sig läsa är ett komplext begrepp som innefattar många olika färdigheter. För att 

elever ska kunna tillgodogöra sig de texter som de läser i skolan krävs att de har god 

läsförståelse. I grundskolans kursplan i svenska (Skolverket, 2011) anges att eleverna 

ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga både att läsa olika typer av texter och att 

kunna söka information från olika källor och värdera informationen. Läsförståelse och 

lässtrategier nämns i kunskapskraven både för årskurs 3 och årskurs 6 där det bland 

annat nämns att eleverna ska träna på att förstå och tolka texter samt även förstå 

budskap som står mellan raderna. 

 

I svensk skola har bra läsflyt ofta automatiskt ansetts leda till god läsförståelse 

(Westlund, 2013) men läsflyt är bara en av många delar som krävs för att utveckla god 

läsförståelse. Skolan har hela tiden blivit bättre på att uppmärksamma de elever som har 

uppenbara avkodningsproblem; deras läsning präglas av långsam ljudning och bristande 

flyt vilket oftast leder till att innehållet i texterna blir oklart. Eftersom 

avkodningssvårigheter har dominerat i forskning (Skolverket, 2007) syns detta även i 

skolans specialpedagogik för lässvaga elever. Skolorna och lärare uppmärksammar 

symtom som kan tolkas som specifika läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, och på de 

flesta skolor finns handlingsfärdighet när det gäller dyslexi, vilket kan gynna de elever 

som har stora svårigheter med läsning.  

 

Alla barn som har svårigheter med läsning har dock inte dyslexi. Trots att det är 

konstaterat att lässvårigheter kan ha olika orsaker menar Gustafson, Fälth, Svensson, 

Tjus, och Heimann (2011) att det i skolan finns en risk att alla elever med 

lässvårigheter, får träning som bäst passar barn med dyslektiska svårigheter. Det är 

viktigt att tidigt undersöka vilka typer av svårigheter ett barn som kämpar med läsning 

har för att anpassade åtgärder ska kunna sättas in.  

 

Det finns mindre forskning angående förståelseproblem och deras bakgrund och därmed 

mindre träning som riktas till elever med problem i läsförståelse. Reichenberg (2011) 

har sammanställt olika undersökningar som visar att det sällan förekommer 

reflekterande samtal kring det lästa i svenska klassrum och att de uppgifter eleverna får 

handlar oftast om att återberätta textens innehåll istället för att till exempel reflektera 

kring det lästa, jämföra med andra texter eller bidra med egna tankar och åsikter. 

 

Simple view of reading (Hoover & Gough, 1990) separerar avkodningssvårigheter från 

förståelsesvårigheter men omfattar också synen att det förekommer elever som har 

blandande svårigheter. Det finns elever som kan ha flytande avkodning men som har 

stora svårigheter att förstå innehållet i det de läser (Elwér, 2014). Orsaken till dessa 

problem är ofta brister i ordförråd, sämre arbetsminne samt svårigheter med texters 

språkliga strukturer. Dessa svårigheter kan gälla även hörförståelsen. Elwér (2014) 

redovisar för flera undersökningar som har kommit fram till att korrelationen mellan 

avkodning och läsförståelse minskar över tid och att svårigheter med 

avkodningsförmågan i början av mellanstadiet ofta inte längre påverkar läsförståelsen i 

lika hög grad som tidigare. Elever med avkodningssvårigheter förlitar sig på 

sammanhanget mer än på avkodning av enskilda ord. Dessa elever kan ses läsa texter 

”top-down”, vilket innebär att de inte är helt beroende av alla enskilda ord för att förstå 
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utan de tar hjälp av sammanhanget och händelsernas schema (schema är den kunskap 

man har om ett visst område, till exempel om man vet att hundar äter alla livsmedel kan 

man med hjälp av textens sammanhang gissa att det var hunden som åt kakan) vid 

läsning och gör fortlöpande inferenser under tiden de läser (Catts & Kamhi, 2012; 

Elwér, 2014; Levlin, 2014). De kan även utnyttja textens innehåll för att gissa vilka ord 

som förekommer i texten utan att helt behöva läsa varje ord. 

 

Även andra faktorer än bristande avkodning kan leda till problem i läsförståelse. För att 

nå god läsförståelse måste eleven ha ett tillräckligt stort ordförråd. Om de lästa texterna 

innehåller ord som eleven inte förstår uppstår det problem i att förstå innehållet. Även 

lässtilen kan vålla problem. Elever måste lära sig att läsa texter så att de förstår hur 

texterna är uppbyggda och leta fram den viktigaste informationen. För att utveckla 

lässtrategier behöver eleven lärarstöd (Reichenberg & Lundberg, 2011). Det viktigaste 

för läsinlärningen, både för avkodning och för läsförståelse, är dock att elever hela tiden 

tränar sin förmåga. Det finns även faktorer i elevens omgivning som kan påverka 

elevens läsförmåga. Eleverna behöver ha en lugn miljö där de kan koncentrera sig 

tillräckligt för att förstå texten. Enligt Emanuelsson (2008) påverkas elevers förståelse 

av texter även av normer, värderingar, förväntningar och förhållanden både i hemmet 

och i skolan.   

 

Elwér (2014) påpekar vikten av systematiska kartläggningar, övningar och undervisning 

för att öka elevers förståelse. I många skolor finns språkplaner som tydligt styr de test 

som ska göras i varje årskurs för att kartlägga elevernas kunskaper i svenska. Dessa test 

ska fånga upp elever som har svårigheter men testerna ska också följas upp så att 

eleverna får adekvat stöd för just den typen av svårigheter som de verkar ha. Även för 

specialpedagogiken är det viktigt att elevers svårigheter och orsaken till dessa klargörs. 

Skolverksamheten ska i möjligaste mån ta hänsyn till alla möjliga orsaker som kan 

påverka elevens inlärning när åtgärder planeras för att eleven ska få hjälp på bästa sätt. 

Oavsett vilken orsak förståelsesvårigheterna har måste de tas på allvar. Läsning är ett 

verktyg anser Westlund (2009) och elevernas läsförståelse är grunden för deras 

kunskapsinhämtning i så gott som alla ämnen. Därför måste åtgärder sättas in så fort 

som möjligt. 

 

Forskning har kommit fram till att samtal och interaktion kring texter är en förutsättning 

för god läsförståelse. Det finns olika framgångsrika stödåtgärder som kan sättas in när 

elever visar upp brister i sin förståelse av texter. Ett sätt att träna lässtrategier är 

modellen Reciprocal Teaching som är ett interaktivt sätt att undervisa; den aktiverar 

elever till att ta del i undervisningen (Andreasson, 2009). Både skollagen (SFS 

2014:1013) och Lgr11 (Skolverket, 2011) betonar elevens rätt till delaktighet i 

utbildningen och i den dagliga verksamheten. Det är viktigt att lyssna till elevers tankar 

på hur de ser på det stöd de har fått i skolan och vilket eleverna själva anser är det bästa 

stödet.
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2. Syfte och frågeställningar 
 

Arbetets syfte är att ur utvalda perspektiv studera de faktorer som kan orsaka 

mellanstadieelevers fortsatta svårigheter i läsförståelse. Arbetet koncentrerar sig på 

några lässvaga elever som inte har höjt sin läsförståelse från åk 3 till åk 5 och försöker 

kartlägga de åtgärder som eventuellt har satts in för att stödja dessa elever. Studien 

kommer att behandla åtgärderna ur både skolans och elevers perspektiv. 

 

I arbetet ställs följande forskningsfrågor: 

 

 Hur arbetar lärare och speciallärare med läsförståelsesvaga elever? 

 Hur uppfattar eleverna själva sina läsförståelseproblem och när anser de att de 

lär sig bäst? 

 Hur uppfattar läsförståelsesvaga elever skolans stödåtgärder för ökad 

läsförståelse? 
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3. Teoretisk bakgrund 

 

Som en bakgrund till området läsförståelse presenteras i det här kapitlet först de 

styrdokument som finns och vad de anger om läsförståelse. Därefter redogörs för de 

faktorer som forskning anser har betydelse för läsförståelse.  Först presenteras Simple 

View of Reading som är en modell i vilken olika svårigheter med läsning separeras från 

varandra. Nationella och internationella tester som regelbundet genomförs i skolan 

behandlas sedan kort och därefter ges en översikt av läsförståelse och de delar som 

krävs för en god läsförståelse samt även vilka orsaker läsförståelsesvårigheter kan ha 

och hur dessa svårigheter kan upptäckas. Slutligen beskrivs olika läsförståelsestrategier 

och aktiviteter som har visat sig framgångsrika för att förbättra elevers läsförståelse. 

3.1. Styrdokument 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11; 

Skolverket, 2011) som är grundskolans främsta styrdokument, nämns läsförståelse ett 

antal gånger i ämnet svenska och i kunskapskraven för årskurs 6 anges att eleverna kan 

visa på läsförståelse genom att sammanfatta och kommentera innehållet i de texter de 

läser.  

 

Skollagen (SFS 2010:800) anger att elever ska få det stöd som behövs för att de ska nå 

kunskapskraven. Den i studien undersökta kommunen har en skol- och utvecklingsplan 

(2010) som ska komplettera de nationella styrdokumenten. I planen anges att det ska 

finnas en väl förankrad uppföljnings- och utvärderingskultur för att nå en så hög 

måluppfyllelse som möjligt. För att enskilda eleven ska nå de målsättningar som 

läroplan och kursplan ställer ska pedagogiskt stöd sättas in om eleven riskerar att inte nå 

målet. Insatser ska sättas in tidigt och i kommunens handlingsplan Språket. 

Grundskolans handlingsplan (2009) anges de kartläggningar som ska genomföras i 

varje årskurs, vilka som är ansvariga för detta och även hur man ska arbeta vidare efter 

genomförda test. Enligt handlingsplanen finns det i skolorna så kallade verktygslådor 

med konkret material för eleven, datorprogram, elevlitteratur samt litteratur för 

pedagogen. Detta material ska vara ett stöd för pedagogen när en elev får problem med 

läsinlärningen. I handlingsplanen ges även förslag på referenslitteratur beroende på 

vilka svårigheter som kommer fram vid kartläggningarna. Om kartläggningar tyder på 

att elever har läsförståelsesvårigheter finns hänvisningar till litteratur som tar upp 

forskning kring läsförståelse. 

 

3.2. Simple view of reading 

I modellen Simple View of Reading beskrivs fungerande läsning som ett samspel mellan 

avkodning och språklig förståelse (Hoover & Gough, 1990). Avkodning är att omvandla 

bokstävernas ljud till ord och meningar. Språklig förståelse är att förstå ord och 

meningar och med hjälp av dem bilda sammanhang i texten. Enligt modellen är både 

avkodning och förståelse nödvändiga för en lyckad läsförståelse och om någon av 

komponenterna saknas helt kommer läsförståelse inte att kunna uppstå. Däremot kan 

den ena komponenten fungera sämre än den andra och när det händer leder detta till 

någon form av lässvårigheter. De flesta elever som har god avkodning har även god 
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förståelse men det behöver inte vara så. Eleverna med avkodningssvårigheter kan ha 

problem med att läsa med flyt men de kan ändå i vissa fall komma åt textens betydelse 

genom att utnyttja andra källor som kan kompensera för bristande avkodning. Elever 

kan till exempel få hjälp från textens innehåll och kontext och de strukturer som olika 

texter använder (Catts & Kamhi, 2012; Elwér, 2014; Levlin, 2014). Elever med 

specifika förståelsesvårigheter kan avkoda ord utan större problem och läsa med flyt 

men har svårt att förstå både sådant de läser och hör (Levlin, 2014). Spencer, Quinn och 

Wagner (2014) nämner vikten av att skilja mellan specifika förståelsesvårigheter som 

hör ihop med allmän språkförståelse och de lässvårigheter som handlar om bristfällig 

förståelse av lästa texter. De menar att begreppet ”specifika lässvårigheter” är 

missvisande eftersom det inte skiljer mellan allmän språkförståelse och läsförståelse. De 

flesta elever med lässvårigheter i skolan har inte svårigheter med antingen förståelse 

eller avkodning utan befinner sig någonstans däremellan. Avkodningsproblem påverkar 

elevers läsförståelse i olika hög grad. 

3.3. Läsförståelse 

 

Enligt Bråten (2008) handlar läsförståelse om samspel. Läsaren samspelar med den 

skrivna texten för att utvinna och skapa mening ur den. Läsaren tar till sig författarens 

mening och tillför samtidigt texten något nytt genom att aktivera sina egna kunskaper 

och erfarenheter under läsning. Läsarens förkunskaper, både kunskapernas djup och 

bredd samt förkunskaper om genren, har stor betydelse för hur läsaren förstår texten. 

Den enskilda faktorn som enligt Bråten allra mest påverkar läsförståelsen är läsarens 

förkunskaper om ämnet. 

 

Läsförståelse är en komplex process som är avhängig av flera olika komponenter. 

Bråten (2008) och även Westlund (2013) menar att bra läsflyt är viktigt men dock bara 

en del av många delar som krävs för att utveckla god läsförståelse. För att utveckla en 

god läsförståelse krävs enligt Bråten att flera olika komponenter fungerar i samspel. 

Även Lundberg och Reichenberg (2009) ser att läsförståelsen påverkas av flera faktorer. 

De räknar med faktorer som metakognitiv förmåga, ordförråd och förmågan att kunna 

göra inferenser som förutsättningar för bra läsförståelse.  

 

Allmän kognitiv förmåga 

Westlund (2013) konstaterar att elevens kognitiva förmågor påverkar läsförståelsen. Att 

ha förmågan att hålla kvar uppmärksamheten på sin arbetsuppgift är en förutsättning för 

att förstå det lästa. Uppmärksamhetsproblem kan även ha andra bakomliggande problem 

som inte behöver ha med kognitiva förmågor att göra; uppmärksamheten kan störas av 

en svår hemmiljö eller problem med klasskamrater. Bråten (2008) nämner vikten av 

visuell föreställningsförmåga som kan användas som en del av god läsförståelse. Goda 

läsare skapar inre bilder när de läser och visualiseringen kan göra att det blir lättare att 

förstå och minnas texten. Även förmågan att tänka logiskt påverkar läsförståelsen. 

Logiskt tänkande innebär förmåga att dra slutsatser av det lästa och kunna analysera 

information kritiskt. En god läsare kan under läsning göra inferenser, både mellan olika 

delar i texten och se kopplingen till sig själv och den kunskap man har. Spencer, Quinn 

och Wagner (2014) hänvisar till flera undersökningar som visat att läsförståelsen hör 
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ihop med förmågan att göra inferenser i texten. Enligt Elwér (2009) är 

förståelseprocessen både en integrerande process eftersom information från olika delar 

av texten kopplas ihop och en konstruerande process eftersom textinnehållet 

kombineras med läsarens tidigare kunskap och erfarenheterer. McClintock, Pesco och 

Martin-Chang (2014) skiljer mellan kausala och informativa inferenser där de första är 

att koppla ihop två eller fler delar av en text medan det andra handlar om att kunna 

anknyta texten till egna erfarenheter och kunskaper.  

 

Förmågan att kunna bearbeta text på olika sätt under läsandet är beroende av 

arbetsminnet. Arbetsminnet ansvarar för kortvarig lagring, bearbetning och 

uppmärksamhet av information (Dahlin, 2009). Arbetsminnet integrerar ny information 

med befintlig kunskap som redan finns i långtidsminnet. Arbetsminnet har en 

begränsning i kapacitet, information kan hållas kvar i arbetsminnet bara en kort stund 

medan den bearbetas. Forskning antar att arbetsminnes kapacitet ökar fram till 

puberteten då den anses ha nått en vuxenkapacitet (Dahlin, 2009). Studier har visat att 

personer med läs- och skrivsvårigheter har sämre arbetsminne än normalläsare. Elever 

med sämre arbetsminne kan ha svårt att förstå längre instruktioner vilket gör att dessa 

elever kan uppfattas ha koncentrationsproblem (Klingberg, 2011). 

 

Bråten (2008) och Westlund (2009) menar att goda läsare vet syftet med sin läsning; de 

förstår varför de läser, och kan övervaka sin egen läsning och stanna upp och läsa om 

när de inte förstår. De läser olika texter på olika sätt och försöker hela tiden förstå 

innehållet i texten. Applegate och Applegate (2010) kallar detta ”thoughtful literacy”, 

en läsning som är eftertänksam. 

 

Även elevers motivation kan påverka läsinlärning och läsning (Applegate & Applegate, 

2010). Elever kan se sin läsinlärning endast som en uppgift de förväntas göra och som 

de utvärderas på. Läsning som inte fungerar bra leder till att eleven anser sig ha 

misslyckats i sin uppgift och misslyckandet leder till sämre självbild vilket kan leda till 

att eleven börja undvika läsning för att undvika misslyckandet. Westlund (2013) anser 

att elevens egen syn på sin läsning måste beaktas när läsförståelse bedöms. 

 

Språklig kognitiv förmåga 

De delar som ingår i den språkliga kognitionen är ordförråd, semantik och grammatik. 

Ordförrådet är de ord en individ har tillgång till. Det aktiva ordförrådet innehåller de ord 

som eleven själv använder medan det passiva ordförrådet handlar om ord som eleven 

kan förstå när andra använder dem men använder inte själv dem. Enligt Elwér (2014) 

har elever med förståelsesvårigheter ofta ett mindre ordförråd, både passivt och aktivt 

jämfört med elever utan svårigheter. Olika undersökningar har visat att det ordförråd ett 

barn har vid tre års ålder och vid skolstart kan förutsäga hur läsförmågan kommer att 

utvecklas under senare skolår (Elwér, 2014; Levlin, 2014). Enligt Elwér (2014) är 

brister i ordförrådet det som orsakar mest problem i läsförståelse; eleven kan känna igen 

ord men har ingen klar uppfattning om deras betydelse. 

 

Levlin (2014) tar upp grammatiska problem och menar att de kan ha betydelse för 

elevers förståelse av texter. Elever kan ha svårt att förstå hur satserna är uppbyggda av 
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ord och fraser. Elwér (2014) däremot anser att brister i ordförrådet och minnet är 

grunden till de grammatiska svårigheterna.  

3.4. Läsförståelsetester 

Lgr11 (Skolverket, 2011) och kommentarmaterialet till kursplanen i svenska betonar att 

alla elever i den svenska skolan, genom hela sin grundskoletid, ska få undervisning om 

hur man ska läsa olika texter (Skolverket, 2011b). Elevernas kunskaper i läsförståelse 

utvärderas på olika sätt. 

I kommunen där denna studies informanter finns används screeningtestet Diagnostiska 

läs- och skrivprov (DLS) för att undersöka elevernas läsförståelse i årskurs 3 och 

årskurs 5.  För årskurs 3 består testet av läsförståelse av en narrativ text och DLS för 

årskurs 5 består av läsförståelse av två narrativa texter och två faktatexter. DLS är ett 

standardiserat och normerat diagnosmaterial som använder stanineskalan för jämförelse 

mellan elever. Stanineskalan har nio skalsteg och steg 4-6 representerar medelresultat på 

testerna (Järpsten & Taube, 2010, 2013). 

 

Alla elever i åk 3 och i åk 6 gör varje år även nationella prov. Läsförståelse ingår som 

en del i provet i svenska.  

 

Svenska elevers läsförståelse utvärderas regelbundet i nationella prov samt i stora 

internationella undersökningar. Programme for International Student Assessment 

(PISA) genomförs vart tredje år med 15-åringar och Progress in International Reading 

Literacy Study (PIRLS) genomförs vart femte år i årskurs 4.  

 

Skolverket (2012) har gjort en jämförelse av innehållet i PIRLS och innehållet i de 

svenska nationella proven som genomförs i årskurs 3 varje år och kommit fram till att 

de båda proven testar ungefär samma saker. Båda proven testar förmågan att återge 

information, kunna tolka informationen och dra slutsatser. Senast PIRLS genomfördes 

var 2011 och Sverige deltog då för tredje gången. Jämfört med andra länder ligger 

Sverige bra till i läsning och i princip alla elever når upp till den lägsta nivån. Om man 

jämför resultat mellan utvärderingarna ser man att svenska elevers resultat på 

förståelsen av faktatexter har försämrats mellan testerna. Färre elever presterar på högre 

nivåer 2011 jämfört med 2006 och 2001 (Skolverket, 2012).  

 

Resultat från både nationella prov och internationella prov som PIRLs visar också på 

skillnader mellan könen. Flickor presterar generellt bättre än pojkar i läsning. Även i 

den i studien undersökta skolan syns detta. Flickornas resultat där var läsåret 13/14 

bättre än pojkarnas (16,5 poäng vs. 13,8 poäng). 

 

Eftersom de texter eleverna möter i skolan har olika strukturer och handlar om olika 

saker är det svårt att testa en allmän förståelse av läsning. Alla skolämnen kräver 

läsförståelse men nivån av förståelsen varierar mellan olika ämnen. Enligt Westlund 

(2013) är läsförståelse inte ett eget ämnesområde som studeras i skolan utan ett 

tillämpningsområde och måste därför kopplas till det skolämne där det används. 

Westlund anser att olika verktyg behövs för att bedöma läsförståelse beroende på 

skolämne. Hon menar att den didaktiska frågan om hur eleverna utvecklar sin 

läsförståelse inte diskuteras i det offentliga rummet och menar att för att eleven ska nå 
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uppsatta mål för läsförståelse krävs först kunskap om vad som kännetecknar god 

läsförståelse. 

3.5. Läsförståelsesvårigheter 

Elevers svårigheter med läsförståelse kan ha olika orsaker. Druid Glentow (2006) menar 

att om tempot är för snabbt vid läs- och skrivinlärning finns risk att vissa elever inte 

hänger med. Automatisering av avkodning och läsflyt kräver att man läser mycket och 

många elever läser inte tillräckligt mycket. För lite färdighetsträning och för lite stöd i 

inledande läsning kan leda till att eleverna inte utvecklar sina lässtrategier. Eleverna lär 

sig inte hur de ska läsa olika texttyper utan tillämpar samma lässtil på alla texter. De får 

också svårt att utöka sitt ordförråd om de inte läser aktivt anser Reichenberg och 

Lundberg (2011). Även Westlund (2013) menar att om svaga läsare inte får aktivt 

undervisningsstöd i läsning kan de sluta bry sig om i fall de förstår det lästa eller inte. 

Deras enda mål är att ta sig igenom texten.  

 

Flera forskare (Bråten, 2008; Dahlin, 2009; Druid Glentow, 2006; Elwér, 2014) 

poängterar avkodningens betydelse för förståelsen eftersom en långsam och mödosam 

avkodning använder så mycket minneskapacitet att det inte räcker till att förstå det lästa. 

En fungerande avkodningsförmåga krävs för fullgod läsförståelse. Även om läsaren 

förstår sammanhanget kan förståelsen av vissa delar av texten gå förlorade på grund av 

felavkodade ord. Detta problem minskar om avkodningen tränas upp och blir säkrare.  

 

Andra orsaker till bristande läsförståelse handlar om samma svårigheter som kan 

kopplas till brister i språklig kognitiv förmåga, nämligen brister i ordförrådet, 

grammatiska svårigheter och svagt arbetsminne. Undersökningar har visat att 

korrelationen mellan avkodning och förståelse minskar över tid; trots fortsatta problem 

med avkodningen kan förståelsen bli bättre eftersom eleverna lär sig att kompensera 

sina brister i avkodningen med ökad användning av kontextuella ledtrådar när de blir 

äldre, medan sambandet mellan läs- och hörförståelse ökar över tid för elever som har 

specifika förståelsesvårigheter (Elwer, 2014). 

 

Bedömning av specifika förståelsesvårigheter  

Gustafson et. al. (2011) konstaterar att det i skolan finns en risk att alla barn med 

lässvårigheter får specialundervisning som är mest anpassad för elever med dyslektiska 

svårigheter. Det kan även vara svårt för läraren att upptäcka elever med specifika 

förståelsesvårigheter om de inte har större problem med avkodning i högläsningen 

menar Elwér (2014). Hon följde i sin undersökning barn som hade tidiga språkliga 

svårigheter och såg att de även hade förståelsesvårigheter långt upp i årskurserna. Ofta 

uppmärksammas dessa elevers läsförståelseproblem relativt sent i skolåldern om deras 

avkodning är utan större problem. Eftersom svårigheter med läsförståelse kan leda till 

problem i flera ämnen kan eleverna få stora problem i skolan. Enligt Simple View of 

Reading kan samma faktorer ligga bakom läsförståelseproblem och 

hörförståelseproblem; barn antas ha problem med språket. Men det är även viktigt att 

skilja svårigheterna åt. Om man har lässvårigheter läser man inte mycket och detta leder 

till att man får mindre erfarenhet av skrivna texter. Skrivna texter skiljer sig från 

talspråket på många sätt och barn kan få problem med de konstruktioner som oftast bara 
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förekommer i skrivna texter. Därför är det viktigt att barn med läsförståelseproblem 

testas även i hörförståelse menar till exempel Levlin (2014).  

3.6. Aktiviteter som främjar läsförståelse  

Undervisning i läsförståelse är att undervisa för ett livslångt lärande och god 

läsförståelse krävs för att kunna skaffa ny kunskap i skolan eftersom läsning är ett 

verktyg för att utveckla ett kritiskt, analyserande och kreativt tänkande (Westlund, 

2009). Westlund (2013) menar att den svenska skolan saknar systematisk undervisning i 

läsförståelse; att det inte finns en röd tråd från forskning till kursplaner och stödmaterial 

till lärare. I Lgr11 nämns att läraren ska undervisa om olika strategier men det finns inte 

definierat vad undervisningen ska innehålla eller angivet hur undervisningen ska ske 

(Westlund, 2013). Lärare verkar ofta inte veta när och hur mycket de skall undervisa om 

läsförståelse och lässtrategier (Skolverket, 2011b). Arbetet med läsförståelse måste få ta 

tid (Andreassen, 2009) och för god läsförståelse krävs tillägnande av olika 

läsförståelsestrategier. Forskningen betonar vikten av tidig träning i lässtrategier; 

läsförståelsefrämjande aktiviteter ska sättas in redan i förskolan. Alla elever gynnas av 

lässtrategiövningar men framförallt gynnas de elever som har språkliga brister (Elwér, 

2014). Läsförståelsestrategier ska hjälpa läsaren att strukturera och styra sin läsning mot 

texters innehåll. Bråten (2008) delar in läsförståelsestrategierna i fyra huvudkategorier; 

minnesstrategier, struktureringsstrategier, elaboreringsstrategier och 

övervakningsstrategier. Förförståelse spelar stor roll för förståelse av texter och 

undervisningen ska skapa förförståelse för den texttyp eleverna ska läsa, genom att prata 

om rubriker, bilder och eventuellt svåra ord. Faktatexter och skönlitterära texter kräver 

olika lässtrategier (Reichenberg, 2008) och hittills har forskningen i Sverige mest 

fokuserat på läsförståelse av skönlitterära texter (Reichenberg, 2011). Att arbeta med 

strukturen i faktatexter är viktigt poängterar Kamhi och Catts (2012) eftersom eleverna 

inte har lika stor erfarenhet av faktatexter som av skönlitterära texter och därför behövs 

mer stöd vid läsning av sådana texter. Det är också viktigt att lärare i sin undervisning 

använder sig av texter som ingår i ett sammanhang och vars innehåll har en 

verklighetsanknytning för eleverna; uppgiften ska inte enbart vara instrumentell träning 

av strategier där innehållet i texterna hamnar i bakgrunden. Ibland är det nödvändigt att 

ha korta explicita undervisningsstunder innan eleverna ska läsa texter (Anmarkrud, 

2009).  

 

Det finns olika undervisningsmetoder för att öka elevers läsförståelse och de kan delas 

in i två grupper. Vid strategiorienterad undervisning får eleverna explicit undervisning 

om olika förståelsestrategier eller vid innehållsorienterad undervisning riktas elevernas 

uppmärksamhet på innehållet. De olika undervisningsprogrammen har många likheter 

och studier har visat att de alla är framgångsrika för att elevers läsförståelse ska 

förbättras, dock har en studie visat att den innehållsorienterade undervisningen gav 

störst framgångar både för att förstå berättelser och faktatexter (Reichenberg, 2014).  

Elever med läsförståelsesvårigheter har visat sig ofta ha ett svagt arbetsminne. För de 

eleverna har arbetsminnesträning i många fall visat sig vara framgångsrik och studier 

har visat att elever med lägst resultat i läsförståelseförtest tjänade mest på sådan träning 

(Dahlin, 2009). 
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Ett väl beprövat sätt att undervisa i läsförståelsestrategier är att läraren är modell för 

sina elever och visar hur läsförståelsestrategierna kan användas (Bråten, 2008; Frost, 

2009). Enligt ett arbetssätt som kallas trefas-modellen (Catts &Kamhi, 2012) ska läraren 

först introducera texten och dess genre, visa exempel på liknande texter och diskuterar 

typiska drag för genren. Därefter läser lärare och elev gemensamt texten medan läraren 

fortfarande vägleder eleverna i läsförståelsestrategierna. Slutligen har eleverna lärt in 

arbetsgången och kan självständigt läsa texten och ta lässtrategierna till hjälp för att 

förstå texten.  

Ett välkänt forskningsbaserat, strategiorienterat undervisningsprogram är Reciprocal 

Teaching där den sociala aspekten betonas, både med läraren som samtalsledare och 

modell och även där eleverna i mindre grupper samtalar och resonerar med varandra. 

Reciprocal Teaching förespråkar fyra olika förståelsestrategier som aktivt ska användas 

vid läsning av en text. De fyra strategierna är att förutse vad som kommer att hända i 

texten, ställa frågor till texten, reda ut oklarheter och sammanfatta. Det är möjligt att 

arbeta med strategierna på olika sätt men läraren ska alltid undervisa explicit i dem till 

att börja med och vara modell för eleverna för att ge dem stöd i hur strategierna ska 

användas. Så småningom ska eleverna ta över strategierna och själva använda dem vid 

läsning. Ett relativt nytt material som används i läsförståelseundervisning i många 

skolor är materialet En läsande klass (Widmark, 2014) som har distribuerats till alla 

skolor i Sverige och syftar till att tillhandahålla verktyg för att underlätta för lärare att 

arbeta med läsförståelsestrategier. I materialet finns många förslag på lösryckta texter 

och materialet har fått kritik för att fokus kan hamna på strategiundervisning istället för 

på innehållet (Damber & Nilsson, 2014).  

 

Inom innehållsorienterad undervisning finns olika program där det gemensamma är att 

läsaren ställer frågor till texten och syftet är bland annat att aktivera förkunskaper och 

lära sig att ifrågasätta författaren och tänka kritiskt kring texten. Ett vanligt 

förekommande arbetssätt i skolorna är boksamtal vid arbete med skönlitteratur. Där 

används också frågor till texten och läsarens delaktighet i texten understryks. Samma 

läsare kan vid olika perioder i sitt liv läsa och förstå samma text på olika sätt. Läsaren, 

liksom författaren, skapar mening i texten (Bråten, 2008; Chambers, 2004) Ett vanligt 

hjälpmedel vid boksamtal är en loggbok som eleverna för under läsning (Reichenberg & 

Lundberg, 2011). 

 

Frost (2009) anser att läraren i samspel med eleverna kan aktivera elevernas 

förkunskaper vid läsuppgifter, främja deras ordförråd samt ge förståelse för varför 

eleven ska läsa en text. Den sociala interaktionen gör att eleven kan diskutera det lästa 

med läraren och få ord och begrepp förklarade vilket leder till bättre läsförståelse 

(Bråten, 2008).  

 

Viss forskning menar att spel som Schack, Master Mind, Alfapet samt vissa kortspel 

kan påverka vårt arbetsminne i positiv bemärkelse. Även högläsning kan ha positiv 

effekt på arbetsminnet och det finns också olika dataprogram som är framtagna för att 

träna det (Adler, 2006). Det är dock framförallt viktigt att minska belastningen på 

arbetsminnet för elever som har ett svagt arbetsminne och exempel på detta kan bland 

annat vara att ge strukturerade uppgifter, dela upp uppgifter i delmoment samt att 

repetera informationen många gånger (Dahlin, 2009).  
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4. Metod 

I denna undersökning valdes att göra dels enkätstudie och dels intervjustudier. Nedan 

följer hur undersökningen förhåller sig till etiska regler, deltagare, material samt 

procedur. 

4.1. Etiska regler 

Eleverna tillfrågades först personligen om de ville delta i en intervju som handlade om 

deras läsförståelse. De elever som uttryckte intresse för deltagande fick ta med sig hem 

en medgivandeblankett till föräldrarna som fick ge sitt samtycke till sina barns 

deltagande i undersökningen. 

 

Klasslärarna tillfrågades muntligt om de ville delta i en studie som innehöll både en 

intervju och en enkät att fylla i. Läraren som arbetade med specialpedagogik tillfrågades 

om hon ville delta i en intervjustudie. De informerades om undersökningens syfte och 

hur deras medverkan skulle användas i studien.  

 

Innan arbetet med intervjuerna och enkäterna påbörjades informerades deltagarna i 

enlighet med konfidentialitetskravet om att alla deltagare, skola och kommun kommer 

att avidentifieras i rapporten samt vilka som kommer att ha tillgång till den färdiga 

rapporten. Deltagarna fick ge sitt samtycke till att intervjuerna spelades in och de fick 

veta att det endast är i samband med sammanställandet av intervjuerna som det 

inspelade materialet kommer att användas samt att inspelningarna kommer att raderas 

när arbetet är färdigt. 

 

4.2. Deltagare 

För att kunna jämföra elevernas intervjusvar med de aktiviteter deras respektive 

klasslärare har angivit förekommit i klassrummet fick både elev och lärare i klass A 

namn som börjar på bokstaven A i det här arbetet. Samma gäller för elever och lärare i 

klass B och klass C. Läraren som arbetade som speciallärare får ett namn som börjar på 

S, som i speciallärare. 

 

Elever 

De deltagande eleverna var tre pojkar från årskurs 6. Alla gick i en kommunal f-6-skola 

i ett mindre samhälle. Skolan hade cirka 400 elever. Eleverna valdes på basis av deras 

låga resultat i läsförståelsetest i årskurs 3 och årskurs 5; deras resultat fanns inom 

området 1-3 på Stanineskalan på båda testerna. Eleverna var:  

- Adam som hade diagnostiserade läs- och skrivsvårigheter av dyslektisk art, 

- Bertil som inte hade några diagnostiserade lässvårigheter, 

- Cesar som hade en tidigt diagnostiserad språkstörning. 

Ytterligare en elev var tillfrågad men valde att inte delta i intervjun. 

 

Lärare 

De fyra lärare som deltog i undersökningen var:  
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- Anders, mellanstadielärare som arbetat på den undersökta skolan i cirka 20 år, 

- Beata, tidigarelärare som hade arbetat som lärare i drygt ett år, 

- Cecilia, grundskollärare som arbetat på den undersökta skolan i cirka 20 år, 

- Sofia, tidigarelärare som arbetade som speciallärare när deltagande eleverna gick 

i årskurs 5. Hon var utbildad till tidigarelärare med inriktning mot 

specialpedagogik men hade inte formell speciallärarutbildning. 

En av klasslärarna, Anders, lämnade in enkäten men svarade inte på intervjufrågorna.  

4.3. Material 

För att få svar på forskningsfrågan på vilket sätt lärare arbetade med 

läsförståelsefrämjande aktiviteter i klassrummet gjordes först en enkät med de tre 

klasslärarna. Läraren som arbetade som speciallärare gjorde inte enkäten. Enkäten 

(Bilaga 1) innehöll 26 frågor. Metoden enkät valdes för att få en överblick över vilka 

aktiviteter som förekom i klassrummet. Efter enkäten gjordes en kort, uppföljande 

intervju med klasslärarna (Bilaga 2) för att ta reda på hur resultatet av de screeningar 

som gjordes användes i praktiken.  

 

För att ta reda på vilket specialpedagogiskt stöd eleverna i undersökningen fått vid sidan 

av klasslärarnas undervisning gjordes en intervju med skolans speciallärare. 

Intervjumaterialet för läraren som arbetade med specialundervisning (Bilaga 3) innehöll 

frågor om hur elever valdes ut till specialundervisning, hur styrdokumenten påverkade 

undervisningen och hur det specialpedagogiska arbetet såg ut. 

 

Slutligen intervjuades tre elever. Intervjumaterialet för eleverna (Bilaga 4) bestod av 

intervjufrågor som innehöll både kvalitativa och strukturerade frågor. Intervjufrågorna 

skapades utifrån de svar lärarna angivit i enkäten. Frågorna handlade om elevernas 

uppfattning av den undervisning i läsförståelse som de mött, deras uppfattning om 

läsförståelsescreeningarna, hur de upplevde olika texter och vad de ansåg var lätt 

respektive svårt i några olika texter som de mötte i skolan. Texterna eleverna fick se 

valdes ut med hänsyn till texternas olika längd, layout och genre.  

 

Både intervjufrågorna till eleverna och enkäten testades i ett pilottest där en elev från åk 

6 intervjuades med frågorna och två mellanstadielärare svarade på lärarenkäten. Små 

förändringar på enkäters utformning och innehåll gjordes efter pilottesterna. 

 

Analys av materialet 

När lärarenkäterna hade samlats in delades de olika klassrumsaktiviteterna in i 

kategorier som har betydelse för och som påverkar elevers läsförståelse: ordförråd, 

förförståelse, metakognition, läsförståelsestrategier, motivation och textsamtal. 

Enkätsvaren sammanställdes i en tabell för att överskådligt visa om några aktiviteter 

dominerade undervisningen i klassrummen och om det fanns aktiviteter som inte 

förekom hos någon av lärarna. I tabellen togs även hänsyn till hur ofta lärarna 

genomförde de olika aktiviteterna. De tre nivåerna av frekvens i tabellen var: oftare än 

en gång i månaden, mer sällan än en gång i månaden respektive aldrig.  

 



13 

Dagen efter genomförandet av de uppföljande klasslärarintervjuerna gjordes en 

innehållstranskribering. Materialet bearbetades och stor vikt lades vid hur 

screeningresultaten hade använts samt vilket stöd lärarna tyckte sig ha i sin 

undervisning i läsförståelse.  

 

Speciallärarintervjun innehållstranskriberades dagen efter avslutad intervju. Fokus i 

materialbearbetningen låg på vilka urvalskriterierna för specialundervisning var under 

förra läsåret och i fall läraren hade undervisat de elever som deltog i denna 

undersökning eller inte. I det fall hon hade gjort det togs även med i 

materialbearbetningen vilken slags undervisning den eleven fått hos henne. 

 

Det uppföljande arbetet med elevintervjuerna följde i stort samma struktur som vid 

lärarintervjuerna. Utifrån kategorierna ovan markerades nyckelord i elevernas svar i 

olika färger för att sedan kunna jämföra elevernas uppfattning om vilka aktiviteter de 

mött i klassrummet med respektive lärares enkätsvar för att se om det fanns en 

överensstämmelse. Utifrån den sammanställningen jämfördes även om eleverna bättre 

kom ihåg de aktiviteter som förekommit oftare än en gång i månaden jämfört med de 

aktiviteter som förekommit mer sällan. 

4.4. Procedur 

Klasslärarintervjuer 

Först delades enkäterna (Bilaga 1) personligen ut till lärarna och lärarna fick en vecka 

på sig att lämna in sina svar. Lärarna informerades om att det fanns möjlighet att ställa 

frågor om enkäten om de så önskade. När enkäterna hade samlats in sammanställdes de 

och utifrån svaren gjordes frågorna till elevintervjuerna. Intervjuerna med klasslärarna 

genomfördes samma dag som enkäterna lämnades in.  

 

Intervjun med Cecilia genomfördes i hennes klassrum på eftermiddagen när eleverna 

slutat för dagen. Intervju med klasslärare Beata genomfördes i ett mindre grupprum 

under skoldagen när hennes klass hade bokprat med skolbibliotekarien. Frågorna 

ställdes i samma ordning för båda lärarna (Bilaga 2) och intervjuerna spelades in med 

mobiltelefon. En följdfråga om lärarnas kännedom om den lokala språkplanen ställdes 

utöver de frågorna som fanns i frågeformulären. Varje intervju tog cirka tio minuter.  

 

Speciallärarintervju  

Specialläraren fick intervjufrågorna (Bilaga 3) två dagar innan intervjun genomfördes 

för att hon kunde förbereda sig inför intervjun. Intervjun genomfördes samma vecka 

som eleverna intervjuades och skedde i ett mindre grupprum efter hennes 

undervisningstid var slut. Utöver de förberedda frågorna ställdes det ett antal 

kompletterande följdfrågor. Intervjun tog cirka 40 minuter och spelades in med en 

mobiltelefon.  
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Elevintervjuer 

Elevintervjutiderna valdes i samråd med både elever och klasslärare. Intervjun med 

eleverna genomfördes under skoltid och eleverna hämtades från sina respektive 

klassrum till i ett mindre grupprum där eleverna regelbundet hade specialundervisning.  

Intervjun började alltid med att eleven först informerades om att intervjun spelades in 

med mobiltelefon. Frågorna ställdes i alltid i samma ordning (Bilaga 4). Vid behov 

ställdes följdfrågor.  

 

Först uppmanades eleven att fundera över hur bra han förstod olika texter som han 

regelbundet mötte i klassrummet. Förslag på olika texter gavs (t ex bänkbok, ett lästal i 

matte, ett kapitel i SO-boken) och eleven fick olika svarsalternativ att välja på: Jag 

förstår allt/jag förstår det mesta/jag förstår lite av texten/jag förstår nästan ingenting. 

Sedan fick eleven se det DLS-test som de hade gjort i årskurs 3 och årskurs 5. Eleven 

tillfrågades om han kom ihåg testerna och hur han hade upplevt dem. Därefter fick 

eleven svara på frågor om den undervisning som han hade haft, både om undervisning i 

klassrummet och om eventuell specialundervisning i fall eleven hade fått det. Som 

grund till frågor om undervisningens art användes de aktiviteter som klasslärare hade 

uppgivit att dessa förekom minst en gång i månaden i klassrummet. Efter frågorna om 

undervisning fick eleven sedan titta på tre olika texter (Giftiga planer; en lättläst 

kapitelbok, Ormens gåva: en kapitelbok med mer text och en sida i 

matematikläromedlet) och säga hur han tycker respektive text går att förstå utifrån 

textmängd, storlek på bokstäverna och eventuella bilder och varför han tycker så. Till 

sist fick eleven en fråga som handlade om hur han själv skulle vilja ha träning i 

läsförståelse om han fick välja. Varje intervju tog cirka 30 minuter.  
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5. Resultat 

 

Först presenteras resultatet av enkäterna med klasslärarna: vilka klassrumsaktiviteter 

som förekommit och hur ofta. Uppföljande intervju genomfördes med Beata och Cecilia 

och informationen från de intervjuerna presenteras direkt efter redovisningen av 

enkäterna. Därefter presenteras svaren från intervjun med specialläraren. Slutligen 

redogörs för hur eleverna själva ser på sina läsförståelseproblem och deras uppfattning 

av undervisningen de mött. För att kunna jämföra elevernas svar med respektive 

klasslärares svar kallas klasserna A, B och C.  

5.1. Undervisning i läsförståelse 

Tabellen (se Tabell 1) visar de olika klassrumsaktiviteterna indelade i kategorier 

(ordförråd, förförståelse, metakognition, läsförståelsestrategier, motivation och 

textsamtal). Tabellen ger överblick över vilka läsförståelsefrämjande aktiviteter som 

förekommer i de olika lärarnas klasser och hur ofta de förekommer. Hur ofta respektive 

lärare genomför respektive aktivitet markeras i tabellen med lärarnas initialbokstäver: A 

står för Anders, B för Beata och C för Cecilia. 

  

Tabell 1 Aktiviteter i klassrummet och deras omfattning  
Kategori Aktivitet Lärare som 

genomfört 

aktiviteten 

mer än 1 

gång/månad 

Lärare som 

genomfört 

aktiviteten 

mer sällan 

än 1 

gång/månad 

Lärare 

som aldrig 

genomfört 

aktiviteten 

Förförståelse Läraren skapar förförståelse av innehållet 

i helklass innan texten läses.  

B, C A  

Läraren skapar förförståelse av innehållet 

i mindre grupper innan texten läses. 

 B 

 

A, C 

Läraren skapar förförståelse av textens 

struktur (vilken funktion bilder, tabeller, 

informationsrutor mm har) i helklass 

innan texten läses. 

B, C A  

Läraren skapar förförståelse av textens 

struktur i mindre grupper innan texten 

läses. 

 B A, C 

Eleverna har fått undervisning i 

genrekunskap. 

 A, B, C  

Eleverna vet typiska drag för olika 

skönlitterära genrer. 

 A, B, C  

Ordförråd Läraren pratar om nya/svåra ord vid 

högläsning.  

A, B, C 

 

  

Eleverna har som vana att ta reda på 

betydelsen av svåra ord genom att fråga 

kompisar/läraren. 

A, B, C   

Eleverna tar reda på betydelsen av svåra 

ord genom att slå upp dem i ordlista. 

 A, B, C  
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Eleverna har som vana att ta reda på 

betydelsen av svåra ord genom att söka i 

telefon/dator. 

 A, B, C  

Metakognition Klassamtal om läsförståelse och varför 

det är viktigt förekommer. 

 A, B, C  

Individuella samtal med de elever som 

behöver om läsförståelse förekommer. 

 B, C 

 

A 

 

Eleverna får göra en självbedömning av 

sin prestation vid gruppläsning. 

  A, B, C  

Eleverna får diskutera hur de gör när de 

inte förstår t ex ett ord/begrepp/stycke. 

 B A, C 

Läraren är modell och visar hur man kan 

tänka när man läser en text och inte 

förstår det man läser. 

 B, C 

 

A 

Läsförståelse- 

strategier 

Klassen arbetar med 

läsförståelsestrategier (Reciprocal 

Teaching) 

B C A 

Eleverna kan svara på faktafrågor där 

svaret lätt hittas i texten. 

B, C 

 

A  

Eleverna har tränat på att göra kausala 

inferenser i faktatext 

B A C 

Eleverna vet att det finns olika slags 

frågor och att olika strategier krävs för att 

kunna svara på dem. 

 A, B, C  

Eleverna har tränat på att göra 

informativa inferenser. 

 A, B, C  

Eleverna har fått träna på att läsa på olika 

sätt och vet när vilket sätt kan användas. 

C B A 

Eleverna har fått undervisning i hur två 

eller fler texter kan läsas och jämföras 

med varandra. 

 B, C 

 

A 

Eleverna har tränat på att visualisera det 

lästa. 

 B, C 

 

A 

Eleverna har tränat på att skriva ner 

nyckelord när de har läst en text. 

 B, C 

 

A 

Eleverna får diskutera om författaren har 

förklarat lättbegripligt och om eleven har 

frågor att ställa till författaren eller vill 

ifrågasätta något författaren har skrivit. 

 B A, C 

Eleverna har fått fundera på författarens 

syfte med texten. 

B C A 

Motivation Eleverna får själva välja böcker inom 

gränser som läraren har bestämt.  

A, B C  

Textsamtal Klassdiskussioner om olika texter/böcker 

som läses/lästs förekommer. 

B, C 

 

A 

 

 

 

Enskilda samtal med eleverna om de 

böcker de läst förekommer. 

 B, C 

 

A 

 

Klass A, Anders 

Klassläraren Anders uppgav att han regelbundet, minst en gång i månaden, arbetar med 

elevers ordförråd (se Tabell 1) genom att ta upp ord som han antar kan vara svåra för 

elever att förstå när han läser en text högt. Han menar att hans elever frågar honom eller 
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sina klasskamrater om ord som de inte förstått när de läst en text tyst. Anders arbetar 

även regelbundet med elevernas läsmotivation. Han motiverar sina elever till läsning 

genom att låta dem välja sin egen litteratur men dock inom de gränser som han bestämt. 

De aktiviteter som förekommer mera sällan i Anders klass täcker kategorierna 

förförståelse, ordförråd, metakognition, läsförståelsestrategier och textsamtal. De 

aktiviteter som aldrig förekommer i Anders undervisning finns inom kategorierna 

förförståelse, metakognition, läsförståelsestrategier och textsamtal. Anders är den av de 

tre klasslärarna som genomför minst antal aktiviteter som främjar läsförståelse. 

 

Klass B, Beata 

Klassläraren Beata är den som uppgav flest läsförståelsefrämjande aktiviteter på enkäten 

(se Tabell 1). Hon uppger någon aktivitet inom alla kategorierna förutom inom 

metakognition. Beata skapar förförståelse av textens innehåll och struktur i helklass. 

Hon arbetar med ordförrådet genom att prata om svåra ords betydelse vid högläsning 

och hon anger att eleverna frågar henne eller sina klasskamrater om de möter ord vilkas 

betydelse de inte kan när de läser tyst. Beata arbetar med elevernas motivation för 

läsning genom att låta eleverna välja böcker inom vissa ramar som Beata bestämmer. 

Hon anger att klassen arbetar med läsförståelsestrategier: hennes elever tränar på att 

svara på frågor till texten både där svaret kan hittas direkt och frågor där flera delar av 

texten krävs för att besvara frågan. Eleverna får även fundera kring författarens syfte 

med texten. Hon undervisar också om Reciprocal Teachings förståelsestrategier (att 

förutse, ställa frågor, reda ut oklarheter och sammanfatta). I klassen förekommer 

dagligen textsamtal om böcker och texter som läses. De aktiviteter Beata genomför mer 

sällan täcker någon aktivitet inom i alla kategorier (förförståelse, ordförråd, 

metakognition, läsförståelsestrategier och textsamtal) förutom inom motivation. Den 

aktivitet som aldrig förekommer i Beatas undervisning är självbedömning vid 

gruppläsning. 

 

Beata uppger att hon tagit upp screeningsresultatet från DLS i samtal med skolans 

rektor och specialpedagog för att uppmärksamma elever med låga resultat i 

läsförståelse. Samtalet ledde till att en plan om en läsgrupp för dessa elever planerades. 

De styrdokument som påverkar Beatas arbete är i första hand läroplanen. Hon utgår från 

den när hon planerar klassens arbete med läsförståelse. Beata menar också att 

information som kommer fram under de utvecklingssamtal som genomförs varje termin 

med elever och deras vårdnadshavare påverkar hennes val av undervisningsformer. 

Beata känner till att det finns en lokal språkplan. Hon läste igenom planen under sin 

lärarutbildning men har inte använt den i sin undervisning. Hon önskar att man som en 

ny lärare fick en mapp med viktiga dokument och andra saker man bör känna till när 

man börjar arbeta på skolan. Hon känner inte till om skolan har material om 

läsförståelse som hon kunde använda.  Hon uppger att hon brukar gå till Skolverkets 

hemsida för att leta efter material och hon vänder sig till sina kollegor och 

specialpedagoger på skolan när hon behöver hjälp. Under det dryga året Beata arbetat på 

skolan har hon inte deltagit i organiserade lärarsamtal om läsförståelse eller fått någon 

fortbildning i ämnet. 
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Klass C, Cecilia 

De aktiviteter klassläraren Cecilia uppgav att hon gör i klassrummet minst en gång i 

månaden finns inom alla kategorier utom metakognition och motivation (se Tabell 1). 

Cecilia skapar förförståelse av innehållet i de texter som läses högt i klassen; hon tar 

upp textens innehåll och struktur innan hon läser texten. Hon arbetar med ordförrådet 

genom att ta upp svåra ords betydelse vid högläsning och hon menar att eleverna frågar 

henne eller sina klasskamrater om de möter ord i texten vilkas betydelse de inte kan när 

de läser tyst. I sin klass undervisar Cecilia elever i läsförståelsestrategier. Hennes elever 

får träna på att leta efter svar på faktafrågor i texten. Cecilia instruerar sina elever att 

läsa texter på olika sätt till olika syften. Cecilia har regelbundet samtal textsamtal om 

texters innehåll i helklass. De aktiviteter som förekommer mera sällan i Cecilias klass 

täcker alla kategorier (förförståelse, ordförråd, metakognition, läsförståelsestrategier, 

motivation och textsamtal). De aktiviteter som aldrig förekommer i Cecilias 

undervisning finns inom kategorierna förförståelse, metakognition och 

läsförståelsestrategier.  

 

I första hand använder Cecilia de screeningar som görs på skolan till att upptäcka vilka 

svårigheter eleverna har. Hon menar att resultaten oftast bekräftar det som hon redan vet 

men menar att screeningarna kan visa henne vilka saker hon måste ta upp mera i sin 

undervisning. Som exempel tar hon upp rättstavningsscreeningen som fick henne att 

inse att hon behöver arbeta mer med just rättsstavning. Cecilia har samtal med 

specialpedagoger om screeningresultatet i den mån de har tid och möjlighet och de kan 

ge förslag på åtgärder som kan sättas in och material som kan användas. Cecilia anser 

att förslagen är värdefulla men menar att hon som klasslärare har det största ansvaret för 

att genomföra åtgärderna. Specialpedagogerna kan också hjälpa till i klassen men deras 

tid är begränsad eftersom det är många lärare som har behov av hjälp. Cecilia känner till 

att det finns en lokal språkplan och den finns tillgänglig i klassrummet men hon 

använder den inte. Om hon behöver råd eller hjälp angående läsmaterial brukar hon 

vända sig till sina kollegor. Hon brukar även be skolbibliotekarien om hjälp när det 

gäller val av litteratur för eleverna. Under de cirka 20 år som Cecilia arbetet som lärare 

har hon deltagit i organiserade lärarsamtal om läsförståelse men det är ganska länge 

sedan sist det hände. Hon har inte fått specifik fortbildning i läsförståelse. 

 

Specialundervisning, Sofia  

Läraren som arbetade med specialundervisning under förra läsåret uppger att hon 

känner till att det finns en handlingsplan för språkutveckling i kommunen men har själv 

inte läst den. Hon antar att den innehåller en plan för screeningar; när de ska göras och 

hur de ska följas upp. Sofia uppger att under förra året var det skolans rektor som 

bestämde vilka elever och grupper som skulle prioriteras för att få specialundervisning. 

Om det blev tid över kunde Sofia tillsammans med skolans specialpedagoger bestämma 

vilka elever som var i behov av extra stöd och fördela tiden mellan eleverna.  

Bedömningen gjordes på basis av resultat från olika screeningar och de elever som fick 

låga resultat prioriterades för specialundervisning.  Under läsåret prioriterades årskurs 6 

för specialundervisning eftersom årskurs 5 på den undersökta skolan hade en extra 

resurslärare. Av de tre elever i denna undersökning undervisade Sofia endast Cesar. Hon 

träffade honom vid ett tillfälle i veckan. De utgick från arbetsuppgifter i en arbetsbok 
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och diskuterade frågorna och svaren. Adam kunde ha fått träffa Sofia men avstod 

eftersom han valde att inte lämna klassrummet för specialundervisning. Eftersom Bertils 

klass hade en resurslärare gjorde rektorn bedömningen att Bertil fick tillräckligt med 

stöd i klassen. Sofia menar att de dåliga resultaten skolan haft i läsförståelse har 

påverkat hennes undervisning. Hon har lagt mer tid på att träna läsförståelse eftersom 

bristande läsförståelse påverkar all annan undervisning också. Den bristande förståelsen 

märks tydligt i läsning av faktatexter i mellanstadiet, menar hon. Sofia uppger att hon 

inte fått någon fortbildning i läsförståelse men att hon ofta diskuterar läsförståelse med 

sina kollegor och hon har letat fram läromedel i olika lässtrategier och didaktiska 

metoder på egen hand. Hon har bland annat arbetat med materialet En läsande klass och 

anser det är viktigt att uppmärksamma eleverna på de olika läsförståelsestrategierna. 

 

Sammanfattning av lärarnas undervisning 

I de undersökta lärarnas undervisning förekommer inte så många läsförståelsefrämjande 

aktiviteter regelbundet. De flesta aktiviteter genomförs mer sällan än en gång i 

månaden. Det går också se att det finns en variation mellan hur många aktiviteter de 

olika lärarna gör i sina respektive klassrum.  Alla tre klasslärare arbetar regelbundet 

med att stärka elevernas ordförråd vid högläsning genom att förklara ord som de antar 

kan vara svåra för eleverna att förstå. Beata och Cecilia arbetar regelbundet med sina 

elevers förförståelse för texters innehåll och struktur. De arbetar också regelbundet med 

läsförståelsestrategier samt har textsamtal i klassen. Anders och Beata anger att deras 

elever själva får välja böcker inom vissa ramar vilket är en motivationshöjande åtgärd. 

Ingen av klasslärarna låter eleverna göra en självbedömning av sin egen prestation vid 

gruppläsning vilket, i fall det gjordes, kunde träna elevernas metakognition.  

Specialläraren undervisade en av de tre eleverna i undersökningen. Under förra läsåret 

var det i första hand skolans rektor som beslutade om vilka elever som skulle få 

specialpedagogiskt stöd. 

5.2. Elevernas uppfattning om sin egen läsförståelse 

 

De tre elevernas svar redovisas under olika rubriker. 

Klass A, Adam 

Adam förstår bäst det han läser om texten är skriven med vanliga bokstäver och inte 

skrivstil. Han tycker att större bokstäver går bäst för honom att förstå. Det har mindre 

betydelse för förståelsen om det är bilder i boken eller inte. Adam tycker att mycket text 

som är tätt på sidorna är svårast att förstå. Adam tycker också att det är svårt att förstå 

det han läser om det är det är många långa ord. Hans bok som han läser tyst i är ganska 

lätt att förstå, men ibland kan det vara några svåra ord som gör det lite svårt att förstå 

det han läser. När Adam får titta på boken Ormens gåva (en bok vars målgrupp är 9-12-

åringar med 409 sidor, tätskriven text utan bilder) tycker han att den är tjock och känner 

sig tveksam till att han skulle kunna läsa den och förstå, dels på grund av tjockleken och 

dels på grund av mängden text. I klassen läser de ofta läromedelstexter högt och när 

eleverna arbetar i grupp brukar de läsa texterna högt i gruppen. Adam tycker det är 

lättare att förstå när de läser texten i grupp jämfört med om han läser den själv. Det 

förekommer inte att de pratar om texten innan läsning. Adam tror inte att det skulle 
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hjälpa honom att förstå det lästa bättre även om de gjorde det. I matematikläromedlet 

använder Adam ibland förklaringsrutorna men tycker inte att de hjälper honom att 

förstå. Han tycker de kan vara lättare att förstå om det är mindre mängd text i dem. 

 

Adam minns läsförståelsescreeningen de gjorde i årskurs 5. Han tycker att storleken på 

bokstäverna i testet gör att texten går bra att läsa och förstå men att det var lite svårt att 

förstå vad de menade när han skulle svara på frågorna. Han tyckte inte att det var någon 

skillnad mellan att förstå faktatexterna jämfört med de berättande texterna.  

 

Klass B, Bertil  

Bertil tycker det är lättast att förstå när det är tyst i klassrummet och när han vet något 

om ämnet sedan tidigare. Han tycker det är svårast att förstå när det är högljutt i 

klassrummet men ibland kan det också vara svårt att förstå när det är alldeles knäpptyst 

i rummet. Han tycker att det varierar. När vi tittar på olika böcker tycker han att Ormens 

gåva ser ut att vara svår att förstå. Han säger att när texten är liten tappar han ibland bort 

var han läser och om det är för mycket text på en sida glömmer han bort vad han har 

läst. Lärobokstexter i SO och NO går alltid bra att förstå för läraren pratar ofta om 

texten innan och de läser alltid texten högt i klassrummet. Han förstår förklaringsrutorna 

i matteboken bra oavsett om det är mycket text i dem eller inte. När han tittar och 

jämför två olika, en med mer text, tycker han att den med mindre text är lättare att förstå 

men poängterar att det inte har med texten att göra. Han tycker ibland att det är svårt att 

veta hur han ska läsa om det är många tabeller och småtexter på en sida. För att förstå 

brukar Bertil gå ut ur klassrummet och försöka läsa så noga som möjligt eftersom han 

tycker att det är lättare att förstå när det är tyst runt omkring.  

 

Bertil minns inte läsförståelsescreeningen de gjorde i årskurs 3 men han kommer ihåg 

den han gjorde i årskurs 5. Han tyckte att det gick ganska bra och tycker att det är lätt 

när man har läst jättenoga och inte är stressad. Han kände sig stressad just på det här 

testet trots att han bara höll på halva den tillåtna tiden. Han känner sig inte alltid 

stressad när test är tidsbegränsade men på just detta gjorde han det. Han tycker inte det 

var någon skillnad mellan att förstå de berättande texterna jämfört med faktatexterna. 

 

Klass C, Cesar 

Cesar tycker det är lättast att förstå när läraren läser högt. När han läser själv är det 

svårast att förstå om det är många svåra ord men han tycker oftast att det går bra att 

förstå. När vi tittar på olika böcker tycker Cesar att de flesta texter går bra att förstå, 

men han skulle inte välja Ormens gåva som tystläsningsbok eftersom den är så tjock 

och saknar bilder. Han tycker att alla texter är ganska lätta att förstå.  

 

Cesar minns inte läsförståelsescreeningen de gjorde i årskurs 3 men han kommer ihåg 

den han gjorde i årskurs 5 och han tyckte inte att var särskilt svårt. Efter en stund säger 

han att längre texter kan vara svåra men han tycker inte att någon av texterna i 

screeningen för åk 5 är för lång. Cesar tycker inte att det är någon skillnad mellan att 

förstå berättade texter eller faktatexter. När han ska läsa och svara på frågor till en sådan 

text läser han igenom texten och kommer ihåg det mesta. Det han inte kommer ihåg går 

han tillbaka och läser igen. Han brukar minnas ungefär var det stod.  
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Sammanfattning av elevernas uppfattning av sin läsförståelse  

Det varierar vad eleverna tycker påverkar deras möjligheter att förstå texter. Adam 

säger att hur texten ser ut påverkar hans möjligheter att förstå texten medan Bertil pekar 

på förförståelse och ljudnivån i klassrummet som viktiga faktorer. Cesar säger att han 

oftast förstår det han läser men tycker att det går bäst om han får lyssna på text. Alla tre 

eleverna minns läsförståelsescreeningen som gjordes i årskurs 5 och alla tyckte att 

texterna gick ganska bra att läsa och förstå. 

5.3. Elevernas uppfattning om läsförståelseundervisningen de mött 

Här redovisas vad som framkommit i intervjuerna med de tre eleverna. Rubrikerna 

Klass A, Klass B och Klass C används för att det ska vara möjligt att jämföra elevernas 

svar med respektive klasslärares undervisning. 

 

Klass A 

Adam berättar att hans lärare arbetar med ordförrådet genom att stanna upp och prata 

om svåra ord vid högläsning. Adam tycker att det hjälper honom att förstå lite bättre. 

När Adam vid tyst läsning fastnar på ett svårt ord brukar han inte fråga någon utan han 

försöker ljuda ordet en bokstav i taget. Om han trots det inte vet vad det betyder brukar 

han försöka läsa meningarna runt omkring för att kanske kunna lista ut ordet med hjälp 

av sammanhanget. Om inte det heller lyckas brukar han strunta i det och läsa vidare. 

Han ber inte någon annan om hjälp. Adams lärare angav att han som 

motivationshöjande åtgärd låter eleverna själva välja böcker inom ramar som läraren 

angett. Adam berättar att han väljer tystläsningsböcker fritt i biblioteket och att han 

ibland tar hjälp av skolbibliotekarien.  

 

Adam har svarat på faktafrågor i klassrummet men bortsett från det minns Adam inte att 

han gjort någon av de aktiviteter inom kategorierna förförståelse, ordförråd, 

metakognition, läsförståelsestrategier och textsamtal som läraren angett förekommer i 

undervisningen mer sällan än en gång i månaden.  

 

Klass B 

Bertil känner igen de flesta av de läsförståelseaktiviteter läraren undervisar regelbundet 

i. Han tycker det är bra att klassläraren skapar förförståelse av innehållet innan läsning, 

bäst tycker han att det är när hon gör det i mindre grupper när alla är tysta. Han vet att 

läraren har pratat om rubriker och bildtexter och vilken funktion de har.  Bertil tycker att 

det hjälper honom förstå bättre när läraren arbetar med ordförrådet och stannar upp vid 

högläsning och pratar om svåra ord. Bertil tycker inte det stör förståelsen när läraren 

avbryter läsningen. När Bertil själv läser och kommer till ord han inte förstår frågar han 

inte någon om ordet utan han försöker läsa och läsa tills han kan läsa rätt. Klassen har 

arbetat med läsförståelsestrategier i klassrummet utifrån modellen Reciprocal Teaching 

där man ska förutse, ställa frågor, reda ut oklarheter och sammanfatta. Bertil tycker att 

förståelsestrategierna ibland hjälper honom att förstå bättre. Han har gjort uppgifter när 

han ska svara på faktafrågor. Bertil känner inte igen att han har gjort uppgifter där han 

behöver leta på flera ställen i texten för att hitta svaret. Bertil kommer inte heller ihåg 
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att de har fått fundera vilket syfte författaren har med sin text. Bertil säger att de ibland 

har textsamtal (klassdiskussioner) om högläsningsböckerna när läraren läst ut dem och 

ibland ser de på filmen till boken vilket tycker han om.  

 

Av de aktiviteter läraren angett att de gör någon gång per termin (förförståelse, 

ordförråd, metakognition, läsförståelsestrategier och textsamtal) minns Bertil några av 

dem och andra inte. Bertil tycker att läraren skapar förförståelse genom att prata om 

skillnad mellan faktatexter och skönlitterära texter men känner inte igen att de har pratat 

om typiska drag för olika skönlitterära genrer. Han anger att klassen har tränat på 

förståelsestrategin att göra informativa inferenser (att knyta det lästa till egna 

erfarenheter) när de läser i klassrummet. Han minns inte att läraren har pratat om 

författarens syfte med texten. Han tror inte att de har fått träna på att läsa texter på olika 

sätt beroende på vad syftet med textläsningen är i skolan men däremot tränar han på det 

hemma med hjälp av sin mamma. Inom metakognition säger Bertil att hans lärare har 

pratat om läsförståelse och hur man ska göra om man inte förstår ett ord men han minns 

inte riktigt vad hon sa. Han vet dock att man måste förstå vad man läser för att lära sig 

saker. På utvecklingssamtalen brukar läraren ha samtal bara med honom och säga att 

han ska läsa noga och ibland kan han få något tips av henne.  

 

Klass C 

Cesar säger att hans lärare skapar förförståelse av textens struktur och innehåll och att 

det hjälper honom att förstå. Han är dock lite osäker på vad läraren brukar säga om 

texterna. Läraren brukar arbeta med ordförrådet genom att stanna upp och prata om nya, 

svåra ord. Om Cesar inte förstår ett ord frågar han läraren eller läser bara vidare. Ibland 

läser han om meningen för att förstå ordet av sammanhanget. Av 

läsförståelsestrategierna menar Cesar att han har tränat på att svara på faktafrågor för 

det gör de i SO-ämnet. Han minns inte att de har tränat på att läsa på olika sätt. De 

brukar ha textsamtal i klassen sedan de läst ut högläsningsboken. De brukar prata om 

innehållet och vad de tyckte om boken. De brukar inte fundera över varför personerna 

agerade som de gjorde eller kanske vad som hände sedan.  

 

Av de aktiviteter läraren angett att de gör någon gång per termin minns Cesar att han 

tränat på att göra informativa inferenser vilket är en läsförståelsestrategi. Han minns inte 

när det gjorde det. 

 

I årskurs 5 arbetade Cesar i mindre grupp med specialläraren. De läste och brukade 

efteråt prata om vad de hade läst. De brukade också svara på frågor om texten. Då 

pratade de först om vad svaret var och sedan skrev de ner svaren. Cesar tycker att det 

var ett bra sätt att arbeta på. Han minns inte om texterna de läste fanns i hans läromedel 

eller om det var andra texter. 

 

Sammanfattning av elevernas uppfattning av den undervisning de mött  

Alla tre elever känner igen de flesta av de aktiviteter de mött i klassrummet minst en 

gång i månaden. De är positiva till de flesta aktiviteter och tycker att de hjälper dem att 

förstå texter bättre. De flesta av de aktiviteter som förekommer mer sällan än en gång i 

månaden känner Adam och Cesar inte igen att de arbetat med. Bertil kommer ihåg vissa 
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av dem. Adam och Bertil brukar inte fråga någon om de stöter på ett ord som de inte 

förstår, Cesar brukar fråga läraren eller läsa vidare.  Cesar är den enda av eleverna som 

fick specialundervisning under årskurs 5. 
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6. Diskussion 

 

I diskussionen tas undersökningens resultat upp och diskuteras mot teoribakgrunden.  

6.1 Lärares arbete med läsförståelsesvaga elever 

De styrdokument som styr lärarnas arbete med läsförståelse i den undersökta 

kommunen är skollagen (SFS 2014:1013), läroplanen (Lgr 11), kommunens skolplan 

och kommunens språkplan. De bägge senare dokumenten är komplement till de 

nationella styrdokumenten. Läsförståelse och lässtrategier nämns vid ett flertal tillfällen 

i Lgr 11 men ofta saknas en röd tråd från styrdokument till lärarnas praktik (Skolverket, 

2011b; Westlund, 2013). Resultatet av denna undersökning visar att det varierar mellan 

klasserna i vilken grad lärarna undervisar om läsförståelse och genomför aktiviteter som 

främjar läsförståelse. Språkplanen som finns i kommunen tar upp det testförfarande och 

förslag på åtgärder som ska gälla i den nämnda kommunen. Planerade screeningar 

genomförs regelbundet i varje årskurs och uppföljning sker gemensamt av klasslärare, 

specialpedagoger samt i vissa fall även rektor. Det verkar vara i lärarnas verksamhet i 

klassrummet och specialpedagogernas arbete med enskilda elever som det inte finns en 

tydlig plan för hur undervisningen ska ske. Frost (2009) poängterar vikten av att läraren 

är aktiv i elevens läroprocess och för att elever ska utveckla god läsförståelse är det 

viktigt att arbetet sker i ett samspel mellan lärare och elev.  

 

Klasslärarna Beata och Cecilia anger att de skapar förståelse av textens struktur och 

innehåll minst en gång i månaden, vilket Bråten (2008) menar är det som påverkar 

läsförståelsen bäst. Reichenberg (2008) ger förslag på att översiktsläsa texten och prata 

om bland annat rubriker och bilder för att skaffa sig förförståelse av texten innan man 

läser den. Den här undersökningen visar inte på vilket sätt lärarna skapar förförståelse 

av texter. Två av eleverna i undersökningen, Bertil och Cesar, får undervisning i 

förförståelse medan Adam inte får det. Klassläraren Anders anger att han inte förbereder 

eleverna på texter som ska läsas. Om det är så att Adam har god språkförståelse vid 

sidan av sina dyslektiska svårigheter skulle han troligtvis bättre kunnat förstå det han 

läser om han fått mer undervisning i läsförståelsestrategier. Formell, explicit 

läsförståelseundervisning som får pågå under en längre tid är av vikt för alla elever 

(Andreasson, 2009; Anmarkrud, 2009; Elwér, 2014). 

 

I intervjun med specialläraren framkom att eleven Adam inte fick specialundervisning 

under förra läsåret eftersom han inte ville utmärka sig och gå iväg från klassen. Om en 

elev inte vill undervisas utanför klassrummet, som i Adams fall, borde 

specialundervisningen utformas på ett sätt som passar den eleven istället för att eleven 

inte ska få ta del av specialundervisning överhuvudtaget. Enligt Skollagen (SFS 

2014:1013) ska eleven få det stöd som krävs för att hen ska nå kunskapskraven och i 

första hand ska det stödet ges i elevens ordinarie undervisningsgrupp. Bertil fick inte 

specialundervisning under förra läsåret eftersom extra resurs fanns i klassrummet. 

Huruvida rektor som tog det beslutet försäkrat sig om att Bertil skulle få det stöd han 

har behov av framgår inte av undersökningen.  Cesar är den enda av de tre intervjuade 

eleverna som fått specialpedagogiskt stöd i årskurs 5. Detta kan tyckas vara 

anmärkningsvärt eftersom alla tre eleverna hade låga resultat på screeningarna. Läraren 

som arbetade med specialundervisning under förra året säger att hon inte fått 
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fortbildning i läsförståelse men att hon själv varit aktiv i letande efter material och 

arbetat med läsförståelsestrategier, bland annat från En läsande klass. Materialet har fått 

en del kritik (Damber & Nilsson, 2014) bland annat för att det innehåller många texter 

utan sammanhang. Anmarkrud (2008) menar att skickliga lärare arbetar med 

meningsfulla texter. På vilket sätt specialläraren använde materialet framgår inte av 

undersökningen och Cesar minns inte vilka texter de läste när han fick 

specialundervisning.  

 

Det har inte framkommit i denna undersökning att särskild hänsyn tagits till de enskilda 

individerna vid planering av undervisningen. Att undersöka elevernas hörförståelse 

kunde vara ett första steg för att skaffa sig mer kunskap om just deras svårigheter för att 

planera individuella insatser. 

6.2 Elevers upplevelse av sina läsförståelseproblem 

Adam har dyslektiska svårigheter vilket innebär att avkodningen tar kapacitet från 

arbetsminnet och hans förståelse påverkas. Eftersom Adam tycker det är lättare att 

förstå när andra läser högt kan det vara så att hans långsamma avkodning påverkar hans 

läsförståelse. Elwer (2014) menar att sambandet mellan förståelse och avkodning blir 

mindre med åren då avkodningen tränas upp. Denna utveckling kan vi inte se i Adams 

fall. Tvärtemot all forskning (Bråten 2008; Reichenberg, 2008) säger Adam att han inte 

tror att förförståelse skulle hjälpa honom att bättre förstå det han läser. Det kan bero på 

att han aldrig har fått hjälp med att strukturera en text innan läsning så att han inte vet 

vad det innebär. Bertil har insett vikten av att förförståelse innan han läser en text och 

beskriver att han förstår texten bättre när han har förkännedom när han känner till ämnet 

texten handlar om. 

 

Adams och Bertils klasslärare menar att eleverna får välja böcker inom gränser de 

bestämmer men både eleverna säger själva att de får välja helt fritt. Adam tycker att 

textens utseende och textmängden påverkar hur lätt eller svår en bok är att förstå. Därför 

skulle Adam kanske vara hjälpt av att få välja böcker inom vissa ramar då läraren har 

möjlighet att styra honom till böcker med rätt svårighetsnivå.  

 

Eleverna som intervjuats säger att det var ganska lätt att förstå texterna i screeningtestet 

de gjorde i årskurs 5 trots att deras resultat visar på motsatsen. Westlund (2013) anser 

att elever som fått för lite aktivt undervisningsstöd i läsning har som enda mål att ta sig 

igenom texten och förståelsen får underordnad betydelse. Ingen av de tre eleverna i den 

här undersökningen tycker att det är skillnad mellan att förstå faktatexter jämfört med 

skönlitterära texter, vilket skulle kunna vara positivt. Eftersom alla tre elever hade låga 

resultat på screeningtesten kan dock även detta ha att göra med på vilket sätt de läser 

texter. Om eleverna griper sig an alla texter på samma sätt och deras främsta mål är att 

ta sig igenom texten spelar det kanske ingen roll om det är en faktatext eller en narrativ 

text; texterna kommer att vara lika lätta, eller mer troligt, lika svåra att förstå. Detta blir 

oftast problematiskt för förståelsen eftersom läsaren måste ta sig an och läsa faktatexter 

och skönlitterära texter på olika sätt (Kamhi & Catts, 2012; Reichenberg, 2008). 

Forskningen har fokuserat mer på skönlitterära texter än faktatexter (Reichenberg, 

2012) vilket kan vara en orsak till att Sveriges resultat när det gäller förståelse av 

faktatexter har sjunkit i PIRLS (Skolverket, 2012). Adam tyckte att frågorna i 
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screeningen i årskurs 5 var svåra att förstå vilket kan bero på att han inte regelbundet 

fått träna på att svara på inferensfrågor. Spencer et. al. (2014) menar att läsförståelse hör 

ihop med att kunna göra inferenser i texten. 

 

Bertil nämner vid flera tillfällen att det är lättast att förstå när det är lugnt omkring 

honom. Han menar också att han ibland tappar bort sig i texten och om det är för 

mycket text på en sida glömmer han ibland vad han har läst. Bertil, som inte har några 

kartlagda svårigheter och som har mött relativt många läsförståelsefrämjande åtgärder 

borde generellt förstå bättre när han läser än vad screeningtest visar att han gör. 

Klingberg (2011) menar att många elever med lässvårigheter har sämre arbetsminne än 

normalläsaren. Det kan upplevas som att elever med lågt arbetsminne har svårt att 

koncentrera sig på det de läser. Koncentrationssvårigheter kan givetvis ha andra orsaker 

än svagt arbetsminne men i Bertils fall borde man kanske undersöka om arbetsminnet 

kan orsaka hans svårigheter med att koncentrera sig. Om det skulle vara så finns 

övningar för att träna arbetsminnet samt att läraren måste hjälpa honom att minska 

belastningen på arbetsminnet (Adler, 2006; Dahlin, 2009).  

6.3 Elevers uppfattning om skolans stödåtgärder 

Det finns en överensstämmelse mellan den undervisning klasslärarna angett att de 

genomfört i klassrummet och de aktiviteter eleverna säger sig ha mött. Att eleverna 

känner igen de aktiviteter lärarna angett att de undervisat i talar för att de är medvetna 

om vad som sker i klassrummet och att de är mottagliga för undervisning. De flesta av 

de aktiviteter som förekommer mer sällan än en gång i månaden känner Adam och 

Cesar inte igen att de arbetat med. Bertil kommer ihåg vissa av dem.  

 

Elwér (2014) poängterar ordförrådets betydelse för förståelsen och alla tre elever i 

undersökningen tycker det är bra att deras lärare pratar om svåra ord i 

högläsningsboken. Trots att eleverna själva berättar att det hjälper dem att förstå texten 

om läraren förklarar svåra ord under högläsning är det bara Cesar av eleverna som 

ibland tar reda på ordets betydelse vid tyst läsning. Både Bertil och Cesar tycker det är 

bra att lärarna pratar om texten innan läsning men det framgår inte om de vid egen 

läsning funderar över sin förförståelse innan de tar sig an texten. Cesar är den enda av 

eleverna som fick specialundervisning under årskurs 5 och han säger att han tyckte det 

var bra men han minns egentligen inte något de gjorde under de lektionerna. Kanske 

behöver eleverna ännu mer explicit och tydlig undervisning för att själva tillämpa 

struktureringsstrategier på sin egen läsning. Flera forskare poängterar att läraren ska 

vara modell för eleverna för att så småningom ge dem ansvar att själva jobba efter 

modellen (Bråten, 2008; Frost, 2009; Kamhi & Catts, 2012). Westlund (2013) och 

Druid Glentow (2006) pekar på att bristen på aktivt undervisningsstöd i läsning kan leda 

till att eleverna inte utvecklar lässtrategierna utan deras enda mål med läsning är att ta 

sig igenom texten. Applegate och Applegate (2010) tar upp elevers motivation som en 

viktig faktor för läsförståelse. Ser dessa elever nyttan av läsning eller ser de läsningen 

enbart som ytterligare en uppgift de ska göra i skolan?  
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6.4 Faktorer för fortsatta läsförståelseproblem 

 

Reichenberg (2014) konstaterar att samtliga undervisningsprogram som är utformade 

för att förbättra elevers läsförståelse kan användas framgångsrikt. Om eleverna i denna 

undersökning hade fått möta en strukturerad läsförståelseundervisning är sannolikheten 

stor att de skulle förstå lästa texter bättre. Att läsförståelse är en komplex process som 

påverkas av flera faktorer visar forskning (Bråten, 2008; Lundberg & Reichenberg, 

2009; Westlund, 2013). I denna undersökning har det framkommit att det saknas en 

samsyn och en gemensam kunskap om hur man på bästa sätt arbetar 

läsförståelsefrämjande hos de lärare som deltagit i undersökningen. Olika lärare arbetar 

på olika sätt och i olika grad med läsförståelseundervisning. I svenska skolan finner 

Westlund (2013) en brist på forskningsförankrat stödmaterial för lärare vilket kan vara 

en av orsakerna till att enskilda lärare undervisar på det sätt de finner bäst. Enligt 

Westlund (2013) består läsförståelse av olika färdigheter som påverkar varandra och 

Westlund (2010) anser att didaktiska diskussioner om hur eleverna utvecklar sin 

läsförståelse saknas i skolorna. Denna undersökning visar att det kan stämma på den här 

skolan. Av lärarintervjuerna framkom att det var länge sedan tid avsatts för att ge 

lärarna möjlighet att gemensamt diskutera läsförståelse samt att det inte finns ett 

gemensamt sätt att hitta material för arbete med läsförståelse. 

  

Spencer et. al. (2014) menar att det är viktigt att skilja på specifika förståelsesvårigheter 

som har med allmän språkförståelse att göra och svårigheter att förstå lästa texter. 

Levlin (2014) anser att för att kunna bedöma om elevernas läsförståelsesvårigheter är 

specifika förståelsesvårigheter enligt Simple view of reading (Hoover & Gough, 1990) 

måste även hörförståelsen undersökas. I den undersökta kommunen görs screeningar för 

att uppmärksamma elevers svårigheter i svenska. Om elever har lågt resultat på två 

screeningar som genomförts med två års mellanrum borde kanske uppföljande tester, 

bland annat hörförståelsetester, genomföras för att bekräfta eller utesluta specifika 

förståelsesvårigheter. Elwér (2014) har i sin studie sett att barn med 

förståelsesvårigheter ofta uppmärksammas sent trots att svårigheterna ofta kunnat 

upptäckas redan under förskoleåldern. Det skulle kunna vara så att de elever som 

deltagit i denna undersökning har ett mindre ordförråd än jämnåriga elever och att det i 

så fall kan utgöra en del av deras problem med läsförståelse (Elwér, 2014; Levlin, 

2014). Eftersom inga uppföljande tester gjorts med eleverna är det svårt att veta om 

någon av eleverna har ett litet ordförråd, men vidare testning kunde rekommenderas.  

 

Gustafsson et al. (2011) har uppmärksammat att det finns risk för att elever med 

lässvårigheter blandas ihop och får samma specialundervisning oavsett vilka svårigheter 

de har. Av de tre eleverna som ingått i den här studien har en av dem dyslektiska 

svårigheter, en har en språkstörning och en har inte någon diagnos.  

 

Adam som har dyslektiska svårigheter har överhuvudtaget mött få läsförståelseinriktade 

aktiviteter under mellanstadiet och som Druid Glentow (2006) menar leder för lite 

färdighetsträning till dålig läsning. Adam skulle förmodligen behöva mycket 

avkodningsträning och få träna på lässtrategier som han kan använda som stöd vid 

självständig läsning. Om Adam hade fått undervisning i struktureringsstrategier (Bråten, 

2008) hade han bättre kunnat skaffa sig en överblick över texten. De 

övervakningsstrategier som Bråten (2008) nämner hjälper läsaren att övervaka sin 
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förståelse under läsning. Kanske saknar eleverna effektiva övervakningsstrategier vid 

läsning. Deras viktigaste mål är att ta sig igenom texten och de läser inte eftertänksamt 

(Applegate & Applegate, 2010). Många elever tycker att skönlitterära texter är lättare att 

förstå än faktatexter, vilket bland annat visat sig på internationella test (Skolverket, 

2012).  

 

Syftet med den här studien var att ur utvalda perspektiv studera de faktorer som kan 

orsaka mellanstadieelevers fortsatta svårigheter i läsförståelse. Detta har studerats 

genom intervjuer med lärare och elever. Några tänkbara faktorer för elevers fortsatta 

svårigheter i läsförståelse har framkommit och diskuterats. Sammanfattningsvis kan 

konstateras att även om det finns en tydlig arbetsgång i kommunen för att förebygga 

lässvårigheter finns det inte en samsyn hos lärarna när det gäller 

läsförståelseundervisningen. Uppföljande tester kunde också vid behov göras för att på 

ett bättre sätt ringa in enskilda elevers svårigheter med läsning och ge dem rätt stöd. 

6.5. Metoddiskussion 

Studiens omfattning gör att resultatet inte är generaliserbart utan är endast gällande för 

den skola som deltog i studien, vilket är en svaghet med denna studie. Eleverna gavs 

många ledande frågor då klassrumsaktiviteter efterfrågades. Det finns en risk att 

eleverna bara bekräftade att de har gjort de aktiviteter som efterfrågades. En orsak till 

det skulle kunna vara att eleverna vill vara lojala mot sin lärare. En annan orsak kan 

vara att det är lättare att bekräfta för att inte verka dum.  

 

Vid elevintervjun med Cesar blev han trött innan intervjun var klar. Han gäspade 

upprepade gånger och på slutet svarade han att allt är lätt på alla frågor. Han fick frågan 

om intervjun skulle avbrytas och fortsätta vid ett senare tillfälle men det ville han inte. 

Detta kan ha påverkat hans svar eftersom hans mål kan ha varit att snabbt få avsluta 

intervjun.  

 

Att kunna använda läsförståelsestrategier är en stor och viktig del för att utveckla god 

läsförståelse. Trots detta fick läsförståelsestrategierna mycket lite utrymme i denna 

studie och varken lärarna eller eleverna tillfrågades mer ingående om hur de arbetat med 

strategierna, vilket är en brist. Längre intervjuer med klasslärarna utifrån enkätsvaren 

hade varit önskvärt men tiden tillät inte detta. 

 

En fråga i enkäten handlade om motivation och om eleverna själva får välja böcker 

inom vissa gränser. Den frågan kan ha missuppfattats av de båda lärarna som svarade ja 

på den medan deras respektive elever båda svarar att de fritt får välja 

tystläsningsböcker.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Enkät till klasslärare 

 

 Dagligen Någon 

eller fler 

gånger i 

månaden 

Någon 

eller 

fler 

gånger/ 

termin 

Någon 

gång 

Aldrig 

 

1.Skapar förförståelse av innehållet 

i helklass innan texten läses. 

     

2.Skapar förförståelse av innehållet 

i mindre grupper innan texten läses. 

     

3.Skapar förförståelse av textens 

struktur (vilken funktion bilder, 

tabeller, informationsrutor mm har) 

i helklass innan texten läses. 

     

4.Skapar förförståelse av textens 

struktur (vilken funktion bilder, 

tabeller, informationsrutor mm har) 

i mindre grupper innan texten läses. 

     

5.Arbetar med 

läsförståelsestrategier (t ex 

spågumman, frågeapan, detektiven, 

cowboyen, eller några andra). 

     

6.Läraren stannar upp vid nya/svåra 

ord och pratar om dem vid 

högläsning.  

     

7.Eleverna har som vana att ta reda 

på betydelsen av svåra ord genom 

att: 

------------------- 

a.fråga kompisar/läraren 

     

b.slå upp i ordlista      

c.söka i telefon/dator      

8.Eleverna har tränat på att svara på 

faktafrågor där svaret lätt hittas i 

texten.  

     

9.Eleverna har tränat på att svara på 

faktafrågor där flera 

stycken/meningar i den lästa texten 

krävs för att kunna svara på frågan. 

     

10.Eleverna vet att det finns olika 

slags frågor och att olika strategier 

krävs för att kunna svara på dem. 

     

11.Eleverna har tränat på att läsa 

mellan raderna/svara på frågor som 

     



 

kräver att de använder sin tidigare 

kunskap och sina erfarenheter. 

12.Eleverna har fått träna på att läsa 

på olika sätt (t ex översiktsläsa för 

att få en uppfattning om innehållet, 

läsa för att hitta svar på en konkret 

fråga, läsa noggrant för att sedan 

sammanfatta) och vet när vilket sätt 

kan användas. 

     

13.Eleverna har fått undervisning i 

hur två eller fler texter kan läsas 

och jämföras med varandra 

     

14.Eleverna har tränat på att 

visualisera det lästa 

(bilder/diagram/tankekartor) 

     

15.Eleverna har tränat på att skriva 

ner nyckelord när de har läst en text 

(för att sedan ev kunna göra en egen 

sammanfattning av texten) 

     

16.Klassdiskussioner om olika 

texter/böcker som läses/lästs 

     

17.Enskilda samtal med eleverna 

om de böcker de läst 

     

18.Läraren är modell och visar hur 

man kan tänka när man läser en text 

och inte förstår det man läser. 

     

19.Eleverna får själva välja böcker 

inom vissa gränser som läraren har 

bestämt. 

     

20.Klassamtal om läsförståelse, 

varför det är viktigt att förstå det 

man läser och hur man gör om man 

inte förstår ett ord/stycke. 

     

21.Individuella samtal med de 

elever som behöver om 

läsförståelse, varför det är viktigt att 

förstå det man läser och hur man 

gör om man inte förstår ett 

ord/stycke. 

     

22.Eleverna har fått undervisning i 

genrekunskap: 

------------------- 

a.Skillnader mellan faktatexter och 

berättande texter och på vilka sätt 

man kan läsa de olika. 

     

b.Typiska drag för olika 

skönlitterära genrer t ex fantasy, 

deckare, klassiska sagor, 

     



 

verklighetsskildringar. 

23.Eleverna får göra en 

självbedömning av sin prestation i 

gruppläsningsgrupper (t ex om de 

deltog i diskussionen, om de 

lyssnade på de andra, om de 

använde sig av någon/några 

läsförståelsestrategier) 

     

24.Eleverna får diskutera hur de gör 

när de inte förstår t ex ett 

ord/begrepp/stycke.  

     

25.Eleverna får diskutera om 

författaren har förklarat 

lättbegripligt och om eleven har 

frågor att ställa till författaren eller 

vill ifrågasätta något författaren har 

skrivit.  

     

26.Eleverna har fått fundera på 

författarens syfte med texten 

     

 

Kommentarer:  

 

  



 

Bilaga 2: Intervju efter enkäten till klasslärare  

 

Screeningarna som görs varje år, hur används den information de ger? 

Hur skulle du säga att styrdokumenten påverkar din undervisning kring läsförståelse? 

Har någon eller något på det lokala planet inverkat/styrt den undervisningen? 

Har du funderat över just läsförståelse? Har du vid något tillfälle diskuterat det med 

andra?  

Vet du var det finns stöd och material att få? 

  



 

Bilaga 3: Intervju med lärare som arbetade med specialundervisning förra 

läsåret. 

Berätta kort om din tjänst under förra året. 

Kan du berätta hur urvalet av de elever du arbetade extra med i svenska förra året 

gjordes?  

Utifrån de screeningar som görs i svenska, har du sett någon skriftlig plan över hur 

uppföljningen på de screeningarna ska göras?  

Hur skulle du säga att styrdokumenten (lgr11, ev andra dokument/överenskommelser) 

påverkar din undervisning kring läsförståelse? 

Om inte, finns det en praxis eller en muntlig ”överenskommelse” om hur det 

specialpedagogiska arbetet med elever som får lågt resultat på screeningarna ska 

inriktas? 

Jag skriver mitt arbete om läsförståelse och undrar hur arbetet såg ut för de elever som 

har fått lågt resultat på läsförståelsescreeningarna? 

Har du vid något tillfälle diskuterat just läsförståelse med andra, eller fått någon form av 

fortbildning kring det? (När du jobbade med elever för att träna deras läsförståelse, 

utgick ni från något läromedel eller utgick ni från böcker och texter som du valde ut? 

Hur upplever du att stödet har varit från rektorerna i ditt arbete? 

Vad tycker du om det material som finns för att kunna arbeta på ett bra sätt med de 

elever som har läsförståelsesvårigheter? 

  



 

 

Bilaga 4: Intervju med elev 

 

Jag vill ställa några frågor om läsförståelse. 

Tänk dig att du är i klassrummet. Om du tänker dig den här skalan :Jag förstår allt/jag 

förstår det mesta/jag förstår lite av texten/jag förstår nästan ingenting (lägg fram ett 

papper med de olika alternativen på en linje). Jag ska ge exempel på några texter och 

vill att du funderar över hur du oftast förstår dem. 

 

 Jag förstår allt det mesta Lite av 

texten 

ingenting 

Din bänkbok  

 

   

Ett kapitel i SO (t 

ex om 

stormaktstiden) 

    

Ett lästal i 

matteboken 

    

När ni läser i 

grupp och turas 

om att läsa 

    

När du letar fakta 

på internet och 

hittar en text där 

    

När läraren läser 

högt 

    

 

När tycker du det är lättast att förstå det du läser? 

 

När tycker du det är svårast att förstå det du läser? 

 

I trean gjordes ett läsförståelsetest och sedan gjordes ett annat i femman. Kommer du 

ihåg dem (visa dem)? Hur tycker att det går på sådana här test? Brukar något vara lite 

svårare än annat tycker du? 

 

Jobbade du tillsammans med Sofia förra året? Jobbade du tillsammans med XX och XX 

när du gick i fyran? Vad jobbade ni mest med? Hur var det att få jobba ensam/i liten 

grupp? 

 

Känner du igen att du har gjort några av dessa saker, antingen i klassen eller hos 

speciallärare? (Olika beroende på vad deras respektive klasslärare svarade att de 

undervisat om.) 

 

Jag visar olika böcker för att ge exempel på texter och frågar eleven hur det går att 

förstå sådan text: 

Peter Gotthardt Giftiga planer 

Lene Karbelbol Ormens gåva 



 

Matte direkt Borgen 6A 

 

Vad tror du skulle vara bästa hjälpen för dig för att träna för att lättare kunna förstå 

olika slags texter? 

 

Är det något mer du vill säga eller fråga om läsförståelse och läsning? 

 

Tack så mycket för hjälpen! 

 


