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Sammanfattning 

________________________________________________________________ 

Framgångsrik läsförståelseundervisning - En intervjustudie med fenomenografisk ansats 

gällande pedagogers och rektorers uppfattningar och beskrivningar av arbetet med 

läsförståelse och läsförståelseundervisning från förskoleklass till och med årskurs 3 

___________________________________________________________________________ 

Bristande läsförståelse får stora konsekvenser för en individ då så mycket i livet och 

samhället handlar om att kunna läsa och förstå. Elever som har svårt att förstå och ta till sig 

innehållet i texter möter svårigheter i lärandet i alla ämnen såväl som att deras 

livsförutsättningar påverkas negativt. Syftet med studien är att undersöka hur lärare och 

skolledning på skolor med i det närmaste 100% måluppfyllelse i Nationella Proven 

läsförståelse i årskurs 3 uppfattar och beskriver läsförståelse, läsförståelsesvårigheter och 

läsförståelseundervisning. Valet av metod är kvalitativ semistrukturerad intervju med en 

fenomenografisk ansats då det är lärarnas och skolledarnas uppfattningar som eftersöks. 

Avsnittet Tidigare forskning omfattar forskning kring läsförståelse; vilka förmågor som krävs 

och vad som kan orsaka svårigheter och hur man i undervisningen kan främja läsförståelsen. 

Studiens teoretiska utgångspunkt är sociokulturell teori som betonar språk, kommunikation 

och samspel i lärandet. Studien avser att undersöka läsförståelse och 

läsförståelseundervisning varför den didaktiska teorin blir ett komplement till det 

sociokulturella perspektivet i tolkningen av empirin.  

Resultatet visar på uppfattningar som kan belysa hur två skolor lyckats bibehålla goda 

resultat i läsförståelse under en treårsperiod. Det som är gemensamt för skolorna är att 

eleverna möter utbildade, erfarna och kunniga lärare som formar och bedriver god 

läsförståelseundervisning i enighet med aktuell forskning. Skolledningen och organisationen 

bakom lärarna har stor betydelse för de flexibla arbetssätt som framkommer i resultatet och 

för de läsande- och samarbetskulturer som råder på skolorna.  

 

 

__________________________________________________________________________________ 
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1. Inledning  

Under vår tid som verksamma lärare har vi erfarit förändringar i synen på läsning och 

läsförståelse. Som nyexaminerade upplevde vi att man i skolan fokuserade på den 

fonologiska medvetenheten och den tekniska sidan av läsning; avkodning och flyt, vilket man 

menade sedan skulle leda till läsförståelse. Sedan smög sig ett annat synsätt på och vi 

upplever att man i högre grad började betona vikten av läsförståelse och att detta var något 

som behövdes undervisas om och således inte var något som kom av sig själv när eleverna 

väl bemästrat de tekniska aspekterna av läsning. 

Definitionen av begreppet läsförståelse har varierat över tid i takt med samhällelig utveckling 

och förändrade behov samt krav på vad läsförståelsen ska vara och omfatta (Skolverket, 

2016). Detta syns i de läroplaner som varit aktuella under vår tid som lärare, Lpo 94 och Lgr 

11. Från att i Lpo 94 inte omfatta några som helst uppnåendemål för årskurs 3 till att i 

nuvarande läroplan omfatta detaljerade mål att uppnå i alla ämnen samt förmågor att uppvisa 

för årskursen. Nu betonas också i ämnet svenska flera av läsningens delar; såväl avkodning 

som flyt och läsförståelse. I vår verksamhet har styrdokumentens förändringar speglats 

genom olika fortbildningar och satsningar för att höja lärares kompetens och möta de ökade 

kraven, bland annat genom En läsande klass, Läslyftet och Nya språket lyfter. Vi har 

undervisat i läsinlärning och läsförståelse i förskoleklass och på lågstadiet både som 

klasslärare och med specialläraruppdrag.  

Vi upplever att man nu i skolklasserna i högre grad än tidigare arbetar med läsförståelse på 

olika sätt, däremot ser vi att de elever som brister i sin läsförståelse ofta identifieras först 

framåt slutet av årskurs 3 och då möjligen på grund av övning inför, och genomförandet av, 

de nationella proven. Vi ser även att det särskilda stödet till elever i lässvårigheter nästan 

uteslutande i de tidigare åren fokuseras kring övning av den fonologiska medvetenheten samt 

avkodning. Även om dessa förmågor är viktiga komponenter för läsning ser vi det angeläget 

att öka vår kunskap om tidig identifiering av läsförståelsesvårigheter och hur både den 

ordinarie undervisningen och det specialpedagogiska stödet kan utformas för att främja 

elevers förståelse av sin läsning, utöver att träna fonologisk medvetenhet och avkodning.  

Då det finns skolor som lyckas bättre än andra med att få samtliga elever att nå målen i 

läsförståelse blev vi nyfikna på hur de gör och ville lära av goda exempel. Vi ville därför 

möta lärare på skolor med goda resultat i läsförståelse på de Nationella proven i årskurs 3 för 

att ta del av deras uppfattningar om läsförståelse och läsförståelseundervisning. Studien 

fokuserade således på skolor som tycks undervisa i läsförståelse framgångsrikt.  

 

2. Bakgrund 

Att kunna läsa och förstå det man läser är utöver en möjlighet till rekreation och nöje även en 

förutsättning och grund för vidare lärande och kunskapsinhämtning i alla skolans ämnen.  

Läsförståelse kan även förstås som en förutsättning, eller rent av en rättighet, för deltagande i 

ett allt mer skriftspråkligt och informationstätt kunskapssamhälle (Skolverket, 2016). I 

avsnittet bakgrund tar vi upp vad internationella mätningar samt svenska prov och 

styrdokument fokuserar på i läsförståelse, begreppet literacy och olika sätt att förklara 
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läsförståelse samt samverkande faktorer som påverkar tillägnandet av läsförståelse samt hur 

svårigheter kan förebyggas och läsförståelsen främjas i skolans undervisning. 

 

2.1 Internationella mätningar av elevers läsförståelse 

Elevers läsförståelse mäts internationellt. PISA, Programme for International Student 

Assessment, mäter europeiska femtonåriga elevers kunskaper i läsning, matematik och 

naturkunskap var tredje år. Vid varje genomförande fokuseras ett av de tre ämnena och 

läsning var prioritet 2009, 2012, 2015 och 2018. Det huvudsakliga syftet med läsproven är att 

kartlägga ungdomars läsförmåga och förståelse av olika texttyper förekommande i skola och 

samhälle och proven fokuserar på de funktionella och kritiska läsförmågorna (Roe, 2014).  

 

PIRLS, Progress In Reading Literacy Study är en annan typ av internationell läsundersökning 

som genomförs var femte år. Texterna eleverna får möta är både skönlitterära och 

faktabaserade och proven testar elevernas förmåga att använda läsförståelsestrategier som; 

sammanfatta det centrala i innehållet och dra slutsatser samt tolka och tänka kring innehållet 

och bedöma olika aspekter av texten som exempelvis språkbruket. PIRLS omfattar även 

enkäter till deltagande skolor, elever och vårdnadshavare och från detta har man kunnat 

påvisa flera faktorer som påverkar elevernas läsförståelse positivt. Bland dessa nämns bland 

annat; tillgång till läsande- och språkliga aktiviteter före skolstart, föräldrars attityd till 

skolan, läsning av varierande texter utanför skoltid och positiv attityd till sin egen förmåga 

och till läsning (Roe, 2014). 

 

2.2 Styrdokument i den svenska grundskolan 

I kursplanen för ämnet svenska i läroplanen Lgr 11, framgår att undervisning i ämnet syftar 

till att ge eleverna språkliga redskap att använda sig av i olika sammanhang och att eleverna 

ska ges möjlighet att utveckla sitt språk “för att tänka, kommunicera och lära” (Lgr 11, 

Skolverket, 2011). Skolämnet svenska har mål att uppnå i årskurserna ett, tre, sex och det 

sista nionde skolåret. I årskurs tre finns nedanstående uppnåendemål:   

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

huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av 

innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven 

föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna 

erfarenheter. (Skolverket, Lgr11, Mål att uppnå årskurs 3).  

     

2.3 Nationella prov i den svenska grundskolan 

Nationella prov i den svenska grundskolan infördes 1997, innan detta hade det dock funnits 

liknande prov, men då med andra namn exempelvis Centralprov och Standardprov 

(Skolverket, 10 okt 2019). För att svara på nya krav i läroplaner har provens utformning och 

innehåll ändrats under åren och förändringarna har även berört i vilka årskurser som elever 

ska omfattas av proven. Sedan vårterminen 2010 omfattas elever i årskurs 3 av nationella 
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prov i två ämnen, svenska och matematik. Varje ämnesprov består av flera delar som avser 

att testa olika förmågor. I svenskämnet berör ett delprov muntlig uttrycksförmåga, två 

delprov skrivande och två prov läsförmåga. Den tekniska läsförmågan testas genom elevens 

högläsning av text och delar av elevens förståelse genom textsamtal. Två av delproven i 

svenska berör läsförståelse där eleven självständigt ska ta sig an en skönlitterär text och en 

faktatext och sedan skriftligt visa sin förståelse genom att kryssa i flervalsfrågor och ordna 

handlingen i sekvenser. De nationella proven har flera syften; de ska utgöra underlag för 

bedömning av kvaliteten på skolors undervisning på lokal såväl som nationell nivå, de ska 

vara ett redskap för att visa läraren på elevers styrkor och svagheter samt de ska underlätta 

likvärdighet och rättvisa vid betygssättning (Skolverket, 10 okt 2019).         

 

2.4 Läsförståelse - kognitiv eller social process 

 

Hur vi utvecklar vår läsning och läsförståelse förklaras med skilda faktorer som varierar 

beroende på vilken forskningsdisciplin som redogör för inlärningsprocesserna. Även om 

olika vetenskaper utgår från teorier som skiljer sig åt, behöver de nödvändigtvis inte stå i 

konflikt till varandra, utan de kan tvärtom tillsammans bidra till en vidare förklaring av hur 

läsförståelse utvecklas, menar Roe (2014). Inom vetenskaperna litteratur och hermeneutik 

uttrycks genom receptionsteorin hur läsaren med sin förförståelse och förväntanshorisont går 

in i textmöten och i dem utmanas av textens förståelsehorisont och på så sätt utvecklar sin 

förståelse. Läsaren går således in i varje textmöte med ny förförståelse, utmanas igen och 

utvecklas vidare i sin läsförståelse i en process som benämns Den hermeneutiska cirkeln 

(Roe, 2014).  

 

Teorin att alla våra erfarenheter lagras och sorteras i hjärnans långstidminne som 

minnesbilder, så kallade kognitiva scheman, finns inom kognitiv psykologi. När man läser 

kopplas automatiskt minnesbilder från tidigare egna upplevelser eller något liknande som 

lästs tidigare in. Det hjälper läsaren att skapa mening och ökad förståelse av såväl textens 

innehåll och form, det vill säga förstå textens funktion och genretillhörighet. Exempel på 

kognitiva scheman kan vara berättarstrukur vilket Roe (2014) exemplifierar med att många av 

oss efter inledningen “Det var en gång…” förväntar sig en saga. Ett ytterligare exempel är att 

vi har förväntningar om vad som ska eller kan hända i en viss miljö som vi har erfarenhet av 

när vi läser. Till skillnad från ovanstående teorier som båda ser på läsförståelse som en inre 

process hos individen finns inom sociolingvistiken ett intresse för mötet mellan läsare och 

text i en vidare sociokulturell kontext. Texter och läsaktiviteter värderas olika utifrån den 

funktion de har i skilda kulturer. Den enskilda individens mål och mening med läsning 

påverkas således av exempelvis samhället syn på vad läsning syftar till och vilka texter som 

ses som viktiga, fina eller som dålig läsning. Tätt sammankopplat med den här synen på 

läsförståelse är begreppet Literacy (Roe, 2014). 

 

Begreppet, Literacy, som förekommer i läsförståelsesammanhang används mer internationellt 

och saknar en direkt översättning till svenska med samma innebörd då begreppet rymmer mer 

än läs- och skrivförmåga. En förklaring av begreppet är: “Förmåga att förstå och använda 
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sådana former av skriftspråket som krävs i samhället och/eller som är av värde för individen” 

(Taube 2007, s.14), medan Roe (2014) istället väljer att översätta begreppet till 

textkompetens. I samband med de internationella mätningarna av elevers läsförståelse, PISA 

och PIRLS används begreppet Reading Literacy där definitionen i likhet med Taubes (2007) 

översättning visar på en bredare betydelse än att innefatta enbart läsförmåga.  

Enligt PISA innebär Reading Literacy:  

 

   Förmågan att förstå, använda, reflektera över och engagera sig i texter för att kunna

   uppnå egna mål, utveckla sina kunskaper och sin potential och för att delta i 

   samhället (Skolverket, Att läsa och förstå - kunskapsöversikt, 2016, s.17–18). 

 

PIRLS uttrycker i likhet med PISA att det innebär förmåga att kunna förstå och använda sig 

av skriftspråk, därefter lyder deras beskrivning; “skapa mening”, “läsa för att lära” och “vara 

delaktig i en läsgemenskap, både i och utanför skolan och se läsning som avkoppling” 

(Skolverket, 2016, s.17–18). 

Vad som innefattas i begreppet Literacy skiljer sig åt mellan samhällen och olika kulturer 

samt över tid då vi lever i en föränderlig värld.  

Westlund (2009) beskriver modellen SVR, Simple View of Reading som togs fram av Gough 

och Turner 1986 och är en vanligt förekommande definition av läsning och skrivs ut med 

formeln L, läsning= A, avkodning x F, förståelse. Enligt modellen ses de båda faktorerna 

samverka och ingen av dem ses som tillräcklig utan den andra. Westlund (2009) menar vidare 

att den inte helt förklarar komplexiteten i tankeprocesserna för läsning utan att den ger en 

överskådlig bild av hur läsning fungerar. Taube (2007) beskriver hur Dalby 1992 byggde ut 

formeln med ännu en faktor, motivation, då han såg denna faktor som lika viktig som att 

kunna avkoda väl och ha god språkförståelse.  

 

2.5 Läsförståelse och läsförståelseundervisning 

Flera samverkande faktorer inverkar på barns läsförståelse av skilda texter. Tidigt i 

språkutvecklingen lär sig små barn att genom det talade språket att tolka en annan talares 

intentioner genom att sätta samman det som uttalats med hjälp av talarens mimik och 

kroppsspråk. De upptäcker också att vad som ska hända går att förutse med språkets hjälp och  

genom imitation bygger de upp en förståelse för det talade språkets användning och mönster. 

Barns talspråkliga förmåga och utvecklingen av denna då framförallt deras språkförståelse, 

ordförråd och syntaktiska förmåga ses ha ett starkt samband med deras senare läsförståelse 

(Westlund 2009). 

För att uppnå god förståelse för texter senare krävs också ett gott ordförråd och ordförståelse 

vilket innebär att barn i mycket tidig ålder behöver få rikligt med tillfällen att erfara en stor 

variation ord (Westlund 2009). Även Taube (2007) framhåller vikten av ett gott ordförråd 

som grund för en god läsutveckling och läsförståelse. Det aktiva och passiva ordförrådets 

omfattning förklarar en stor del av olikheterna i utvecklingen av läsningen hos elever som 

kommer till skolan och belyser att ordförrådets omfång väl predicerar barns läsutveckling 

Taube (2007). Läsförståelse och ordförråd har ett tvåvägsförhållande, det vill säga att det 
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krävs ett gott ordförråd för att förstå innebörden av det lästa men det sker också en utveckling 

av ordförrådet när man läser. Hur många ord en person förstår och kan ta till sig i en text 

påverkas av vilken förförståelse för ämnet som denne har, det vill säga en text som berör 

något man vet mycket om kommer att underlätta både förståelsen av texten samt förmågan att 

snappa upp nya ord (Wengelin & Nilholm, 2013).  

Westlund (2009) redogör för en mängd studier som visar på att faktorer i barns uppväxt 

inverkar på senare läsförståelse. Socioekonomiska skillnader i uppväxtmiljön ses skapa stora 

skillnader i talat språk, interaktion i samtal och läs- och studievanor. Uppväxtmiljön påverkar 

således elevers läsförståelse under lång tid. ”Barns språkliga förmågor utvecklas tidigt och är 

beroende av de språkliga kulturer, eller språkpraktiker, där barnet ingår” (Skolverket, 2016, 

s.30). En longitudinell studie av Heath (1983) visar att barn som växer upp i socioekonomiskt 

starka miljöer med föräldrar som har god ekonomi och hög utbildning också får mycket goda 

förutsättningar att lägga grunden för läsförståelsen och att kunna läsa och förstå texter i 

skolan. De utvecklar ett gott ordförråd genom att de från tidig ålder får delta aktivt i samtal 

där de blir lyssnade på såväl som att deras synpunkter och åsikter ofta efterfrågas. I de 

socioekonomiskt starka miljöerna sågs föräldrar ofta läsa böcker med sina barn och under 

läsningen ställdes frågor till barnet och man reflekterade med sina barn om det lästa, vilket 

gav barnen möjligheter att också erfara läsförståelsestrategier i ett tidigt skede. Hart och 

Risley (1995) belyste stora skillnader i ordförrådsutveckling hos treåringar som växt upp 

miljöer med skilda socioekonomiska villkor. Barn som växt upp i en språkligt torftig miljö 

hade blivit exponerade för en tredjedel av de ord som barnen från en mer fördelaktig 

språkmiljö erfarit. Omfånget på treåringarnas ordförråd sågs senare i hög grad inverka både 

på barnens läsinlärning såväl som på förståelse av det lästa. Dock finns det barn som lyckas 

trots att de kommer ifrån en mindre gynnsam språklig miljö vilket då ses som oväntat inom 

forskningen. Forskarna menar då att det många gånger har funnits andra vuxna som fungerat 

som förebilder i barnets närhet, som exempelvis förskollärare, som skapat förutsättningar för 

barnet få ta del av en språklig miljö och delta i språkutvecklande samtal (Westlund 2009).  

Ett gott ordförråd och att ha förståelse för ordens innebörd är en del av en större 

språkförståelse. En annan del av språkförståelsen är att få förståelse hur meningar konstrueras 

och används liksom att förstå språkliga funktioner som liknelser och metaforer och att se 

språkets funktion som ett redskap för att resonera. Språkförståelse ses tätt sammankopplad 

med hörförståelse, det vill säga att förstå talat språk genom att lyssna. Sambanden mellan 

hörförståelse och läsförståelse har visat sig starka i forskning och den tydliga kopplingen 

däremellan bör uppmärksammas mer i undervisningen (Skolverket 2016). 

För att kunna läsa och förstå krävs inte bara språklig förståelse utan också att eleven har 

bemästrat den tekniska sidan av att lära sig läsa, det vill säga att vara fonologiskt medveten, 

ha kunskap om bokstäverna och deras ljud, kunna avkoda och dessutom göra detta med flyt 

och god prosodi (Skolverket 2016). Fonologisk medvetenhet innebär att barnet är medveten 

om språkets ljud, det vill säga förstå att ord kan delas upp i fonem, och att de i sin tur kan 

kopplas till bokstäverna, grafemen. Systematisk fonologisk träning på ett lekfullt sätt ökar 

barns möjligheter att lära sig läsa, särskilt barn som är i språkliga svårigheter. Ett exempel på 

en sådan metod är Bornholmsmodellen. Övning i fonologisk medvetenhet har i studier visat 
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sig särskilt effektivt när det kopplas till bokstäver och bokstavsinlärning. Bokstavskunskap 

betyder att barnet kan identifiera bokstaven genom dess form och namnge den. Tillgång i 

minnet för snabb benämning av bokstäverna och deras ljud är nödvändigt för läsningen. Vid 

avkodning sätts bokstäverna/språkljuden samman för att ljuda ihop ord och meningar. Målet 

är att avkodningen sker med ökande hastighet och ökande grad av automatisering så att ett 

gott läsflyt kan uppnås. Läsflyt innebär att kunna läsa ut orden i lagom hastighet och med 

fungerande prosodi, det vill säga med pausering vid rätt tillfälle och god satsmelodi. När 

avkodningen automatiserats övergår läsaren alltmer till så kallad ortografisk läsning, 

helordsläsning, ordets stavningsmönster har då skapat en mental bild av ordet hos läsaren och 

avkodnings- och ljudningsstrategin används då endast när läsaren träffar på okända ord 

(Westlund 2009). Enligt Taube (2007) har skolan stort ansvar för att elevers väg till läsande 

blir en positiv upplevelse.  

I Skolverket (2016) delas lässtrategier in i två skilda delar där den ena berör den tekniska 

sidan av läsning det vill säga strategier för avkodning och den andra strategier för 

läsförståelse vilket de menar är väl överensstämmande med aktuell forskning. De redogör för 

hur läsförståelsestrategin meningsskapande berör hur elever med sina inre tankemässiga 

redskap bygger sin förståelse och mening ur texter som lästs och att de genom att göra 

inferenser kan förstå vad som uttrycks i texten mellan raderna alltså även förstå det som inte 

uttrycks i texten, med strategisk läsning menar man elevers kunskaper om hur de kan läsa 

och förstå olika texter på skilda vis. Ytterligare en läsförståelsestrategi som redovisas är att 

elever ska kunna samtala om det lästa och gå in i resonemang med andra där de visar 

förståelse för innehåll och ämne och kopplar till egen erfarenhet. Engagemang för att läsa och 

förstå även om det är svårt och för eleven innebär en ansträngning är en ytterligare strategi 

och den sista strategin handlar om att övervaka sin läsförståelse, att själv uppmärksamma när 

man inte förstår en text vilket kräver metakognitiv förmåga. 

Faktorer hos individen, det vill säga språkförståelse och kognitiva och metakognitiva 

förmågor och kunskaper kan till viss del ligga bakom läsförståelsesvårigheter men även 

faktorer som berör mötet med själva texten spelar in i möjligheten att förstå det lästa, det vill 

säga hur svår texten är vilken textstruktur och vilket språk och ordval den innehåller (Persson 

i Alatalo, red., 2016). Lärare i alla ämnen behöver arbeta med läsförståelse, då läsförståelse i 

allra högsta grad också är kopplat till förståelse av texter som är ämnesspecifika och behöver 

läsas och förstås skilda sätt (Skolverket, 2016). Skönlitteratur i svenskämnet syftar till att 

eleverna ska förstå texten på olika nivåer och förstå texter kring frågor som rör innehåll såväl 

som form som exempelvis författarens motiv och budskap samt textens språk och stil medan 

texter i naturkunskap kräver andra sätt att läsa och förstå. Naturvetenskapliga texter 

innehåller gott om ämnesspecifika ord och syftet med läsningen är att läsa och förstå 

information och utifrån det bygga förståelse kring olika förhållanden och samband 

(Skolverket, 2016). 

Det är nödvändigt att läsa för att bli en bättre läsare och utveckla sin förståelse. Westlund 

(2009) menar att skillnader i läsmängd kan observeras redan alldeles i början av 

läsinlärningen. Faktorer som spelar in är bristande avkodningsförmåga i kombination med att 
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materialet som ska läsas har för hög svårighetsgrad och att eleven inte fått tillräckligt mycket 

träning. Stora skillnader ses i den så kallade fritidsläsningen; det som elever av eget intresse 

på egen hand läser utanför skolan. De som kommit igång med sin läsning och tycker att det är 

roligt läser mycket mer och de som tycker det är svårt och inte upplever glädje i läsningen 

läser betydligt mindre, kanske helt undviker att läsa på fritiden ”På så sätt blir den rikare allt 

rikare, medan den fattigare blir allt fattigare…” (Westlund, 2009, s.166). Hon tillägger att 

tiden för träning är avgörande för om elever ska lyckas automatisera sin läsning och 

framhåller det delade ansvaret mellan skola och föräldrar för elevers lästräning både i och 

utanför skolan. Det är skolans ansvar att belysa föräldrars möjlighet att spela en viktig roll i 

sina barns läsutveckling genom att läsa högt och läsa tillsammans, prata och diskutera det 

lästa såväl som att föräldrar kan arbeta på att motivera barnet att även läsa själv (Westlund 

2009). 

Skolverket (2016) beskriver hur det är betydelsefullt att lärare har metaspråk kring läsning, 

både kring den tekniska sidan av att läsa såväl som att ha ett metaspråk kring läsförståelsen. 

De menar att det är vanligare att lärare kan tala om exempelvis sådant som avkodning, läsflyt 

och språkets grammatiska funktion medan lärare inte i lika stor utsträckning använder ett 

metaspråk för läsförståelse. De menar vidare att det är centralt att lärare har ett metaspråk 

också för läsförståelsen där de är väl införstådda med begreppens betydelse och där 

kunskapen också får styra undervisningens utformning och bedömning. Metaspråket om 

läsförståelse omfattar begrepp som ”metakognition/metakognitiva strategier, scheman, 

inferenser, text, textkopplingar, att förutsäga, motivation, engagemang, hörförståelse, 

färdigheter och strategier” (Skolverket, 2016, s.33). De belyser även vikten av att lärare 

också undervisar i läsförståelse på ett sätt så att också eleverna får ta del av metaspråket och 

på så sätt också även de utveckla ett metaspråk om läsförståelse. 

 

3. Tidigare forskning  

I detta avsnitt presenterar vi tidigare forskning som tematiseras under rubrikerna; 

undervisning i läsförståelse, läsförståelsesvårigheter och stödjande läsförståelseundervisning 

samt forskningen i relation till klassrumspraktiken. Under den första rubriken, undervisning i 

läsförståelse, presenteras forskning där olika metoder och interventioner i 

läsförståelseundervisning jämförs. Under rubriken läsförståelsesvårigheter och stödjande 

undervisning presenteras forskning om vilka faktorer som kan ligga bakom svårigheter att 

förstå text och hur detta kan upptäckas i ett tidigt skede samt implikationer för hur 

undervisningen därför bör utformas för att stödja elever i läsförståelsesvårigheter. Under den 

sista rubriken, forskningen i relation till klassrumspraktiken, är forskning rörande i vilken 

grad forskning om läsförståelseundervisning återfinns i klassrummen samlad. Resultaten 

redovisar goda exempel så väl som redogör för möjliga förklarade hindrande faktorer för 

implementering av forskningsrön i verksamheterna.  
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3.1 Våra sökningar 

Sökningarna för studien har gjorts via sökmotorer på Uppsala Universitetsbibliotek och via 

databaserna Diva, Ebsco, Eric, och Google Scholar. Systematiska sökningar har genomförts 

efter doktorsavhandlingar, studier och forskningsartiklar. Sökorden som användes var; 

lässvårigheter och skolresultat, reading comprehension, reading motivation and reading 

comprehension, poor reading comprehension, reading comprehension and oral language, 

reading comprehension and instruction and comparison, struggling readers and 

interventions and elementary, struggling readers and inclusive special education.  

 

3.2 Läsförståelseundervisning 

Olika sätt att se på lärprocesser och textprocesser har lett fram till olika sätt att undervisa i 

läsförståelse. Ett sätt att arbeta med läsförståelse i undervisningen är att arbeta med 

lässtrategier som hjälper eleven att ta sig in i texten och ett annat sätt är att bearbeta textens 

innehåll utan att peka ut vilka mentala processer eleven ska använda sig av (Mc Keown, Beck 

& Blake, 2009). De avsåg i den longitudinella interventionsstudien: Rethinking Reading 

Comprehension Instruction: A comparison of instruction for Strategies and Content att 

undersöka huruvida olika sätt att undervisa läsförståelse, genom att fokusera på att undervisa 

lässtrategier eller genom att ha ett innehållsfokus i undervisningen kunde öka elevers förmåga 

att förstå texter. Deltagarna, 119 elever i årskurs 5, gick i sina ordinarie klasser i en skola i 

USA där man under en längre tid haft låga läsresultat i nationella mätningar. Effektiviteten av 

de två olika approacherna jämfördes med varandra men också med en kontrollgrupp med 

elever som erhöll ordinarie klassrumsundervisning inom ett läsprogram som redan ingick i 

skolans undervisning. Studien omfattade detaljerad lektionsdesign, lärarträning och även 

expertutvärderingar av utvalt material och strategier. En replikation av studien genomfördes 

år 2 men då med ett randomiserat urval elever och med ett tillägg till forskningsfrågorna 

kring transfereffekter. Resultaten visar att alla tre metoderna förbättrade läsförståelsen. De 

observerade inte några skillnader i förståelse av lektionstexter mellan grupperna, dock sågs 

gruppen som arbetade med innehållsmetoden ha förbättrats mer när det gällde att kunna 

återberätta narrativ text och att förstå faktatexter. Grupperna testades också kring 

transfereffekter och även där sågs en fördel för innehållsgruppen i mätningar av mängden 

elevresponser, talutrymme och kvaliteten på elevers uttalanden. Resultaten visar att 

innehållsarbetet bör vara i fokus i läsförståelseundervisningen och att lärare inte bör låta 

undervisning om strategier vara ledande utan mer bli en del av textbearbetningen i kortare 

lektionstexter (Mc Keown, Beck & Blake, 2009).  

Green Brabham och Lynch Brown (2002) genomförde en experimentell studie, Effects of 

teachers' reading-aloud styles on vocabulary acquisition and comprehension of students in 

the early elementary grades, om hur interaktion och dialog vid högläsning påverkar 

läsförståelse och ordkunskap. I 24 slumpmässigt utvalda klassrum i årskurserna 1-3 delades 

elever in i tre grupper med olika typer och grad av interaktion med läraren i textsamtal; just-

reading, Performance style readers och interactive readers. Inledningsvis presenterades två 

böcker på samma sätt i grupperna, men därefter fortskred läsningen på olika sätt då lärarna 
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agerade efter tillhandahållna manus som vid högläsningen styrde samtalsstrukturen i tre olika 

riktningar. Interaktionen skiljde sig åt genom att eleverna i olika grad var delaktiga i 

bearbetningen av texten. I en grupperna fick eleverna inte delta muntligt alls, i en annan 

enbart innan och efter läsningen och i en tredje uppmuntrades aktivt deltagande genom att 

kommentera och ställa frågor under hela läsaktiviteten. I manus ingick då även att läraren 

själv gjorde pauser då frågor ställdes samt innehåll och/eller ord förklarades. Efter 

högläsningsperioden genomgick eleverna tester i ordförståelse som innefattade ord från de 

lästa texterna samt läsförståelsetest med flervalsalternativ.  Resultatet visar att även om 

samtliga elevgrupper i efterföljande tester visade på ökad ordförståelse, så var ökningen störst 

i den interaktiva gruppen. Dessa elever presterade även bättre i de efterföljande 

läsförståelsetesterna. Green Brabham och Lynch Brown (2002) drar slutsatsen att både 

elevers ordkunskap och läsförståelse gynnas och påverkas positivt av dialog och interaktion 

vid högläsning. De menar även att utöver lärarens förklaringar är elevernas egna frågor och 

diskussioner viktiga faktorer i utvecklandet av läsförståelse.  

Att läsa och förstå olika typer av texter i olika ämnen kräver också förståelse av vad som 

krävs, vilka förmågor och kunskaper som behövs för att ta till sig och förstå text (Liebfreund, 

2014). Genom sin avhandling; Success with Informational Text Comprehension: An 

Examination of Underlying Factors vill hon öka kunskapen om vilka faktorer som bidrar till 

god förståelse för faktatexter samt undersöka om dessa samverkande faktorer skiljer mellan 

elever som tycks ha hög läsförståelse eller brister i sin läsförståelse. Hon använde två teorier 

som utgångspunkt för studien; constructional integrative model och den interaktiva 

kompensatoriska modellen. Båda teorierna ser läsprocessen som en kognitiv process dock har 

den första mer fokus på det kognitiva medan den senare också omfattar lässtrategier för olika 

läsare. 177 elever i USA i tredje, fjärde och femte klass undersöktes både individuellt och 

som grupp genom intervjuer och tester i läsförståelse, avkodning, förförståelse och ordförråd. 

Resultaten visade att för gruppen som helhet så är ordförråd och ordförståelse den faktor som 

påverkar läsförståelsen i störst utsträckning när det gäller faktatexter. När gruppen delas upp i 

high comprehenders och low comprehenders blir bilden en annan. För high comprehenders 

kvarstår ordförråd och ordförståelse som den viktigaste aspekten medan för low 

comprehenders framträder faktorerna avkodningsförmåga och inre motivation som mest 

betydelsefulla för att uppnå god läsförståelse. Liebfreund (2014) betonar att resultaten visar 

som helhet att ordkunskap är av avgörande betydelse för att förstå faktatexter, då dessa 

fokuserar på att förmedla ett innehåll och har ett komplext och specifikt språk vilket kräver 

mer av läsaren för att uppnå förståelse än en skönlitterär text. Däremot pekar också resultaten 

på att det är angeläget att undersöka vilka faktorer som spelar mest roll för olika typer av 

läsare för att på så sätt forma läsförståelseundervisningen så att den också möter läsares 

skilda behov (Liebfreund, 2014).  

Motivation är en tydlig indikator för läsförståelsen och omfattande tidigare forskning visar på 

att inre motivation inverkar positivt på läsförståelsen medan yttre motivation inverkar 

negativt på läsförståelsen. En förklaring till detta menar många forskare ligger i att inre 

motivation att läsa gör att man läser en större mängd text vilket då resulterar i att 

läsförståelsen utvecklas i positiv riktning Troyer m.fl. (2019). I en randomiserad och 

longitudinell studie; Relations among intrinsic and extrinsic reading motivation, reading 
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amount, and comprehension: A conceptual replication ville Troyer m.fl. (2019 replikera och 

undersöka metoder och hypoteser som använts i tidigare forskning kring relationen mellan 

motivation och läsförståelse. Studien omfattade 4529 elever i årskurs 4 och 5, på 59 olika 

skolor i USA. Troyer m.fl. (2019) undersökte sambandet mellan hur mycket elever läser på 

sin fritid och hur det sedan relaterade till deras läsförståelse. Som teoretiskt ramverk för 

studien användes self determination theory en motivationspsykologisk teori i vilken 

begreppen intrinsic och extrinsic motivation är centrala begrepp. Deltagarna för 

datainsamlingen ingick i ett evidensbaserat literacitetsprogram, READS, som i 

socioekonomiskt utsatta skolor avsåg höja läsförståelsen. Studiens resultat bekräftar tidigare 

forskning kring att inre motivation predicerar att man läser mer och får bättre läsförståelse 

medan yttre motivation leder till det motsatta. Troyer m.fl. (2019) kunde inte styrka tidigare 

forskningsresultat kring att det är mängden läst material som ökar läsförståelsen, utan snarare 

visar resultatet i studien att kvaliteten av det lästa är viktigare än kvantiteten för elevers 

läsförståelse. Studiens implikationer för läsförståelseundervisningen är att inte öka mängden 

läsning för elever för att förbättra läsförståelsen utan istället tillhandahålla texter av god 

kvalitet samt arbeta för att öka den inre motivationen att läsa. Detta genom att stärka elevers 

tilltro till egen förmåga och skapa nyfikenhet samt involvera dem i textarbete. 

 

3.3 Läsförståelsesvårigheter och stödjande läsförståelseundervisning  

Vikten av att stötta barns språkförståelse i ett tidigt skede för att främja läsförståelsen belyses 

i Levlins (2014) avhandling; Lässvårigheter, språklig förmåga och skolresultat i tidiga 

skolår. I avhandlingen undersöktes språkförmågan i relation till läsförståelseförmågan hos 

elever som vid screening av avkodning, läsförståelse och stavning i årskurs 2 uppvisat 

läsförståelsesvårigheter. De 44 elever som identifierats genomgick en logopedutredning i 

årskurs tre där elevernas språk- och hörförståelse testades och resultaten sattes sedan i 

relation till screeningen i årskurs 2 och de Nationella proven i Svenska och Matematik i 

årskurs 3. Studiens resultat visade att elever som hade identifierats med låg läsförståelse i 

screeningen sedan sågs i logopedutredningen uppvisa svag språklig förståelse när det gällde 

att höra och förstå ord, meningar och att lyssna på berättelser. Signifikanta samband sågs 

mellan förmågan att förstå språk hos eleverna och hur de sedan lyckades på Nationella 

proven. Många av de elever som sedan inte lyckades nå godkända resultat i matematik och 

svenska i årskurs tre hade blivit identifierade i screeningen i årskurs två, vilket Levlin (2014) 

menar tyder på att tidiga screeningar av läsförmåga kan påvisa vilka elever som behöver mer 

stöd för att klara läroplanens mål. Studiens resultat ger implikationer för 

läsförståelseundervisningens utformning då det inte är tillräckligt att elever får stöd i att 

utveckla sin avkodningsförmåga för att nå en god läsförståelse. Studien påvisar att elever med 

en avkodnings- eller stavningsproblematik klarar sig bättre i nationella proven än elever med 

läsförståelsesvårigheter. Levlins (2014) slutsats är att tidiga insatser i undervisningen för att 

stärka språkförståelsen som att arbeta med hörförståelse, främja ordförrådsutvecklingen, 

stärka den grammatiska kompetensen och arbeta med förståelsestrategier är av stor betydelse 

för utvecklingen av läsförståelseförmågan och därmed också avgörande för framtida 

skolframgångar. 
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Förståelse för det man läser är en nödvändig förmåga för att kunna lära i skolan och bristande 

läsförståelse ger konsekvenser för vidare skolframgång, förklarar Elwér (2014) i sin 

avhandling; Early predictors of Reading Comprehension Difficulties och menar vidare att 

tidig identifikation av elever i läsförståelsesvårigheter därför är angeläget. I avhandlingen, 

som utgick från den teoretiska modellen Simple View of Reading, ingick tre studier och mer 

än 1000 tvillingpar omfattades. Elwérs (2014) fokus var inte det faktum att barnen var 

tvillingar utan de studerades som individer från de var fem år gamla och upp till 16 års ålder. 

Deltagarna genomgick ett stort antal tester kring språklig- och kognitiv förmåga, avkodning, 

non-ord, läs- och hörförståelse och stavning. Elwér (2014) förklarar att vi behöver ökad 

kunskap om bakomliggande faktorer till läsförståelsesvårigheter för att också veta vilka 

elever som kan tänkas ligga i riskzon för att utveckla dessa svårigheter för att sedan kunna 

sätta in ett adekvat stöd. I sin avhandling studerade hon därför den språkliga och kognitiva 

profilen hos barn som uppvisade svårigheter i läsförståelse trots god avkodningsförmåga. 

Avhandlingens resultat pekar på att barn med tidigt uppvisade svårigheter kring förståelse av 

talat språk samt bristande ordförråd, grammatik, morfologi och verbalt minne senare får 

problem med läsförståelsen. Några av dessa barn utvecklar fonologisk medvetenhet och lär 

sig avkoda trots nedsättningen i det talade språket. De språkliga svårigheterna kvarstår dock, 

och är stabila över tid, vilket då kan visa sig i ett senare skede i läsutvecklingen genom 

bristande förståelse, enligt Elwér (2014). Det är således betydelsefullt att stötta alla barns- 

och elevers verbala förmåga i ett tidigt skede genom att bygga ordförråd och träna 

grammatik, hörförståelse och det verbala minnet för att på så sätt främja framtida 

läsförståelse (Elwér, 2014).  

Otaiba och Fuchs (2006) longitudinella experimentella studie Who Are the Young Children 

for Whom Best Practices in Reading Are Ineffective? omfattade 104 deltagande elever, varav 

7 i behov av stödåtgärder, i förskolan samt skolår 1. Studien undersökte effekten av intensiv 

träning av fonologisk medvetenhet och bokstavskunskap genom att följa upp resultat 

interventioner efter två år med flera tester. Resultatet av studien pekar på att tidig 

intensivundervisning i fonologisk medvetenhet och bokstavskännedom utöver att stödja 

elever i läsutvecklingen kan användas som ett verktyg för att identifiera elever med 

kommande läs- och skrivsvårigheter, menar Al Otaiba och Fuchs (2006). Studien visade 

nämligen att den majoritet som svarat positivt på interventionen två senare inte hade några 

uttalade läs- och skrivsvårigheter, medan de fåtal elever som däremot inte tagit till sig den 

tidiga intensivträningen alla visade sig vid uppföljningen omfattas av lässvårigheter. Bland 

dem återfanns elever med grava fonologiska svårigheter samt elever bristande i koncentration 

med eller utan uppförandeproblem. Resultatet visar att elever med större fonologiska 

svårigheter, eventuellt i kombination med annan kognitiv funktionsnedsättning, behöver 

uppmärksammas och ta del av andra tidigt stödjande insatser för att nås, möjligen intensiv 

enskild träning (Al Otaiba och Fuchs, 2006).  

I studien Ameliorating Children´s Reading Comprehension Difficulties: A Randomized 

Controlled Trial av Clarke m.fl. (2010) undersöktes effektivitet av olika interventioner 

utformade för att förbättra läsförståelsen. Studien fokuserade elever som genom screening 

funnits ha specifika läsförståelsesvårigheter, det vill säga att de hade fungerande lästeknik 

vad det gäller avkodning och läsflyt men likafullt svårigheter med att förstå det lästa. En 
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screening av skillnaderna mellan läsflyt och läsförståelse hos 1120 elever i England 

resulterade i att studien omfattade 84 deltagare på 20 olika skolor. Tre olika tillvägagångssätt 

för att förbättra läsförståelsen utformades och genomfördes i olika elevgrupper; Text 

Comprehension där träning av läs- och metakognitiva strategier samt inferenser övades, 

Training Oral Language gruppen som arbetade med produktion och förståelse av talat språk 

samt en grupp, Combined Training, som fick kombinerad träning av de två föregående 

tillvägagångssätten. Alla deltagande elevgrupper gjorde signifikanta framsteg och förbättrade 

sin läsförståelseförmåga i jämförelse med kontrollgruppen. Interventionerna syntes skilja sig i 

effektivitet då gruppen som enbart tränade produktion och förståelse av talat språk var den 

grupp där forskarna såg den största förbättringen att läsa och förstå text samt att de såg att 

eleverna utvecklat sitt ordförråd mest. Därefter följde gruppen som fick träna både talat språk 

och strategier för textförståelse. I föregående elevgrupper kvarstod resultaten efter ett år 

vilket det inte gjorde i gruppen som endast tränat på att ta till sig en text genom strategier och 

inferenser, i den sista gruppen sågs heller ingen utveckling av ordförrådet. Forskarna 

framhåller att resultaten pekar på att svårigheter i att förstå och själv producera talat språk 

ligger till grund för läsförståelsesvårigheter och att svårigheten att läsa och förstå ska ses som 

en del av en bredare verbal språkförståelsesvårighet. Studien visar att specifika 

läsförståelsesvårigheter är relativt vanligt förekommande och att svårigheten lätt kan 

identifieras hos elever. Den visar dessutom att förmågan att förstå text i hög grad går att 

utveckla genom att träna den talade språkförståelsen (Clarke m.fl., 2010). 

Fälth (2013) beskriver i sin avhandling The use of interventions for promoting reading 

development among struggling readers hur hon undersökt effektiviteten av att ge datorstödd 

träning av läsförmågan till elever som konstaterats vara i behov av särskilt stöd i svenska i 

årskurs två. Empiriinsamlingen består av flera delar; två interventioner samt uppföljande 

intervjuer med både deltagande lärare och elever. Den första interventionen omfattade 14 

elever i årskurserna 1 till 4 som alla var i lässvårigheter. Eleverna delades in i två grupper 

som fick öva på skilda sätt under en 14 veckors period, den ena med metoden Reading 

recovery, strukturerad läsinlärning en-till-en i intensiva arbetspass och den andra med 

datorprogram. Den andra interventionen omfattade 130 årskurs två elever indelade i olika 

grupper där de tränade avkodning eller läsförståelse eller kombinationstränade både 

avkodning och läsförståelse. Två ytterligare grupper deltog i studien en av dem erhöll sin 

ordinarie specialundervisning och den andra var kontrollgrupp. Alla grupper sågs förbättra 

sina resultat, gruppen som erhöll kombinationsträning allra mest. Således visar resultatet att 

varierad träning av avkodning och läsförståelse är gynnsamt. Kombinationsgruppen krympte 

avståndet till kontrollgruppen och hade ett resultat som i jämförelse med de som fick 

specialundervisning var signifikant högre. Kombinationsträningsgruppen var också den 

gruppen som kunde ses behålla de förbättrade resultaten över tid och hade under året som gått 

fortsatt att minska avståndet till kontrollgruppen, de flesta av dem ansågs inte längre vara i 

behov av särskilt stöd i svenska. Att gruppen som erhöll specialundervisning särskilt 

utformad efter elevers individuella behov visade minst framsteg i läsförmåga var 

överraskande menar Fälth (2013) vilket utmanar sättet skolor bedriver specialundervisning 

och huruvida speciallärare ska vara helt fria i utformningen av denna. Fälth (2013) beskriver 

att de goda resultaten i kombinationsgruppen kan förklaras med motivation, 

datorprogrammen gav omedelbar feedback vilket stimulerade eleverna till fortsatt träning 
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samt att övningarna i två olika program skapade variation vilket kan ha ökat elevernas 

motivation.  

För elever med inlärningssvårigheter kan det vara svårt att på egen hand uppnå förståelse av 

det de läst, användning av strategier för att ta sig in i texten sker inte automatiskt beskriver 

Berkeley m fl. (2010) De har i en metaanalys; Reading Comprehension Instruction for 

Students With Learning Disabilities, 1995-2006: A Meta Analysis undersökt och jämfört 

effektivitet av olika interventioner i läsförståelseundervisningen under ett decennium och 

även jämfört de tidiga resultaten i forskningen med de senare. De 40 studierna som ingick i 

metaanalysen kodades och kategoriserades för att kunna jämföras och möjliggöra beräkning 

av effektstorlekar. Trots att studierna som ingick i analysen var mycket olika betonar 

forskarna att alla interventioner som ingick i urvalet sågs ha syftet att undervisa elever kring 

att tänka kring text och att bli mer systematiska och använda strategier i sitt förståelsearbete.  

Resultaten visar att många metoder tycks fungera väl, läsförståelseundervisning på detta sätt 

är effektivt för elever med inlärningssvårigheter, vilket bekräftar tidigare forskning. Berkeley 

m fl. (2010) menar att läsförståelseundervisningens effektivitet nu kan anses befäst då resultat 

från två decennier kan ses bekräfta att lärare som arbetar med en eller flera olika metoder för 

att utveckla läsförståelsen kommer att se goda resultat. I metaanalysen uttrycker forskarna en 

oro att detta inte kommit att få genomslag i klassrumsundervisningen i tillräcklig grad, de 

menar att läsförståelseundervisning sker i för liten utsträckning eller inte alls trots 

forskningens konsensus i frågan. Resultatet visade även att forskare som genomför 

interventioner i läsförståelse i skolan lyckas bättre än lärare själva vilket de anser kan bero på 

att lärare helt enkelt inte är tillräckligt insatta i metoder som används (Berkeley m.fl. 2010). 

 

3.4 Forskning i relation till klassrumspraktiken  

Alatalos (2011) avhandling, Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1–3: Om lärares 

möjligheter och hinder, behandlar både lärares attityder och uppfattningar om 

läsundervisning och deras faktiska kunskaper i ämnet. Studien genomfördes genom 

empiriinsamling i en metodkombination av 8 semistrukturerade intervjuer och enkäter 

omfattande 300 lärare i årskurserna ett och två fördelade på 67 skolor i 22 kommuner. 

Intervjuerna genomförda med en fenomenografisk ansats bidrar till en detaljerad beskrivning 

kring lärarnas uppfattningar, medan den uppföljande enkäten kompletterar med ett rikt 

kvantitativt material vilket möjliggör en eventuell generalisering av resultatet. Enkäten 

innefattade även en testdel som kunde visa lärarnas faktiska, och inte enbart uttryckta, 

kunskaper i ämnet. Alatalo (2011) visar att många lärare upplevde en otillräcklighet när det 

gällde stöttning av elever i läs- och skrivsvårigheter och visade sig därför lämna över både 

identifiering av elevernas stödbehov, genomförande av stödåtgärder samt utvärdering av 

dessa till specialpedagogisk kompetens på skolorna. Alatalo (2011) synliggör även ett glapp 

mellan lärares förmåga att organisera och genomföra läsundervisning och att teoretiskt 

uttrycka sig om undervisningen. Även faktiska brister i lärarnas kunskap om svenskans 

uppbyggnad och språkregler identifieras. Alatalo (2011) menar att såväl lärares bristande 

kunskap om läsinlärning som deras bristande terminologi i ämnet påverkar deras möjlighet att 
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vidareutvecklas i yrket negativt, då deltagande i samtal om forskning i ämnet försvåras. Det 

påverkar även upptäckt samt precisering i vad elever behöver stöd med i läsningen. Detta 

leder till minskat samarbete mellan lärare och speciallärare, försvårar samsynen kring 

åtgärder samt möjligheten att stötta likvärdigt genom bredare insatser. Ytterligare en följd är 

att elever i allmänna ordalag i stället uttrycks vara svaga läsare, vilket kan försvåra 

överlämning till andra lärare, leda till felaktiga insatser samt påverka elevens självuppfattning 

i negativ riktning (Alatalo, 2011).  

Klinger m.fl. (2010) har i en kvalitativ studie, Teaching Reading In The 21st Century: A 

Glimpse At How Special Education Teachers Promote Reading Comprehension, studerat i 

vilken utsträckning speciallärare verksamma i de tidiga skolåren berörde läsförståelse i sin 

stödjande läsundervisning. Studien var en del i en större longitudinell studie och delstudien 

bestod av observation av 124 undervisningssituationer med 41 speciallärare. Speciallärarnas 

agerande graderades enligt skalan 1- 4 efter olika observationspunkter som därefter kodades 

och sammanställdes i olika kategorier. Resultatet visar att stödundervisningen huvudsakligen 

berörde tekniska aspekter av läsning, såsom avkodning och träning för ökat läsflyt. En 

tredjedel av de observerade lektionerna innefattade inte någon läsförståelseinstruktion.  

Specialläraren sågs ställa frågor till eleven som syftade till att kontrollera förståelse av texten 

vid omkring en fjärdedel av de observerade undervisningstillfällena. Vid flera, nära hälften, 

av lektionerna uppmanades eleven att använda en strategi för att förstå det lästa, dock sträckte 

sig uppmaningarna ofta till att läsa en mening eller ett stycke igen och noga tänka efter. Den 

läsförståelsestrategi som förekom mest frekvent var att förutsäga textens handling, medan 

eleverna sällan uppmanandes att greppa essensen i texten, det vill säga hitta den röda tråden 

eller sammanfatta det viktigaste i handlingen. Avsaknaden av undervisning i strategier för hur 

man tar sig an en text observerades. Klinger m.fl. (2010) menar att det är angeläget att 

speciallärares stöd till elever innefattar samtliga aspekter av läsning och inte enbart 

avkodning och att man behöver säkerställa att även elever i behov av stöd i sin läsning får ta 

del av samtliga läsförståelsestrategier.  

I vilken grad forskningsrön om läsinlärning har implementerats i skolans verksamhet 

undersökte Duke och Block (2012) i en metastudie, Improving Reading in the Primary 

Grades, där de ställer tidigare forskning i relation mot nyare forskning bestående av ett flertal 

kvalitativa studier där empiri har insamlats genom observationer i 55 amerikanska klassrum 

under en treårsperiod. Studien visar att man i skolans undervisning trots rekommendationer i 

ett statligt läsprojekt, Reading First, om explicit läsförståelseundervisning i hög grad 

fortfarande fokuserar på avkodning, och inte i tillräckligt hög grad uppmärksammar 

utvecklingen av elevers ordförråd och ordförståelse i skolorna. Tvärtom, menar forskarna att 

medvetet arbete kring begreppslig kunskap och interaktion särskilt i natur- och 

samhällsvetenskapliga ämnen och deras texter tycks ha minskat och att interaktion vid 

högläsning i högre grad sker vid läsning av skönlitteratur och matematik.  

Duke och Block (2012) identifierar tre hindrande faktorer, varav den första är fokus på 

instruktioner som har enkla mätbara mål och kan höja resultat kortsiktigt. Således prioriteras 

bokstavskunskap, fonologisk medvetenhet och ordavkodning på bekostnad av läsförmågor 

som ord- och läsförståelse då inlärningsprocessen av dessa är längre. Den andra faktorn 

menar de är bristande kunskap bland lärare avseende undervisning av mer komplexa 
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läsförståelsestrategier. Man identifierar brister särskilt i förmågan att hålla textsamtal med 

syftet att nå både djupare innehållslig och språklig förståelse. Studien visar på ordförståelse 

som en aktivitet som snarare inträffar än att vara en medvetet planerad del av undervisningen 

i läsförståelse. Ord förklaras i stunden, men utan att man följer upp och utökar förklaringen 

genom att innefatta exempelvis i vilka sammanhang och på vilket sätt ordet kan användas. 

Den tredje och sista aspekten är tid. Den ökade medvetenheten om vad som krävs för en god 

läsförmåga och högre förväntningar på undervisningen och elevers läsning ryms helt enkelt 

inte inom skoldagens schema i trängseln med övrigt ämnesstoff, menar Duke och Block 

(2012).  

Ashby, Burns och Royles (2014) presenterar i en artikel sin studie, All Kids Can Be Readers: 

The Marriage of Reading First and Inclusive Education, genomförd med en kvalitativ- och 

kvantitativ metodkombination i form av fältstudier samt insamling av kvantitativa data. De 

beskriver i sitt resultat hur en skola förändrat sin syn på både inkludering och läsning efter en 

statlig satsning. Genom att se över sin organisation har de möjliggjort ett delat ansvar för 

eleverna mellan samtliga lärare på skolan och dessutom åstadkommit att läsning blivit en 

förmåga som övas i alla ämnen. Studien beskriver hur skolan efter omorganisationen viker 

två timmar dagligen åt språk- och läsaktiviteter och organiserar dessa efter elevernas aktuella 

stödbehov. Delar av läsundervisningen kan således genomföras enligt kursplanen för 

årskursen i ordinarie sammanhang, en annan del i en mindre läsgrupp medan ytterligare ett 

exempelvis övas intensivt en-till-en. Elevernas läsutveckling dokumenteras och utvärderas 

systematiskt för att möjliggöra organisationen och planeringen av de flexibla 

undervisningsgrupperna ska möjliggöras. Den ämnesöverskridande och flexibla 

undervisningen där individernas aktuella behov får styra har minskat antalet elever i behov av 

särskild specialundervisning på skolan. Ashby, Burns och Royles (2014) studie visar att det 

är möjligt att inta ett inkluderande grepp på läsundervisning och hur en skola kan ändra sin 

organisation efter elevers behov istället för att elever ska organisera sig i permanenta 

strukturer.  

 

3.5 Sammanfattning tidigare forskning 

Sammantaget visar den tidigare forskningen på att interventioner i undervisningen har god 

effekt för elevers läsförståelse inte minst för elever i läsförståelsesvårigheter. Interventioner 

som fokuserar på samtidig träning av fonologisk medvetenhet, avkodning och förståelse har 

visat sig framgångsrika. Explicit läsförståelseundervisning, samtal om text, undervisning i 

lässtrategier och ordförråd samt högläsning bör alla vara centrala beståndsdelar i god 

läsförståelseundervisning vilket framgår i den forskning vi presenterat. I flera avhandlingar 

belyses vikten av tidig identifikation och tidigt stöd för elever i läsförståelsesvårigheter. Flera 

av forskarna lyfter fram screening som ett betydelsefullt redskap för identifikation. Bristande 

språkförståelse; det vill säga svårigheter med hörförståelse och att förstå och uttrycka talat 

språk lyfts fram som bakomliggande orsak till läsförståelsesvårigheter. Ordförrådet och 

ordförståelsen framkommer också som centrala förmågor betydelsefulla för läsförståelse. 

Vikten av att stödja språkförståelsen för att främja läsförståelsen är tydligt i tidigare 

forskning, det räcker således inte att enbart träna avkodning. Tidiga interventioner i 
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undervisningen där elever får intensivträning kan minska behovet av specialpedagogiskt stöd 

i läsning och läsförståelse. Trots tidigare forsknings enighet kring effektiviteten av 

undervisning i läsförståelse och interventioner i detsamma konstaterar flera forskare att det 

finns ett glapp mellan forskningen och klassrumspraktiken, då undervisning i läsförståelse 

inte sker i tillräcklig omfattning. 

 

 4. Teoretisk utgångspunkt 

En fenomenografisk forskningsansats kräver inte att man från början tar avstamp i en teori, 

utan tvärtom kan teorin få visa sig under arbetets gång (Szklarski i Fejes & Thornberg, red., 

2019). Då läsprocesser är något som sker och utvecklas i språkliga sammanhang, och i skolan 

ofta gemensamma sådana, väljer vi dock att utgå från sociokulturell teori och använda den för 

att förstå och beskriva vårt resultat av den insamlade empirin. Studien fokuserar på 

uppfattningar om läsförståelse och läsförståelseundervisning samt undervisande lärares motiv 

och val av arbetssätt, varför vi även utgår från didaktisk teori.  

 

4.1 Den sociokulturella lärandeteorin 

Inom det sociokulturella perspektivet ses lärande och kunskap inte som något som skapas 

inom en individ utan snarare som något som skapas i samspel med andra. En grundtanke 

inom teorin är att vi föds in i en kultur och formas av de tankar och tolkningar som omger oss 

under vår uppväxt och vidare i livet. Olika livsvillkor; den miljö och kontext man lever i 

påverkar således uppfattningen om världen och varierar därför mellan olika människor och 

kulturer. En annan bärande tanke inom teorin är att språk och tanke är tätt sammanknutna. 

Den ryske psykologen Vygotskij (1896-1934) som anses vara grundare till den 

sociokulturella teorin uttryckte att det är först när en individs tankar formuleras i talat språk 

som de blir tydliga och kan ses av andra, då kan de också omformuleras och utvecklas vidare 

av andra och individen själv. Språket ses således som ett redskap nödvändigt för att kunna 

delta i kommunikation och samspel med andra och där nya sätt att tänka och resonera kan 

upptäckas och förändra det egna tänkandet såväl som andras. Individen är således en aktiv 

skapare av både sitt eget och andras lärande (Säljö 2000) och (Wahlström 2019).  

Centrala begrepp i den sociokulturella teorin relevanta för vår studie utöver de grundtankar 

som förklarats ovan är; kultur - den omgivande världens, samhällets och individens materiella 

såväl som inneboende resurser som kunskaper och erfarenheter samt värderingar och 

uppfattningar formas till en kultur där individen och kollektivet samspelar. Redskap - som 

kan vara intellektuella det vill säga språkliga eller fysiska vilket då Säljö (2000) benämner för 

artefakter. De intellektuella och fysiska redskapen kan ej särskiljas helt, då de även de fysiska 

objekten skapats genom människors kunskap. Proximala utvecklingszonen - enligt Vygotskij 

beskriver begreppet skillnaden mellan vad individen klarar på egen hand och vad en individ 

kan klara med hjälp av någon som kan mer som exempelvis en lärare eller en äldre eller mer 

kunnig kamrat. Scaffolding - beskriver det stöd som kan ges en elev för att stödja denne i att 
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lösa en uppgift eller ett problem. Läraren finns som en “byggnadsställning” runt eleven för att 

stötta denne och genom kommunikation stegvis leda eleven genom svårigheten (Säljö, 2000). 

Dysthe (2003) förklarar att motivation ur ett sociokulturellt perspektiv kan ses ur två olika 

aspekter. Dels den motivation som inom teorin finns redan i samhällets och kulturens 

förväntningar på barn och ungdomar. Den andra typen av motivation som beskrivs handlar 

om i vilken grad skolan lyckas skapa goda miljöer för lärande samt meningsfulla lärtillfällen 

där eleverna ges möjligheter att vara aktiva deltagare i sitt eget och andras kunskapsbildande. 

Motivationen och viljan att delta lära stärks i tillåtande miljöer där elever känner sig trygga 

och viktiga. En ytterligare faktor för elevers motivation är huruvida de ser på kunskap som 

något viktigt och meningsfullt. Kulturer som elever vistas i, hemma såväl som i skolan, är 

påverkansfaktorer (Dysthe, 2003). 

Skoog (2012) beskriver literacypraktiker som verksamheter där det skrivna språket och att 

läsa och skriva ingår i skapandet av mening i och utanför skolan. Begreppet omfattar också 

lärares medvetenhet om att skolans ämnen omfattas av en kultur och att elevers förståelse och 

erfarenhet därom skiljer sig åt. Hon menar vidare att literacypraktiker i skolan som gynnar 

elevers lärande är sådana där elever är aktiva och engagerade i skapandet av sin förståelse 

och får delta i samarbetande och kommunikativa arbetsformer i sin läsprocess.    

För vår studies del vill vi utgå från den sociokulturella teorin för att förstå och beskriva 

resultatet av den insamlade empirin och diskutera detta utifrån centrala begrepp och 

grundläggande aspekter för lärandet och läsprocessen i det sociokulturella perspektivet. 

 

4.2 Didaktisk teori      

Utöver den sociokulturella teorin om lärande ser vi didaktisk teori som ett naturligt 

komplement, då det vi avser att studera omfattar undervisning och didaktiska 

tillvägagångssätt kring läsförståelseundervisning.  

Didaktik kan förklaras som läran om undervisning där det centrala är undervisningens 

planering och genomförande samt vilket innehåll som ska läras ut. Didaktik är ett begrepp 

som omfattar flera funktioner; under det kan forskning med fokus på lärandesituationer 

samlas, det kan utgöra en grund till ett gemensamt yrkesspråk och det kan även ses som 

deldisciplin till många ämnen (Wahlström, 2019). 

De didaktiska frågorna är grundläggande i didaktisk teori och används för att besvara vad 

som ska undervisas om och varför, hur detta ska genomföras och vem som ska ta del av 

undervisningen. Didaktik kan således sägas handla om hur den bästa undervisningen ska 

bedrivas (Nilholm, 2016). Uljens (1997) menar att de didaktiska frågorna behöver vidgas till 

att även omfatta när man ska lära, med vem och var man ska lära sig. Även frågorna genom 

vad och för vad man ska lära sig behöver beaktas. Varje didaktisk fråga kan ses generera 

möjliga underfrågor med hänsyn till situation och elevgrupp. Frågan med vem skulle då 

exempelvis kunna omfatta kamratlärande, grupparbete, hel- eller halvklass samt tillsammans 

med vilken lärare (Uljens, 1997).   
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Metastudier av Hattie (2012) visar att lärares yrkesskicklighet får en helt avgörande betydelse 

för elevers skolframgångar. Aspekter som definierar lärare som bedriver framgångsrik 

undervisning är att de har god ledarskapsförmåga, kunnande i ämnet och god förmåga att 

samtala om hur de gör och dessutom de facto bedriver undervisning som utgår ifrån 

kunskaperna om vad, hur och varför de undervisar på det sätt de gör. Skickliga lärare ses ha 

en stor undervisningsrepertoar vilket gör att den kan anpassas till en variation av situationer, 

elever och grupper och de arbetar medvetet mot målen i vilka de också involverar eleverna. 

Dessa lärares förhållningssätt beskrivs även vara inriktat även på det egna lärandet, det finns 

en vilja att bygga ut sin kunskap och utveckla sitt tänkande (Hattie, 2012). 

Trots att vi i vår studie vill undersöka framgångsrik läsförståelseundervisning utan att ha en 

hypotes kring vad som kommer framträda i resultatet blir den didaktiska teorin ändå synlig i 

studien; i analysen av empirin och i diskussionen av resultatet, då vårt undersökningsområde 

fokuserar rektorers och lärares praktik och undervisning i skolan, det vill säga verksamheter 

som alltid omfattas av didaktiska val och motiveringar till dessa.  

 

5. Syfte och forskningsfrågor   

Vårt syfte är att undersöka hur lärare och skolledning på skolor med i det närmaste 100% 

måluppfyllelse i Nationella Proven läsförståelse i årskurs 3 uppfattar och beskriver 

läsförståelse, läsförståelsesvårigheter och läsförståelseundervisning.  

1. Vilka uppfattningar kring läsförståelse och läsförståelsesvårigheter framträder hos 

respondenterna? 

2. Vilka didaktiska tillvägagångssätt framträder i respondenternas uppfattningar kring 

läsförståelseundervisningen på skolorna? 

3. Vilka uppfattningar om andra faktorer i respondenternas beskrivningar av skolornas 

verksamheter kan möjligen förklara den goda måluppfyllelsen i läsförståelse?        

 

6. Metod  

I vårt metodavsnitt redogör vi för vårt val av kvalitativ och fenomenografisk ansats. Studien 

bygger på semistrukturerade intervjuer av respondenter från olika yrkesgrupper verksamma 

på två olika skolor. I avsnittet redogörs för, och motiveras, vårt urval av respondenter. Vi 

redogör även för vår intervjumetod och hur vi gick tillväga under genomförandet och 

presenterar den valda analysmodellen och på vilket vi sedan använde den i vårt analysarbete. 

Här redogörs även för hur det i studien tagits hänsyn till de forskningsetiska principerna och 

studiens trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet samt bekräftelsebarhet. 
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6.1 Kvalitativ och fenomenografisk ansats  

Användning av kvalitativ forskning vid samhällsvetenskapliga studier har kommit att bli allt 

vanligare då man vid dessa vill utgå ifrån, och tolka, verkliga fenomen som observeras eller 

uttalas av människor. “Kvalitativ forskning utgör en forskningsstrategi där tonvikten oftare 

ligger på ord än på siffror...” (Bryman, 2018, s.454). Den kvalitativa forskningens framväxt 

på 1960-talet var en reaktion på tidigare pedagogisk forskning som strävade efter att vara 

objektiv och sann, då man fann det svårt att bortse från forskarens relation till det 

efterforskade. Kvalitativa forskare behöver vara medvetna om sin egen inverkan och hantera 

denna, då forskarens “jag” inverkar. Därigenom är insamlandet av kvalitativa data och analys 

av dessa beroende av forskarens redovisning och transparens kring samtliga delar av metod, 

genomförande och tolkning, till skillnad från kvantitativa data som är mer konkreta och mer 

mätbara till sin karaktär (Denscombe, 2018). Den kvalitativa forskningen kan även ses ha ett 

induktivt sätt att se på relationen mellan teori och praktik, på så sätt att teorin växer fram ur 

forskningsprocessen och dess resultat och således inte baseras på teoretiska utgångspunkter 

initialt. (Denscombe, 2018). 

Vårt intresse för att genomföra studien väcktes av det faktum att vissa skolor lyckas bättre än 

andra när det gäller att få elever godkända i målen för läsförståelse. Vi ville samtala med 

verksamma lärare och skolledare på skolor med goda resultat för att på så sätt ta del av deras 

uppfattningar och beskrivningar om läsförståelse, läsförståelsesvårigheter och 

läsförståelseundervisning.  

Valet blev därför att utgå från en fenomenografisk forskningsansats, då fenomenografin 

strävar efter att beskriva hur människor uppfattar, förstår och tänker om olika företeelser 

(Dahlgren & Johansson i Fejes & Thornberg, 2019). Grundläggande för fenomenografin är 

att urskilja variationer av människors uppfattningar kring ett förutbestämt fenomen eller 

tema, dock är det möjligt i variationerna att urskilja såväl likheter som skillnader (Dahlgren 

& Johansson i Fejes & Thornberg, 2019).  

I forskningssammanhang görs skillnad mellan begreppen informant och respondent. En 

informant ses förmedla fakta eller information, medan en respondent ses ge svar utifrån egna 

känslor och tankar (Esaiasson m.fl. 2017). I vår studie använder vi oss därför av begreppet 

respondent.  

Den fenomenografiska forskningsansatsen har styrt formuleringen av studiens 

forskningsfrågor, valet av metod för empiriinsamling, förhållningssätt under insamling av 

empirin såväl som val av analysmetod; fenomenografisk analysmetod i sju steg (Dahlgren & 

Johansson i Fejes & Thornberg, 2019). Dessa delar redogörs för nedan i avsnittet.  

 

6.2 Fenomenografisk intervju som metod  

Användning av intervju som metod för forskning är en väg att skaffa kunskap genom aktivt 

lyssnande och formulerande av frågor. Intervjun skiljer sig från ett vardagligt samtal på så 

sätt att forskaren styr samtalet efter sitt intresse med stöd av i förväg tematiskt avgränsade 

frågor samt följer upp dessa (Kvale & Brinkmann, 2014).   
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I vår studie är det är förskollärarnas, lärarnas, speciallärarnas och rektorernas uppfattningar 

och beskrivningar av läsförståelse, läsförståelsesvårigheter och läsförståelseundervisning 

samt vad de ser som möjliga orsaker till att deras just deras skola lyckas så väl på Nationella 

Proven i läsförståelse åk 3 som eftersöks. Vår metod för empiriinsamling är semistrukturerad 

intervju, vilket är en fenomenografisk intervjuform där respondenternas uppfattningar 

fokuseras och empirin utgörs då följaktligen av det andra människor berättar för oss att de 

gör, eller tror, samt uppfattar kring det som efterfrågas i intervjun (Dahlgren & Johansson i 

Fejes & Thornberg, 2019). Inför våra semistrukturerade intervjuer skapades två olika 

intervjuguider innehållande frågor i olika teman. En guide för intervjuer med förskollärare, 

lärare och specialläraren samt en för rektorer. De båda intervjuguiderna innehöll frågor kring 

samma teman så att uppfattningarna skulle spegla varandra och samtidigt möjliggöra synsätt 

från olika perspektiv.  

I utformningen av våra intervjuguider (se bilaga 1) tänkte vi särskilt på att de frågor vi ställde 

skulle vara korta och lättbegripliga med ett vardagligt språk för att möjliggöra goda samtal. 

På detta sätt gavs respondenterna utrymme att fritt forma sina tankar kring de teman som 

berördes och vi fick på så sätt långa och innehållsrika svar, vilka är aspekter av en intervju 

som belyses av Esaiasson m.fl. (2017). Som stöd för att få fördjupade svar ställde vi 

uppföljande frågor och uppmuntrade respondenterna att berätta med såväl verbala som icke 

verbala signaler, då det vid en fenomenografisk och semistrukturerad intervju är viktigt att 

fördjupa och bredda respondenternas resonemang (Fejes och Thornberg 2019). Vi var noga 

med att inte värdera respondenternas uttalanden och att också vänta in dem vid tystnader för 

att ge dem själva möjligheten att plocka upp tråden och berätta vidare. 

Användningen av intervjuguider lämpar sig särskilt väl utifrån tre aspekter, menar Bryman 

(2018) och vi hade dessa; flera frågeställningar att besvara, flera intervjuer som skulle 

genomföras samt att vi var två personer som skulle genomföra intervjuerna. Med 

intervjuguiderna som redskap kunde vi säkerställa att intervjuerna genomfördes på liknande 

sätt och att vi i någon mån fick jämförbar empiri.  

För att kunna fånga alla delar av de uttömmande svaren är ljudinspelning nödvändig vid 

fenomenografiska intervjuer (Fejes och Thornberg 2019, s.183). Vi använde ljudinspelning 

vilket gav oss möjlighet att lyssna flera gånger, lyssna tillsammans samt att vid transkribering 

kunna repetera avsnitt och reglera ljudvolym och hastighet. Denscombe (2018) 

rekommenderar att man enligt god praxis kompletterar ljudupptagningarna med 

fältanteckningar, då detta kan bidra med ytterligare information. Detta var intentionen inför 

intervjuerna, men så gjordes ej vilket kommer att diskuteras i kommande metoddiskussion. 

 

6.3 Urval    

 

Då Studiens syfte var att undersöka uppfattningar kring läsförståelse, läsförståelsesvårigheter 

och läsförståelseundervisning hos respondenter på skolor med mycket hög måluppfyllelse i 

läsförståelse baserades urvalet på offentlig statistik från Skolverket gällande olika skolors 

måluppfyllelse och resultat i de Nationella Proven i läsförståelse i årskurs 3 

(https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik). Vår studie avgränsades till ett län i 
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mellersta Sverige och i detta första urval ingick samtliga skolor i länet. En motivering till 

urvalets geografiska avgränsning är tidsaspekten, då genomförandet av denna studie var 

begränsad till en ungefärlig tidsperiod på två månader. Skolornas inrapporterade resultat i de 

två läsförståelseproven i årskurs 3 åren 2016, 2017 och 2018 ligger till grund för det fortsatta 

urvalet. Utifrån statistiken identifierade vi de skolor som under de senaste tre åren nått 100%, 

eller nära 100%, på de två proven i läsförståelse, skönlitterär text och faktatext. 

Då Skolverkets senaste publicering av provresultat vid tidpunkten för studiens urval sträckte 

sig fram till 2018, baserades studiens urval på åren 2016–2018. De fem skolor vilkas resultat 

var allra högst över tre år blev således föremålet för vårt intresse. Rektorerna på dessa skolor 

kontaktades och informerades och av de kontaktade skolorna valde två att delta i vår studie. 

För att få tillräcklig bredd och variation av uppfattningar så ville vi intervjua 4 personer från 

olika yrkeskategorier på samma skola. Det kan vara en god idé att inte välja respondenter 

slumpmässigt utan att medvetet välja respondenter från olika grupper för att öka chansen för 

att få en god variation av uppfattningar Larsson (1986). Våra respondenter tillhör alla skolans 

värld men då det skiljer mellan deras uppdrag och arbetsuppgifter var vår intention att fånga 

fler uppfattningar ur olika perspektiv. Det slutliga urvalet av respondenter överlät vi till 

rektorerna på respektive skola som tillfrågade en förskollärare, en lärare och en speciallärare 

eller specialpedagog som varit verksamma under tidsperioden 2016–2018 att delta. 

Urvalsprocessen skedde således i flera steg; styrd av statistik, viljan att delta och rektorernas 

urval av lämpliga respondenter i av oss förvalda yrkeskategorier. Nedan presenteras skolorna 

och respondenterna: 

Skola 1 är en friskola F-9 uppdelad på två enheter som finns centralt belägna i en kommun. I 

årskurserna F-5 går ca 150 elever. 

Yrkeskategori Förkortning Utbildning och erfarenhet 

Rektor 

 

R1 Ekonomisk yrkesbakgrund. Har arbetat på skolan som rektor under 3 år. 

Specialpedagog 

 

 

S1 Utbildad förskollärare, 1–3 lärare och specialpedagog. Har arbetat som 

specialpedagog sedan 1992, främst inom grundskolan men även i särskolan. Har 

arbetat på skolan de senaste 4 åren. 

Lärare 

 

L1 Utbildad 1–7 lärare och verksam sedan 1998. Har arbetat på skolan i 11 år. 

Förskollärare F1 Utbildad förskollärare, arbetat i förskolan sedan 1986 och i förskoleklass de senaste 

16 åren. Har arbetat på skolan i 5 år. 

 

Skola 2 är en kommunal F-9 skola som ligger mitt i ett mindre samhälle ca 1 mil utanför en 

centralort. På skolan går ca 480 elever. 

Yrkeskategori Förkortning Utbildning och erfarenhet 

Rektor 

 

R2 Utbildad Tidigare lärare, speciallärare och rektor. Har arbetat som biträdande rektor 

på skolan i 1 år. 

Speciallärare S2 1–7 lärare med inriktning Svenska-SO, utbildad speciallärare sedan 2003, arbetat på 

skolan sedan den byggdes för 21 år sedan 

Lärare 

 

L2 Utbildad Tidigare lärare med mångårig erfarenhet som lärare i grundskolan och på 

fritidshemmet. Har även arbetat i förskolan som pedagog och förskolechef. Har 

arbetat på skolan i 1 år. 

Förskollärare 

 

F2 Utbildad förskollärare, arbetat i förskoleklass på skolan sedan den byggdes för 21 år 

sedan. 
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6.4 Genomförande  

Inledningsvis studerades tidigare forskning kring läsförståelse, läsförståelsesvårigheter och 

läsförståelseundervisning samt andras studier kring läsförståelse med intervju som metod för 

datainsamling. I tidigare forskning framkommer ordförrådets och ordförståelsens stora 

betydelse för att kunna läsa och förstå text. Även motivation och elevens tilltro till egen 

förmåga är något som lyfts. Svårigheter i att förstå och uttrycka talat språk tas upp som en 

orsaksförklaring till senare läsförståelsesvårigheter och vikten av att få vara delaktig i samtal 

och kommunikation kring texter kan träna språkförståelsen och därigenom läsförståelsen 

redan innan barnet kan läsa själv. Lärares kunskaper om läsförståelse och 

läsförståelseundervisning ses som avgörande för elevers framtida läsförståelse.  

Dessa faktorer från tidigare forskning och våra frågeställningar formade intervjuguiderna för 

att respondenterna genom frågorna skulle ges möjlighet att beröra de faktorer vi observerat i 

tidigare forskning. Intervjuguiderna innehöll bakgrundsfrågor kring skolor och respondenter. 

De innehållsliga teman som intervjuguiderna omfattade var; läsförståelse, 

läsförståelsesvårigheter, undervisning- och stödjande undervisning i läsförstående, 

kompetensutveckling samt frågor kring resultaten i de nationella proven. Frågorna 

formulerades öppet i fenomenografisk anda för att inte vara styrande och följdfrågor ställdes. 

Intervjuguiderna återfinns i sin helhet i bilaga 1. 

På grund av en snäv tidsram och svårigheter att få kontakt med respondenterna samt 

svårigheter för dem att avvara tid för intervju genomfördes ingen pilotintervju. Respondenter 

bör informeras om tidsåtgång inför deltagande i intervju (Denscombe, 2018). För att få en 

uppfattning om hur lång tid som behövde avsättas för att intervjuerna skulle ge uttömmande 

svar med stöd av våra intervjuguider provade vi dessa på en kollega. Då kunde vi även säkra 

att ljudupptagningen, en app, fungerade tillfredsställande. Informationsbrev (bilaga 2) om 

studien enligt de forskningsetiska principerna skickades ut i förväg till skolorna med post och 

ett muntligt samtycke att delta i studien erhölls. I anslutning till intervjutillfällena inhämtades 

sedan skriftligt samtycke (bilaga 3) till deltagande och ljudupptagning av samtliga 

respondenter (Vetenskapsrådet, 2017).  

Intervjuerna, mellan 35 och 70 minuter långa, genomfördes på respektive skola på en plats 

respondenten valt. Skolorna besöktes gemensamt, intervjuerna delades upp likvärdigt mellan 

oss och vi valde att fördela yrkeskategorierna mellan oss. En av oss intervjuade således två 

rektorer och två lärare och den andra intervjuade två förskollärare och en specialpedagog 

samt en speciallärare. Anledningen till detta val var att frågorna i intervjuguiden behövde 

modifieras något med hänsyn till de olika yrkeskategoriernas skilda uppdrag. Genom att 

intervjua respondenter ur samman yrkeskategori underlättades modifieringen, då intervjuaren 

gjort det en gång tidigare. Samtliga respondenter intervjuades en i taget av en av oss med 

tanke på att inte skapa obalans i maktförhållandet (Dencombe, 2018). 

Intervjuerna transkriberades i sin helhet och ordagrant inklusive våra egna frågor av 

respektive intervjuare, vilket var ett mycket tidskrävande arbete. Back och Berterö (i Fejes & 

Thornberg, 2019) menar dock att det är mycket viktigt att intervjuaren gör detta själv trots 

tidsaspekten, då mycket tankearbete inför analysen sker då. Ett annat skäl för oss att 
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transkribera intervjuerna i sin helhet var att vi inte kunde avgöra så tidigt i mötet med empirin 

vilka passager som senare skulle visa sig intressanta. Genomlyssning av samtliga intervjuer 

samt analys genomfördes gemensamt. Det gemensamma arbetet ökade våra möjligheter att 

diskutera och motivera våra tolkningar av empirin, vilket kan bidra till en ökad validitet 

(Esaiasson m.fl., 2012). 

Under studiens genomförande har vi i mycket stor utsträckning arbetat tätt och gemensamt i 

fysisk närvaro eller över högtalartelefon i ett gemensamt dokument. Vissa delar har fungerat 

väl att dela upp emellan oss i skrivandet såsom avsnitten bakgrund och tidigare forskning 

vilka vi har fördelat jämnt emellan oss. Andra delar har vi i olika grad bearbetat olika mycket 

i stegvisa processer. Till exempel har vi satt gemensamma punkter för vad ett avsnitt ska 

innehålla, en av oss har skrivit en grundstomme som vi sedan bearbetat tillsammans. 

Intervjuer och transkribering har fördelats jämnt mellan oss. Metoden har därefter styrt och 

krävt ett tätt samarbete i processen med att bryta ner, analysera och kategorisera vår empiri. I 

skolan och inom den sociokulturella teorin talas det gärna om hur vi lär i samspel och genom 

att samtala och bygga vidare på varandras kunskap. Detta har i hög grad genomsyrat vårt 

arbete med denna studie där tanke fått föda tanke och vi byggt ut arbetet ord för ord, mening 

för mening i en gemensam lärande- och förståelseprocess. 

 

6.5 Analysmetod (fenomenografisk analys i 7 steg) 

Den fenomenografiska analysmodellen i sju steg av (Dahlgren & Johansson i Fejes & 

Thornberg, 2019) lämpade sig väl för analysen av vår empiri. Ett första steg i modellen är att 

bli väl bekant med sitt insamlade material vilket vi gjorde genom individuell genomlyssning 

och transkribering av våra respektive genomförda intervjuer. Därefter lyssnade vi igenom 

intervjuerna tillsammans och tog del av varandras transkriptioner som stöd i lyssnandet.  

Nästa steg i analysmodellen, kondensation, innebär att uttalanden som kan ses som 

betydelsefulla för studien identifieras och särskiljs (Dahlgren & Johansson i Fejes & 

Thornberg, 2019). Vi markerade de passager som såg intressanta ut för studien med blyerts 

direkt i texten och skrev korta anteckningar i marginalen med möjliga teman. Vi såg till en 

början fem teman i respondenternas uttalande vilka vi färgkodade för att kunna särskilja; 

synen på läsförståelse, ordinarie undervisning, stödjande undervisning, identifiering av 

läsförståelsesvårigheter och övriga faktorer. Ganska omgående insåg vi att övriga faktorer 

berörde organisation, erfarenhet och kompetens. Alla moment i det andra steget gjordes 

gemensamt för att tveksamheter kring tolkningen av uttalanden direkt skulle kunna 

diskuteras.  

I de jämförande och grupperande faserna, steg tre och fyra, söks variationer och likheter i 

respondenternas uppfattningar vilka sedan grupperas och relateras till varandra efter 

gemensamma drag som observerats (Dahlgren & Johansson i Fejes & Thornberg, 2019). Vi 

samlade de färgkodade passagerna för varje enskild respondent i separata dokument. För 

varje respondent skrevs dennes uttalanden inom varje tema in i ett separat dokument som 
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sedan skrevs ut för att fysiskt kunna jämföras på olika sätt. Vi började sedan gruppera 

respondenternas uttalanden under våra fem teman men tillsammans som grupp.  

I steg 5 samlas likheter mellan uttalanden till kategorier (Dahlgren & Johansson i Fejes & 

Thornberg, 2019). För oss framkom nu sex huvudkategorier och vi anade en mängd av 

beskrivande underkategorier. Det sjätte steget innebär att kategorierna namnges. Våra slutliga 

huvudkategorier blev; A: uppfattningar om läsförståelse, B: uppfattningar om orsaker till 

läsförståelsesvårigheter, C: beskrivningar hur läsförståelsesvårigheter upptäcks, D: didaktiska 

tillvägagångssätt i undervisningen, E: didaktiska tillvägagångssätt i den stödjande 

undervisningen och F: skolans organisatoriska och personella resurser. Under dessa samlades 

uttalanden sorterade in i beskrivande kategorier som namngavs efter de uppfattningar de sågs 

representera. 

Det avslutande steget är den sjunde och kontrastiva fasen i analysmodellen (Dahlgren & 

Johansson i Fejes & Thornberg, 2019). I detta steg gjordes en genomgång av alla 

identifierade huvudkategorier och beskrivande kategorier för att säkerställa att de olika 

uppfattningarna som insamlats var exklusiva för sin kategori. Om så inte är fallet bör antalet 

kategorier minskas enligt Dahlgren och Johansson (i Fejes & Thornberg, 2019). I vår analys 

uppstod ett antal tveksamheter och diskussioner kring uppfattningars kategoritillhörighet och 

gränsdragningar behövde göras i några fall. Exempel på detta är; läsläxa som på olika sätt 

kunde kopplas till de beskrivande kategorierna träning och ansträngning samt 

föräldrasamarbete. 

Vid fenomenografisk analys är det oftast inte viktigt hur vanligt förekommande en 

uppfattning är, utan det är variationen av uppfattningar som eftersöks. För vår studies del 

ansåg vi dock det ändå intressant att i någon mån också redogöra för i vilken utsträckning en 

uppfattning var vanlig eller inte, då det hjälpte oss att urskilja skillnader och likheter i 

empirin. Således framkommer både variation och frekvens av uppfattningar i vår 

resultatredovisning.  

 

 6.6 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Granskning av kvalitativ forskning kan ses utifrån andra kriterier än de kvantitativa 

forskningens mått på validitet och reliabilitet. Detta i och med att det helt enkelt inte är 

möjligt att kontrollera resultatens exakthet genom att upprepa studien, då den studie som 

genomförts skett i en föränderlig social kontext som inte skulle vara densamma vid 

upprepning. Ett ytterligare skäl för att använda sig av andra begrepp i den kvalitativa 

forskningen är att forskaren själv är nära sammankopplad med sin empiri både i insamling 

och analys vilket medför uppenbara svårigheter att replikera förfarandet (Denscombe, 2018). 

Begreppen som används för vår kvalitativa studie är därför de som redogörs för av 

Denscombe (2018); trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet samt bekräftelsebarhet. 

Med begreppet Trovärdighet i kvalitativa studier menas att forskaren undersökt det som 

avsågs (Esaiasson m.fl., 2017). Offentlig statistik anses generellt som en trovärdig källa, dock 

bör den ändå betraktas med viss försiktighet då det kan finnas faktorer som påverkar 
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exempelvis misstag eller individers eventuella egenintresse av ett visst resultat (Denscombe, 

2018). Vårt urval för studien baserades på Skolverkets offentliga redovisning av resultaten i 

Nationella Proven i läsförståelse i årskurs 3, under tre år, det bör således betraktas som 

trovärdigt, med reservation för mänsklig inblandning. Ur aspekten trovärdighet får 

intervjuguidernas innehåll och koppling till forskningsfrågorna stor betydelse. De har därför 

diskuterats noggrant emellan oss och provats, vilket ökar våra möjligheter att visa på rimlig 

träffsäkerhet.  

Det är inte tillräckligt att visa att studiens mätmetoder och begrepp är pålitliga, utan forskaren 

behöver även vara transparent vad det gäller att visa hur genomförandet gått till och att 

redovisade mätmetoder använts på ett riktigt sätt. Valet av samtalsintervju som metod innebar 

att vi hade möjlighet att följa upp svaren och komplettera med frågor, vilket minimerade 

risken för missförstånd. För att ytterligare minska risken för missförstånd eller hörfel har 

intervjuerna spelats in och transkriberats. Den egna personens påverkan på intervjusituation 

såväl som på analysen behöver beaktas ur ett pålitlighetsperspektiv (Denscombe, 2018). 

Under vår intervju var vi väl medvetna om att vår förförståelse kring ämnet och vår 

interaktion vid genomförandet av intervjun kunde påverkade densamma. För att minimera 

denna risk intog vi ett inlyssnande och lyhört förhållningssätt där vårt verbala utrymme 

begränsades till att ställa frågor, prompta och uppmuntra. Vid genomlyssnandet av materialet 

analyserade vi vårt förhållningssätt gemensamt för att säkerställa minimal inverkan på 

resultatet.    

Generaliserbarhet i kvalitativ forskning kan i sig ses som en svårighet, då forskningen ofta 

baseras på ett litet antal fall som inte kan ses representera en vidare kontext. Lincoln och 

Cuba (i Denscombe, 2018) menar att begreppet överförbarhet bättre lämpar sig vid 

kvalitativa studier då forskaren istället visar på en möjlig överförbarhet av resultaten och i 

vilken utsträckning detta skulle kunna tillämpas. I vilken grad vår studies resultat kan ses som 

överförbart är diskutabelt då resultatet baserats på ett antal lärares och skolledares 

uppfattningar. Det är inte heller vårt syfte, utan snarare är vår förhoppning att delar av 

resultatet ska öka vår kunskap kring läsförståelse, kunna inspirera andra verksamheter och 

eventuellt till viss del kunna appliceras på andra verksamheter.  

Bekräftelsebarhet innebär att insamling och analys av data ska kunna ses objektivt utan 

forskarens påverkan. Forskarens egen person inverkar i viss utsträckning på kvalitativa data 

då dessa i stor utsträckning kräver forskarens nära inblandning och därmed påverkas av 

dennes förförståelse, erfarenhet samt uppfattningar kring ämnet, vid såväl insamling som 

tolkning och analys (Denscombe, 2018). Med detta i åtanke har vi i intervjusituationerna tagit 

ett fenomenografiskt förhållningssätt och således utgått ifrån en semistrukturerad 

intervjumodell med teman i en intervjuguide. Då vi varit medvetna om vår egen möjliga 

inverkan på respondenternas svar har vi strävat efter att inta en inlyssnande och lyhörd 

intervjuarroll där vi minimerat vårt talutrymme och begränsat våra responser till 

frågeställningar samt enstaka promptningar och uppmuntrande yttranden samt kroppsspråk. 

Vi har varit ytterst noggranna med att inte själva dras med i samtalet genom att värdera eller 

att tala om egna erfarenheter.  
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6.7 Etiska överväganden 

 

Hänsyn till de forskningsetiska reglerna är en mycket viktig aspekt för att särskilt beakta att 

individer inte tar skada av att delta i en studie. För att säkerställa att detta sker har fyra 

huvudsakliga forskningsetiska principer tagits fram; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017) och dessa har fungerat 

som en vägledning i vårt arbete med studien. Informationskravet tillgodosågs i studien genom 

att informationsbrev utsändes via e-post med noggrann information kring studien och dess 

syfte och planen för genomförande. Att deltagandet var frivilligt och om rätten att avbryta sin 

medverkan när som helst under studiens gång informerades också om i brevet och på så sätt 

beaktades samtyckeskravet. En del i samtycket gällde även godkännandet av ljudinspelning 

vid intervjun. Samtycke erhölls inledningsvis muntligt och sedan i anslutning till 

intervjutillfället även skriftligt. Efter intervjun tillfrågades respondenten dessutom om något 

skulle tilläggas till, eller undantas från, vidare bearbetning. På så sätt kunde vi öka 

respondenternas trygghet kring sina uttalanden samt minska risken för avhopp i studien. 

Möjligheten att undanta uttalanden nyttjades av en respondent. 

Konfidentialitetskravet tog vi hänsyn till genom att inte namnge varken län, ort, skolor eller 

respondenter även om studien baseras på framgång. Vi såg en särskild risk för vår studie när 

det gällde konfidentialitetskravet då deltagare och skolor skulle kunna identifieras genom att 

vårt urval bestod av offentlig statistik. Med detta i åtanke formulerade och redogjorde vi för 

vårt urval utan att närmare specificera länet vi undersöker eller redovisar skolornas exakta 

uppnåendeprocent i de nationella proven. Vi har också tagit oss rätten att vid intervjuutdrag 

stryka enstaka ord eller delar av uttalanden som skulle kunna röja deltagare eller skolor. 

Anteckningar och ljudupptagningar förvarades oåtkomligt för andra än oss själva. Vi har inte 

heller skickat material oss emellan. Nyttjandekravet tillgodosågs då respondenterna 

informerades både skriftigt och muntligt om att allt insamlat material enbart var till 

användning för vår examination och studie och inte för något annat syfte. De informerades 

även om att det färdiga examensarbetet kommer att finnas tillgängligt för dem själva och 

andra på uppsatsportalen Diva.   

 

7. Resultat och analys  

Här presenteras vårt resultat kring hur vi tolkat respondenternas uttalanden om hur de ser på 

läsförståelse, orsaker till läsförståelsesvårigheter och de didaktiska tillvägagångssätt som 

framträdde i de åtta respondenternas beskrivningar. Även andra faktorer som vi uppfattat som 

betydelsefulla i respondenternas uttalanden kring de goda resultaten i 

läsförståelseundervisning redovisas. Vår tolkning och analys av respondenternas 

uppfattningar och variationen mellan dessa har mynnat ut i sex huvudkategorier under vilka 

vi har formulerat beskrivande underkategorier efter hur vi tolkat deras beskrivningar. De sex 

huvudkategorierna som framträdde i våra tolkningar är; A: uppfattningar om läsförståelse, B: 

uppfattningar om orsaker till läsförståelsesvårigheter, C: beskrivningar hur 

läsförståelsesvårigheter upptäcks, D: didaktiska tillvägagångssätt i undervisningen, E: 

didaktiska tillvägagångssätt i den stödjande undervisningen och F: skolans organisatoriska 
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och personella resurser. Under varje huvudkategori har vi listat beskrivande kategorier om 

hur vi tolkat respondenternas uttalanden. De är numrerade och redovisade utan någon 

inbördes rangordning, således är inte A1 viktigare än A2 och så vidare. Varje redovisad 

huvudkategori inleds med ett sammandrag av det som uppfattats vara mest framträdande i 

tolkningarna. Därefter följer textavsnitt för varje beskrivande kategori med deskriptiva 

exempel och citat som förtydligar tolkningen. Nedan visas tabellen för de sex 

huvudkategorierna, A, B, C, D, E och F med sina respektive beskrivande underkategorier. 

Kategori A, B och C tillsammans avser att visa variationen hur respondenternas uttalanden 

om läsförståelse, vad som kan ligga till grund för läsförståelsesvårigheter och hur dessa 

upptäcks i skolorna beskrivits och uppfattats. Alla tre kategorierna är således kopplade till vår 

första forskningsfråga. Kategori D och E avser att visa variationen i respondenternas 

uppfattning kring de didaktiska tillvägagångssätten i ordinarie klassrumsundervisning och i 

stödjande undervisning för elever i läsförståelsesvårigheter. Kategori F avser att visa 

variationen av uppfattningar kring den egna skolans organisatoriska och personella resurser. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning av det vi uppfattat som särskilt intressant. 

7.1 Tabell 

A. Uppfattningar 

om läsförståelse 

B. Uppfattningar 

om orsaker bakom 
läsförståelse- 

svårigheter 

C. Beskrivningar av 

hur läsförståelse- 
svårigheter 

upptäcks 

D. Didaktiska 

tillvägagångssätt i 
undervisningen 

E. Didaktiska 

tillvägagångsätt i 
den stödjande 

undervisningen 

F. Skolans 

organisatoriska och 
personella resurser 

A1.Att förstå och 
tillägna sig ett 

innehåll 

B1. Samhälls- 
Förändringar 

C1. Muntlig 
interaktion 

D1. Tekniska 
aspekter 

E1. Nära lärarskap F1. Organisation 
och samarbete 

A2. En komplex 

förmåga 
 

B2. Föräldrars 

möjligheter 

C2. Undvikande 

strategier 

D2. Ord- och 

begreppsförståelse 

E2. Öva mer F2. Erfarenhet och 

kompetens 

A3. En nödvändig 

förmåga för  
lärande 

 

B3. Individ- 

relaterade orsaker 

C3. Skriftiga 

aktiviteter 

D3. Inspirera till 

läsning 

E3. Stödstrukturer F3. Engagemang 

 

A4. Behöver tränas 

och 
medvetandegöras 

 

B4. Språk- 

förståelse 

C4. Screening D4. 

Medvetandegöra 

E4. Anpassningar F4. 

Föräldrasamarbete 

A5. En ingång till 
upplevelser  

 

B5. Skolans 
undervisning 

 D5. Läsförståelse-
strategier 

E5. Tid  

   D6. Högläsning E6. Hjälpmedel  

 

 
 

  

 

D7. Samtal om text   

 

 

 

  D8. Bearbetning av 

det lästa 

  

 

 

 

  

 

D9. Kamratlärande   

 
 

 

  D10. Träning och 
ansträngning 
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7.2 A: Vilken syn på läsförståelse framträder i respondenternas beskrivningar? 

I analysen framkommer en samstämmighet kring läsförståelse som ett komplext område där 

många samverkande faktorer krävs i tillägnandet. En samstämmighet syns även i att 

läsförståelse är en förmåga som behöver tränas och vars syfte behöver medvetandegöras för 

eleverna. Vi ser även att man uppfattar på läsförståelse som en central och nödvändig 

förmåga i skolans alla ämnen och som en ingång till rika läsupplevelser i livet.  

Nedanstående fem kategorier framträdde i analysen; A1: att förstå och tillägna sig ett 

innehåll, A2: en komplex förmåga, A3: en nödvändig förmåga för lärande, A4: något som 

behöver tränas och medvetandegöras och A5: en ingång till upplevelser.  

A1. Att förstå och tillägna sig ett innehåll 

Analysen visar att samtliga respondenter uppfattar att läsförståelse handlar om att kunna 

förstå det man läser. Två respondenter tillägger att det gäller att kunna förstå olika typer av 

texter i olika sammanhang. Att ha god läsförståelse innebär att man kan ta till sig en text, det 

vill säga förstå dess sammanhang och skapa mening av det lästa, menar tre av 

respondenterna.   

En respondent tillägger att läsförståelse även kan vara något som sker via hörseln och 

beskriver att en elev kan ha läsförståelse även om hen inte kan läsa själv:  

Jag brukar säga att alla barn kan läsa men på olika sätt. En del läser med öronen och det kan 

man få göra tills man kommer igång att läsa själv, men att läsa med öronen innebär ju att du 

kan göra ett antagande på ytan, under ytan och på djupet också…(S1) 

Läsförståelse innebär också att elever kan tänka och reflektera kring det man läser, uttrycker 

fyra av respondenterna. Eleven kan till exempel relatera det lästa till egna upplevelser eller 

till annat man läst och referera till detta. 

I den boken jag läste där hemma där hände också det här, och det här har jag varit med om å, å 

det här va min kompis med om en gång (F1). 

Kommunikativa förmågor som uttrycksförmåga, resonemangsförmåga, att kunna 

sammanfatta och återberätta beskrivs som tecken på god läsförståelse liksom att elever är 

aktiva och kan svara på frågor, uttrycker sex av respondenterna.  

A2. En komplex förmåga 

Samtliga respondenter beskriver läsförståelse som en förmåga bestående av flera 

komponenter. De menar således att det inte enbart är den tekniska sidan av läsning som avgör 

läsförståelsen och att det krävs mer än en fungerande avkodning för att förstå en text: “Inte 

bara läsa texten rakt upp och ner”(L1) liksom “Att man inte bara rabblar och läser”(F2).  

Två av respondenterna likställer avkodning utan läsförståelse med att kunna läsa/avkoda en 

text på ett främmande språk:  

Inte bara det rent mekaniska att man kan ljuda sig igenom det för det skulle man ju i princip 

kunna göra på vilket språk som helst [...] det är ju så mycket mer (S2). 
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Samtliga respondenter betonar även vikten av ordförrådet och ordförståelsen för att förstå 

olika sorters texter. En av respondenterna uttrycker det som att läsförståelse också innefattar 

en teknik där läsaren söker ledtrådar i texten för att skapa mening och innehåll. Att förstå det 

som inte skrivs rent ut i texten, läsa mellan raderna, är en nödvändighet för att uppnå 

förståelse och sammanhang uppfattar två respondenter.  

A3. En nödvändig förmåga för lärande 

En av respondenterna uttrycker det som att läsförståelse särskilt krävs vid mer krävande 

lässituationer, som när du ska ta till dig ett nytt ämnesinnehåll:  

Svenskan är central i alla ämnen [...] förstår du inte vad du läser då kan du inte klara matte och 

förstår du inte vad du läser kan du inte utveckla dig i NO eller SO (R1). 

I citatet ovan framgår ett av alla uttalanden att läsförståelse är en förmåga som krävs för att ta 

till sig texter i olika genre och ämnen och därigenom blir central för lärandet i skolan, vilket 

framkom tydligt hos alla respondenter.  

Två respondenter beskriver specifikt hur elevers läsförståelse blir avgörande för hur de lyckas 

ta sig an problemuppgifter i matematikens läroböcker, då det kan vara svårt att förstå vad som 

är viktigt i texten för att lösa uppgiften.  

Men något som är svårt med läsförståelse det är ju matten. Där har dom det svårt, med 

instruktionerna. Vad är det jag ska göra? Ja men vad är det du ska göra? Läser jag för dom, aha, 

säger dom, men inte när dom läser själva. (L2) 

En av dessa respondenter uppfattar även att det krävs en slags läsförståelse just för bilder och 

då framförallt i genren fakta där det är vanligt med illustrationer som tillför information till 

texten. 

... men i faktaböcker så är ju bilderna där av en anledning och då måste man kunna hantera det 

också för det kopplar ju också till egen erfarenhet och tidigare kunskap å jamen det är ju också 

massa ledtrådar, hur ska jag tolka den här bilden och hur ska jag få ihop den med texten (S2). 

 

A4. Något som behöver tränas och medvetandegöras 

Samtliga respondenter beskriver att läsförståelse är en förmåga som behöver tränas:  

   Man måste ju träna för å bli bra på nåt (S2).       

  Vi pratar om att gå på läsgymmet [...] vi pratar om att träna läsmuskler (L1).  

De två citaten ovan exemplifierar respondenternas syn på att det krävs övning för att bli en 

god läsare och hur en av respondenterna drar likheter med idrott som också kräver träning för 

framgång och för att medvetandegöra eleverna om detta uttrycker sig med idrottsliga 

metaforer.  

En annan respondent berättar om hur hon visar på betydelsen av läsförståelse för sina elever 

genom att läsa en dikt på finska: 

Jag brukar läsa en finsk dikt för mina elever när vi pratar om läsförståelse. Jag kan ju koda av 

den. Å det låter bra! hhh. Å jag läser den. Guud vad jag läser! hhh. Vad står det? säger dom. 

Jag veeet inte! säger jag. Å DÄR börjar vi vårt prat… (L2). 
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Ytterligare en respondent beskriver att hon i sitt arbete med arbetar med att medvetandegöra 

barnen:  

Ja man ska läsa och förstå, helt enkelt vad man gör [...] dom vet egentligen inte vad dom ska 

använda dom till och det är ju det jag får försöka lära dom tycker jag (F2). 

Det hon berättar i ovanstående citat är hur hon försöker åskådliggöra bokstävernas, ordens 

och meningarnas funktion i sitt arbete i förskoleklass. I övrigt förekommer uttryck som nöta, 

gnugga, repetera, traggla i samtliga respondenters uttalanden. Det tyder på en samstämmighet 

i uppfattningen om att läsförståelse är en förmåga som behöver tränas.   

A5. En ingång till upplevelser 

Fyra av de åtta respondenterna ger uttryck för att läsförståelse berör andra aspekter än 

lärande. De framhåller också upplevelse, fantasi, lust och glädje som viktigt för individen. 

Två av respondenterna menar att elever genom att förstå det lästa och varför man läser kan få 

tillgång till en helt ny värld. En respondent använder uttrycket ‘läsland’ och flera 

respondenter använder ordet upplevelseläsning. 

Där bibliotekarien satt på scen och läste, det var tända ljus och hon läste en del av Pippi 

Långstrump å dom var på kalas. Å så fick dom choklad och bullar och det var hela stämningen 

att upplevelseläsa på det här sättet är fantastiskt (R2). 

 

7.3 B. Uppfattningar om vad som kan orsaka läsförståelsesvårigheter 

Vår analys visar att samtliga respondenter i stor utsträckning belyser faktorer som finns 

utanför eleven som orsak till att läsförståelsesvårigheter uppkommer. De menar att föräldrar 

och de villkor elever växer upp i såsom läsvanor och huruvida de får vara aktiva deltagare i 

samtal inverkar på elevernas framtida läsförståelse. Samhällsförändringar framträder som en 

del av en orsaksförklaring till läsförståelsesvårigheter. I analysen framträder tankar kring 

samhällets allt högre tempo vilket skapar färre lästillfällen och ny teknik som konkurrerar om 

både tid och intresse. Skolans undervisning är ytterligare en faktor utanför eleven som 

framträder som en orsaksförklaring i analysen. Kring orsaksfaktorer som kan härröras till 

individen syns i analysen inte samstämmighet utan vi uppfattar en stor variation i 

respondenternas uppfattningar. Dock framgår att samtliga respondenter ser lästekniska 

svårigheter som förekommande orsaker till läsförståelsesvårigheter.  

Nedanstående fem kategorier framträdde i analysen; B1: samhällsförändringar, B2: föräldrars 

möjligheter, B3: individrelaterade orsaker, B4: språkförståelse och B5 skolans undervisning.  

B1. Samhällsförändringar 

Fyra av respondenterna uppfattar i hög grad att en förändring skett i synen på läsning i 

samhället. De beskriver att andra aktiviteter än läsning har högre status, exempelvis dataspel 

och mobiltelefoner eller olika fritidsaktiviteter: 

Mobilen, man tar ju inte en bok gärna när man kan göra annat på mobilen [...] Sen är jag ju 

lite bekymrad med den andra tekniken som jag märker tar mer tid för elever. Jag jobbar 

mycket med skärmtid och skärmhjärna... (S1).  
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Ovan ser man hur en respondent uppfattar att läsande och samtal mellan föräldrar och barn 

hemma får allt mindre tid och utrymme, då den nya tekniken utmanar och konkurrerar med 

traditionell läsning.  

De fyra respondenterna uppfattar även att läsning i samhället idag ser ut på ett annat sätt än 

tidigare, då vi läser kortare texter på internet, på mobiler och andra enheter.  

Att barnen idag har ett högt tempo framgår i två beskrivningar. De vill gärna att det ska gå 

lite fort i arbetet och tar gärna genvägar om sådana finns. En respondent säger exempelvis: 

Man läser inte, utan försöker tyda boken efter bilderna [...] Man går lättaste vägen[...] Det ska 

gå lite fort [...] så man chansar (L2).  

I likhet med citatet ovan uttrycker en annan respondent att dagens barn vill att det ska gå fort 

och saknar tillräcklig uthållighet för att läsa eller lyssna på en hel bok då dom är så vana vid 

visuell stimulans.  

B2. Föräldrars möjligheter 

I samtliga respondenters uppfattningar framkommer att hemmet och föräldrars möjligheter att 

stötta sina barn i hög grad påverkar elevers läsförståelse i såväl positiv som negativ riktning.  

De menar att läsförståelsesvårigheter kan grundas i elevers ovana att prata och diskutera 

hemma av olika skäl. En respondent uttrycker att det kanske inte finns tid i alla familjer. Två 

respondenter beskriver att svårigheter med läsning kan grundas i att man läser för lite 

tillsammans med sina barn hemma. Ytterligare tre respondenter uppfattar att brister i 

läsförståelsen kan uppstå till följd av för lite träning hemma. En av respondenterna uttrycker:  

Jag känner att man måste utjämna orättvisorna för det är ju jätteskillnad på när man har en 

förälder som inte ger sig eller om man har en förälder som inte mäktar med så kan det ju också 

bli stora bråk där hemma kring läxorna. Det är inte så kul att ha det varenda dag tänker jag å 

det är klart att man försöker undvika det (S2). 

Således menar respondenten ovan att skolan inte ska värdera varför barn inte läser hemma 

utan vara medveten om att barns läsning i hemmet varierar av olika skäl, exempelvis att annat 

prioriteras eller att lästräningen är besvärlig och krävande för eleven och därför undviks i 

hemmet. En annan respondent beskriver att social utsatthet påverkar elevers mående och 

självförtroende, vilket därigenom påverkar läsinlärningen negativt. Ytterligare en beskriver 

hur en liten erfarenhet av världen kan inverka negativt på elevers ordförråd och läsförståelse, 

då de har begränsade umgänges- och samtalsytor samt färre erfarenheter att koppla det lästa 

till.   

B3. Individrelaterade orsaker 

Samtliga respondenter utom förskollärarna beskriver avkodningsproblematik som en tänkbar 

orsak till läsförståelsesvårigheter. De uttrycker alla att tid och kraft går åt till avkodningen 

och eleven missar därmed förståelsen. Tre av respondenterna uppfattar att det kan finnas 

bakomliggande genetiska orsaker, dyslexi och en av dessa tillägger:  

Jag tror väldigt mycket när jag ser att barn har jobbigt med läsningen - titta på ögonmotoriken! 

(S1).   
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Utöver att avkodning kan försvåras av bristande ögonmotorik uppfattar en respondent att en 

låg läshastighet kan inverka negativt på läsförståelsen. Hon berättar dock att hon möter elever 

med en god förståelse trots långsam avkodning. En lärare uppfattar att bristande läsflyt har 

samma följdproblematik. Tre av respondenterna tillägger dock att de erfarit elever med både 

god avkodningsförmåga, flyt och betoning men som ändå visat sig ha låg förståelse för det 

lästa. Båda rektorerna beskriver att läsförståelsesvårigheter kan vara sekundära och grundas i 

andra svårigheter som bristande koncentration eller uthållighet. Ytterligare två respondenter 

instämmer i bristande uthållighet som en förklaring de upplevt. Två respondenter från olika 

skolor och i skilda yrkesgrupper uppfattar att svårigheter att förstå det lästa i vissa fall kan 

bero på låg begåvning och bristande logiskt tänkande.  

En specialpedagog beskriver också hur hon arbetar med uttalssvårigheter då hon anser att 

detta kan inverka negativt på läsprocessen; “... för talet ska inte sätta hinder för 

läsningen”(S1). Samma respondent uppfattar också att läsförståelsesvårigheter kan vara 

situationsbundna: 

... i vilken situation du ska göra någonting. Är du väldigt stressad, är du här och nu eller är 

tankarna någon annanstans…(S1) 

Utöver de tänkbara förklaringarna ovan menar en respondent att hon upplever att de barn som 

saknar intresse för ljud, bokstäver och läsning oftare än andra uppvisar 

läsförståelsesvårigheter.  

B4. Språkförståelse 

 En respondent förklarar att avsaknad av ord och begrepp kan ligga till grund för 

läsförståelsesvårigheter. En annan respondent uppfattar också hon att ord, begrepp och 

ordförråd är en betydande del i att förstå och hon beskriver vidare att elever som kämpar med 

läsningen inte heller får ett större ordförråd genom sin läsning:  

För har man svårt å läsa så får du inte det ordförrådet automatiskt som en läsande person får 

(S1). 

Ovanstående citat beskriver således en ond cirkel där bristande ordförråd leder till 

läsförståelsesvårigheter, vilket i sin tur leder till få lästillfällen med möte av ord och begrepp 

som kan utveckla ordförrådet.  

B5. Skolans undervisning 

Fyra av respondenterna förklarar att elever inte kan förutsättas förstå utan att ha fått ta del av 

läsförståelseundervisning där läraren modellerat och förklarat strategier för hur man gör för 

att ta sig an en text. En av dessa respondenter uppfattar att elever inte undervisas i 

studieteknik. En annan funderar över om elever ibland blir lämnade åt sig själv med tyst 

läsning och att de inte får vana att tänka och reflektera kring text. Fem respondenter från 

olika skolor betonar att eleverna kan ha erbjudits för få tillfällen för lästräning. En av 

respondenterna menar även att de kanske mött fel typ av färdighetsträning efter sina behov:  

   Man kan verkligen slå bort fötterna om man inte tar reda på vad som är vad (S1).  
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Fler uppfattningar i likhet med citatet ovan berör skolans undervisning och en respondent 

uppfattar att brist på undervisningstid samt bristande arbetsro i klassen kan påverka negativt. 

En annan respondent beskriver liknande orsaker till att elever uppvisar brister i läsförståelsen. 

De kan ha undervisats i stor grupp och upplevt många lärarbyten. En respondent uppfattar att 

läromedel kan ha en layout som inte stöttar elevens läsförståelse: 

  Den inbjuder inte till att tänka, att läsa, att försöka förstå (L2). 

I citatet ovan beskriver en respondent att läroboken i matematik är vilseledande med störande 

information som lockar eleverna att gissa innehållet.  

 

7.4 C: Beskrivningar av hur läsförståelsesvårigheter upptäcks  

Vår analys är att respondenterna huvudsakligen menar att läsförståelsesvårigheter är något 

som de identifierar i sin vardagliga praktik, snarare än genom screening. Det är framförallt i 

det nära samtalet och i den muntliga interaktionen med elever som lärarna upptäcker att de 

har svårt med förståelsen. Respondenterna märker också att elever är i 

läsförståelsesvårigheter genom att de lärt sig tyda olika typer av undvikande strategier som 

elever använder vid läsaktiviteter. Nedanstående fyra kategorier framträdde i analysen; C1: 

muntlig interaktion, C2: undvikande strategier, C3: skriftliga aktiviteter och C4: screening.  

C1. Muntlig interaktion 

Sex respondenter beskriver på olika sätt hur de i samtal upptäcker läsförståelsesvårigheter. 

Tre förklarar att de då märker att elever har svårt att beskriva och berätta om något de läst. En 

lärare menar att det märks när eleven ska motivera sina tankar och åsikter. Tre uppfattar att 

oväntade svar kan vara ett tecken på att eleven inte förstått.  Två respondenter tycker att det 

blir särskilt tydligt i samtal kring lite mer komplexa läromedelstexter. En respondent 

uppfattar att det mycket tidigt märks i vardagliga samtal, såväl som vid muntliga 

instruktioner, om en elev har svårt att förstå:  

... men det jag talar om för dig har du svårt å förstå det från början, då har du ju ofta svårt att 

förstå det jag läser också. Det hänger lite ihop (F1).  

Ovanstående citat exemplifierar hur respondenten menar att de barn som har svårt att förstå 

muntliga instruktioner och innehåll i samtal även har svårt att förstå innehåll vid högläsning. 

C2. Undvikande strategier 

Att elever inte frågar trots att de inte förstår, uppfattas av två respondenter som en medveten 

undvikande strategi och tecken på svårigheter. Anledningen att inte be om hjälp kan vara dels 

att man vill bli färdig samtidigt som sina klasskamrater och inte avvika dels att det är alltför 

ansträngande och svårt: 

Eller vill man inte avslöja att man faktiskt inte förstod alltså vad handlar det om, eller är det 

det där att man ser att alla skriver och tar sig vidare och då måste jag också göra sken av att 

jag skriver och läser och kommer vidare [...] det kanske är läsandet som det brister i och sen 

gör man massa andra undanflyende strategier då för att ingen ska märka att det är svårt att läsa 

(S2). 
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En annan undvikande strategi, utöver den ovan, som kan tyda på läsförståelsesvårigheter som 

beskrivs av två respondenter är att elever undviker att svara på frågor. Två respondenter 

uppfattar att en stark indikation på att bristande läsförståelse är när elever byter bänkbok i 

stort sett direkt eller ofta. Eleven låtsas då ha läst boken och vill byta. De kan även uttrycka 

önskan om att byta bok då den inte är rolig eller bra. En av respondenterna beskriver att 

eleven på så sätt undviker att fortsätta den krävande läsningen. Ytterligare en strategi som 

förklaras av en respondent är att låna en bok där man känner till handlingen för att kunna 

redogöra för det lästa: 

Jag har läst den här boken nu. Det var en tjock bok. [...] Å han berätta alltihopa. Mm. Ja ha, sa 

jag. Oj! Det var ju en jättespännande bok. Ja, jag har sett filmen! hhhh (L2). 

I ovanstående citat berättar respondenten om hur hon nästan lurades att tro att en elev tagit sig 

igenom en mycket tjock bok och hur hon i sin tvekan samtalade med eleven och då förstod att 

eleven hade valt en bok där hen kände igen handlingen genom sin erfarenhet av filmen.  

C3. Skriftliga aktiviteter 

En respondent berättar hur hon i skrift kan se att eleven inte förstått. Det kan vara när eleven 

arbetar med att svara på frågor till en text, möter uppgifter med instruktioner att följa i 

läromedel eller sökläser i texter efter svar.  

C4. Screening 

Samtliga respondenter beskriver att elever testas i sin läsning och läsförståelse och att detta 

följs upp på skolorna regelbundet. Två respondenter ur samma yrkesgrupp, Speciallärare och 

specialpedagog, uppfattar att screening är ett bra verktyg för att identifiera 

läsförståelsesvårigheter. En av respondenterna menar att hon ser sig som en detektiv och att 

olika test kan visa på elevens specifika behov av stöd, hitta vad som ska tränas. De två 

respondenterna upplever att de genom att få ta del av screeningresultat får en överblick samt 

en djupare kunskap om sina elevers läsförståelseförmåga.  

 

7.5 D. Didaktiska tillvägagångssätt i undervisningen 

De didaktiska tillvägagångssätt som vi uppfattar att respondenterna framhåller framför andra 

berör kommunikation om text i olika situationer. Vi uppfattar att det finns en läsandekultur på 

skolorna och att böcker och läsande har hög status. Man använder böcker och högläsning 

både som inspiration och som redskap för kommunikation. På båda skolorna prioriteras 

läsning och det får ta utrymme på schemat såväl som att involvera fler vuxna än 

klassansvariga lärare. Analysen visar vidare att man ser elevens eget ansvar för lärandet som 

viktigt och att man i sin undervisning på olika sätt medvetandegör såväl syftet med läsandet 

och läsförståelse som vikten att öva för eleverna. Vi uppfattar en medvetenhet kring 

läsförståelseundervisning på båda skolorna. Det framgår att man undervisar om hur elever 

kan tänka och tala om text för att ta sig in i den. En vanlig lässtrategimodell tycks ha inverkat 

på läsförståelseundervisningen mer än andra, däremot uppfattar vi att flera respondenter gjort 

den till sin egen och blandat upp den med sådant som av erfarenhet fungerat tidigare. Vi 
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tolkar även kamratlärande som något som framhävs som ett didaktiskt val som ger många 

fördelar för eleverna.  

Betydelsen av tekniska aspekterna av läsning är inte särskilt framträdande i analysen av 

respondenternas uppfattningar kring läsförståelseundervisningen. Ordförråd och ordförståelse 

uppfattar vi däremot ges stort utrymme i undervisningen på de båda skolorna. Vår samlade 

bild är att man arbetar på många olika sätt och med många olika redskap i 

läsförståelseundervisningen på skolorna. Denna bredd visar sig också i ett högt antal 

beskrivande kategorier. Nedanstående tio kategorier framträdde i analysen; D1: tekniska 

aspekter, D2: ord - och begreppsförståelse, D3: inspirera till läsning, D4: medvetandegöra, 

D5: läsförståelsestrategier, D6: högläsning, D7: samtal om text, D8: bearbetning av det lästa, 

D9: kamratlärande och D10: träning och ansträngning. 

D1. Tekniska aspekter 

Fyra respondenter beskriver att de arbetar med fonologisk medvetenhet på olika sätt. De utgår 

delvis från Bornholmsmodellen, men två respondenter beskriver sig själva som erfarna och 

hur de därför under årens lopp har format sin egen metod för att träna den fonologiska 

medvetenheten:  

Ja vi jobbar ju mycket med eller ja med Bornholm som sagt men har man jobbat i så många år 

som jag så hittar man en liten egen väg också som ger lite resultat tror jag (F2).  

Citatet ovan visar hur en respondent uttrycker hur hon efter lång erfarenhet i yrket vågar ta 

delar av metoder och utveckla egna. En annan respondent uttrycker att hon övar fonologisk 

medvetenhet och bokstavsinlärning på flera olika sätt; genom film, pyssel, skapa egna böcker 

och olika appar, vilket hon ser som gynnsamt då alla elever lär olika. Ytterligare en 

respondent uppfattar det viktigt att öva helord samtidigt som avkodning för att få upp 

läshastigheten och eleverna läser ordkort och listor med helord exempelvis.  

D2. Ord- och begreppsförståelse 

En respondent beskriver att de arbetar med ett läromedel som hon uppfattar tar upp mycket 

okända ord, fraser och ordspråk som de kan prata om tillsammans. Samtliga undervisande 

respondenter uttrycker att de arbetar mycket med att bygga upp elevernas ordförråd och 

ordförståelse genom att samtala, högläsa och uppmärksamma ord i skolans vardag. En 

respondent ger ett exempel från en lektion: 

Den heter så här, vad kan den handla om? Vad är det för lögn?  Vi hade den igår. Vad är det 

för lögn dom pratar om? Ah jag tror att det är den här! Var det en lögn? Vad är en lögn? Ja 

men, när man inte pratar sanning. Ja men du ser vi får ju så otroligt mycket och även 

ordkunskap handlar det ju också om (L2). 

Utöver detta sätt att uppmärksamma ord och begrepp i högläsning som framgår ovan, berättar 

en annan respondent att hon involverar ordböcker i textarbete med sina elever. 

D3. Inspirera till läsning 

Fyra respondenter uppfattar att biblioteket, böcker och läsning har en hög status på deras 

skolor och de beskriver också ett starkt personligt intresse för litteratur. En respondent 

beskriver hur personalen på skolan alltid går fram till elever som står vid bokhyllan och visar 
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intresse för eleven och vad den vill läsa; “Vad vill du läsa? Vad är du intresserad av nu?” 

(R1). 

En annan respondent beskriver att det råder en läskultur på skolan:  

Å det smittar ju också även om du inte är den starka läsaren så är det på nåt vis att du växer in 

i den också. Du ska va med i det här. Vi värderar den nog ganska högt och det tror jag sätter   

sin prägel på vad läsning betyder (L1). 

En respondent uppfattar att det är nödvändigt att skapa positiva lässtunder på fritids för att 

locka och inspirera barn som inte läser hemma. En annan respondent uttrycker att hon nyttjar 

bibliotekspersonalens expertis och att de inspirerar eleverna till läsning. Två respondenter på 

en av skolorna beskriver ett samarbete med bibliotekarien som heter ‘en kvart om dagen’ som 

omfattar hela lågstadiet och innebär att eleverna får gå till biblioteket och delta i boksamtal 

med bibliotekarien varje dag. Flera respondenter på båda skolorna beskriver andra 

läsaktiviteter för att inspirera och göra eleverna nyfikna på läsning:  

Jag tror att alla sådana här saker och att vi visar att vi tycker det är spännande och intressant, jag 

tror det har väldigt mycket med det att göra [...] och dom skickar ut den här nallen i världen [...] 

och vi har haft bananer och apor. Bananer har legat överallt i skolan [...] Vem är det som är här 

och läser och lämnar små spår med bananer? Jag tänker att alla sådana här saker gör att det är 

mysigt (R1).  

Respondenterna beskriver också vidare hur miljön kan inspirera och inbjuda till läsning. 

Uppfattningar om vad som är inspirerande varierar; någon betonar lugn och mysig läsmiljö 

medan en annan pratar om fantasi och rekvisita, exempelvis en magisk läshatt.  

D4. Medvetandegöra 

Samtliga respondenter har uttryckt en syn på läsförståelse som något som för eleverna 

behöver medvetandegöras och tränas. I deras beskrivningar av skolornas arbete med 

läsförståelse åskådliggörs detta genom att de i undervisningen talar om vad läsning och 

förståelse av det lästa syftar till, vad är målet, en av respondenterna tydliggör detta genom 

särskilda lektionsaktiviteter där eleverna får uppleva hur meningslös text blir när man inte 

förstår den. Samtliga uppfattar också att de talar med elever om att det krävs träning och 

ansträngning för att utveckla läsförmågan:  

Nä, men du får faktiskt kämpa lite! Så är det ju, det är få förunnat att PANG kunna på en 

gång! Man måste kämpa! (S2). 

Respondenten ovan visar med sitt ordval hur hon förklarar för eleverna att de behöver öva. 

Tre respondenter beskriver att det är viktigt att i undervisningen medvetandegöra elevens eget 

ansvar för lärandet och läsandet. Två respondenter beskriver att visar tilltro till elevers 

förmåga och att de därigenom stärker sina elevers självförtroende och ökar deras motivation 

till lärandet och tilltro till sin egen förmåga. En av dessa respondenter beskriver att hon 

använder sig av loggbok specifikt för att medvetandegöra och synliggöra elevers utveckling 

och därigenom stärka och motivera elever. 

D5. Läsförståelsestrategier 

Samtliga respondenter visar uppfattningen om vikten att undervisa i läsförståelsestrategier 

och att börja i det gemensamma arbetet. Sex respondenter beskriver att de arbetar med 
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strategier i att göra inferenser i läsningen, som att läsa mellan och bortom raderna. Fyra 

respondenter beskriver att undervisningen på hela skolan tagit stort intryck av En läsande 

klass och Läsfixarna. “Ja, jag kör en habrovink”(F1). På skolan används metoden 

genomgående även om figurerna fasas ut i högre årskurser. En respondent på den andra 

skolan beskriver En läsande klass som en revolution i läsförståelseundervisningen, då hon 

uppfattar att man i kollegiet först efter denna börjat att medvetet tala om 

läsförståelseundervisning och vilka verktyg som krävdes för läsförståelse och att detta i sin 

tur har haft stor inverkan på undervisningen i alla ämnen.  

En annan respondent uttrycker att hon tillämpar dessa läsförståelsestrategier även i SO men 

utan figurerna som kopplas till strategierna:  

Näe näe nä. Jag är lite allergisk mot dom här cowboyen å alla dom här (L2).   

Respondenten ovan förtydligar att hon tycker figurerna kan ta fokus från innehållet och att 

man kan lära ut strategierna i befintliga sammanhang utan att koppla till de enskilda 

figurerna. Ytterligare fem respondenter beskriver hur undervisning i läsförståelse innefattar 

en genre- och ämnesmedvetenhet, det vill säga att faktiskt lära ut att olika texter kräver olika 

lässtrategier. Fyra av dessa specificerar att man lär ut en textgenre i taget. Två av 

respondenterna beskriver att de utformar läsläxor utifrån aktuella arbetsområden med fokus 

på läsförståelsestrategier och att de därför lämnat läsläror i traditionell betydelse. En av dessa 

andra beskriver även hur hon i sin undervisning modellerar strategier som närläsning genom 

att i princip montera isär texter och bygga ihop dem igen med stödord. En respondent 

uttrycker att viktigare än alla metoder är att barnen faktiskt lär sig läsa.  

D6. Högläsning 

Det finns en samstämmighet i respondenternas uppfattning om högläsningens stora betydelse 

för läsförståelsen och att man därför prioriterar tid för regelbundna gemensamma lässtunder. 

Tre respondenter ger uttryck för att elever inte får lämnas åt sig själva med tyst läsning för att 

det inte ger något:  

Det är ju populärt att man ska ha en tyst läsningsstund på morgonen [...] men jag har upptäckt 

att det inte ger mina något egentligen. [...] så just nu läser vi inte på morgonen utan jag läser 

högläsning för då får vi igång en diskussion om texten så det känner jag ger mer (L2).  

Respondenten ovan ger alltså uttryck för att det ger mer ur läsförståelsehänseende att läsa 

högt än att ha tystläsning, eftersom hon i högläsningen direkt kan koppla på diskussioner. En 

respondent som arbetar med de yngsta eleverna i skolan beskriver att hon läser ur 

kapitelböcker varje dag. Det är ett medvetet didaktiskt val för att hon uppfattar att elever 

behöver träna på att lyssna och att skapa egna inre bilder för att skapa sin egen förståelse 

istället för att möta illustrationer i bilderböcker. Bilder i ett tidigt skede av läsningen kan 

innebära att barnet begränsas i sin förståelse uppfattar hon. Respondenten uttrycker vidare att 

detta kan vara svårt för vissa barn och att de därför får tydlig vägledning i hur man lyssnar 

och vad som förväntas vid högläsningen. Även tre andra respondenter talar om att det är 

viktigt att modellera vid högläsning och ge eleverna strategier för lyssnandet, exempelvis att 

man får ställa frågor och att man ska uppmärksamma obekanta ord.  
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D7. Samtal om text 

I samtliga respondenters uppfattningar syns medvetenhet om betydelsen av samtal och 

kommunikation i undervisningen kring läst text för att förstå både form och innehåll. Två 

respondenter beskriver att man i undervisningen övar muntligt berättande kring böcker man 

läst. En av respondenterna uttrycker tydligt vikten av att få öva på detta i liten grupp för att 

alla elever ska få tid och våga komma till tals och för att hon som pedagog ska kunna stötta 

elevers förståelse i samtalet. Ytterligare en respondent beskriver hur samtal om böcker tar 

plats i undervisningen: 

Vi har mycket boktips. Dom boktipsar varann, å dom tar ju det fullt seriöst dom kommer 

liksom med sina böcker och berättar inlevelsefullt å lånar med sig till varandra (L1).  

Många olika typer av samtal kring text, som exempelvis i citatet ovan om boktips, där elever 

tränas i att förklara, berätta och byta erfarenheter beskrivs av samtliga undervisande 

respondenter. Eleverna behöver få utrymme att prata mycket om böcker och om olika saker 

de upplevt säger tre respondenter. De behöver få berätta om sina tankar förklarar två av dessa 

respondenter. Ett sätt att öva på textsamtal kan vara att samtala utifrån bilder, uppfattar två 

respondenter.  

 D8. Bearbetning av det lästa 

 Metoder och material för läsförståelse kan skilja stort i undervisningsgrupperna, uppfattar en 

respondent. En annan respondent uttrycker att hon med sina elever bearbetar det lästa genom 

att rita sagan och eleverna på så sätt övas i att återberätta som är en av de mer krävande 

läsförståelsestrategierna. Ytterligare en respondent beskriver att de eleverna får bearbeta en 

längre faktatext genom att sammanfatta den och skriva egen kortare variant. Hon uppfattar att 

eleverna då skapar sig en förståelse som förstärks när de uttrycker den med egna ord. En 

tredje respondent beskriver att projektarbete där eleverna får skriva och skapa utifrån 

skönlitteratur de läst tillsammans väcker intresse och lust att läsa eftersom det blir 

meningsfullt att läsa och uttrycka sig i ett större sammanhang:  

Det är ju också en träning att sätta ord på sina egna tankar när man läser och reflekterar och 

ställa frågor och inte bara läsa texten rakt upp och ner (L1). 

Samma respondent uttrycker ovan att skrivande av läslogg är ett annat verktyg där eleverna 

får uttrycka tankar om text och på så sätt fördjupar sin förståelse. 

D9. Kamratlärande 

Uppfattningen att elever är resurs för varandras speglas hos samtliga respondenter. De 

undervisande respondenterna beskriver det som värdefullt och något som ger många vinster. 

De beskriver många skilda aktiviteter där eleverna stöttar varandra i läsande och samtal. Fyra 

respondenter på samma skola framhåller särskilt att arbete över årskursgränserna gynnar 

lärandet, dels för att elever skolas in i rutiner i skolan vilket skapar smidiga övergångar dels 

för att de inspireras av och är delaktiga i varandras lärande. Detta beskrivs av respondenterna 

som ett medvetet didaktiskt val som bidragit till goda resultat och uttrycks som 

smittopedagogik;  
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Dom här sexåringarna dom blir ju så smittade av sjuåringarna när dom ser vad sjuåringarna får 

göra, dom läser och dom skriver böcker jamen det är ju allt möjligt och då vill ju sexåringarna 

också… (S2). 

Andra ord än ‘smittade’ som uttrycks ovan i citatet och som visar att respondenterna ser 

kamratlärande över årskurserna som betydelsefullt är ‘draghjälp’, och ‘dom snappar upp’.  

Samtliga undervisande respondenter beskriver på olika sätt att de i undervisningen ser till att 

elever får lära av varandra genom att få prata, byta erfarenheter och förklara för varandra. 

Två respondenter uttrycker:   

Jag tror på att min tanke väcker någon annans tanke (L1)  

Dom som kan mer kanske inte har greppat det riktigt men när man förklarar då lär man sig 

igen genom att lära ut själv (L2)  

En av respondenterna i citaten ovan uppfattar vidare att arbete med gruppklimat är alldeles 

nödvändigt för att kamratlärande ska vara möjligt, då eleverna måste vara bekväma med 

varandra och våga uttrycka sig tillsammans. Specifika aktiviteter som beskrivs ske i ett 

gemensamt lärande mellan elev och elev är exempelvis tematiskt arbete i SO och NO, 

parläsning, berättande, gemensamt skrivande och att skriva och dela texter med varandra 

uttrycker respondenterna. 

D10. Träning  

Att man för att bli en god läsare behöver många timmars träning är en uppfattning som 

beskrivs av alla respondenter och de visar detta även i sin beskrivning av undervisningen. I 

beskrivningarna förstår vi att man prioriterar regelbunden övning i läsning och att alla elever 

får en stunds egen lästid med en vuxen i stort sett varje dag. Man behöver upprepad träning 

uttrycks i uppfattningarna. En av respondenterna uttrycker att repetition är viktigt även för att 

bli förtrogen med läsförståelsestrategierna.  

Om man säger att det tar 5000 timmar att få förmågan att fungera så måste man ju ändå skapa 

den förutsättningen att få träna [...] dom timmarna finns ju inte i skolans värld, dom timmarna 

finns ju hemma också (S1).  

Flera respondenter uppfattar i likhet med respondenten i citatet ovan att man behöver öva 

utanför skoltid och beskriver hur de därför arbetar med läsläxa. Två respondenter beskriver 

hur de väljer texter efter aktuellt arbetsområde som kan bearbetas med hjälp av 

läsförståelsestrategier. De uttrycker båda att läxan syftar till att träna förståelsen genom 

utmanande frågor att diskutera hemma och att avkodningen kan övas separat.   

Varje vecka får ju barnen en dos hemma av läsförståelse [...] oftast får dom en liten uppgift 

till; Vad tycker du om det här? Att man ska tänka till sig själv, det är inte så här, Vad heter 

Pelle? eller liksom, Vad heter Pelles katt? (L2). 

Ovan finns ytterligare ett citat som visar hur respondenterna betonar vikten av att öva 

hemma. En respondent som arbetar i förskoleklass beskriver att även de har läxa för att 

eleverna ska få tillräcklig övning. Hon beskriver vidare att eleverna får läsläxa eller 

bokstavsläxa på vårterminen beroende på hur långt de kommit i sin läsutveckling. Två 

respondenter beskriver att det är angeläget att utmana och skapa träningstillfällen även när 

elever kommit längre i sin läsförmåga. En av dessa berättar hur de därför involverar fritids 

och på så sätt möjliggör att eleverna får läsa mer avancerade texter och diskutera dessa 
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enskilt med en vuxen. Den andra respondenten förklarar hur hon för dessa elever använder 

sig av ett extra läromedel för läsförståelse och att hon då ställer höga krav på att de ska läsa 

och förstå instruktionerna i boken självständigt. Ytterligare en respondent berättar att hon 

använder liknande läromedel för individuell träning för de som kommit längre.  

 

7.6 E. Didaktiska tillvägagångssätt i den stödjande undervisningen 

Vår analys är att respondenterna huvudsakligen uppfattar att didaktiska tillvägagångssätt i 

den stödjande undervisningen möjliggörs genom generella anpassningar på skolan gällande 

såväl arbetssätt i undervisningen som lärmiljö och att dessa ska utformas på samma sätt i 

samtliga årskurser. Vi uppfattar att eleverna i behov av stöd i läsförståelse huvudsakligen får 

det på skol- och gruppnivå och att eleven på individnivå får stöd av klassläraren genom ett 

lyhört och nära lärarskap samt genom nivåanpassat material och tillfälliga grupperingar. 

Specialundervisning riktat mot läsförståelse förekommer inte i nämnvärd utsträckning, utan 

specialpedagogiskt stöd framträder i analysen som av konsultativ karaktär. Hjälpmedel 

framstår inte som en del av den stödjande undervisningen på skolorna.  

Nedanstående fem kategorier framträdde i analysen; E1: anpassningar på skolnivå, E2: nära 

lärarskap, E3: anpassningar på grupp- och individnivå, E4: speciallärarstöd och E5: 

hjälpmedel.    

E1. Anpassningar på skolnivå 

Att verka för en tillgänglig lärmiljö genom generella anpassningar för samtliga elever 

uppfattar två respondenter som centralt i deras arbete på en av skolorna. De beskriver hur de 

byggt upp anpassningarna till något som ska följa eleverna genom alla årskurser som en röd 

tråd och de beskriver att alla lektioner inleds och avslutas på samma sätt. En anpassning till är 

att bildstöd och Whiteboards både utformas och placeras likadant i klassrummen. 

Respondenterna beskriver hur eleverna på så sätt kan känna igen sig även om man byter 

klassrum eller årskurs och att det skapar förutsägbarhet. En av dessa respondenter uppfattar 

att det är ett uttalat förhållningssätt på skolan att tala och röra sig lugnt. Två andra 

respondenter delar uppfattningen och beskriver att stödstrukturer är särskilt viktiga för elever 

i svårigheter. Ytterligare anpassningar på skolnivå är att man skapat strukturer för extra 

övningstillfällen. Två respondenter beskriver hur de på sin skola erbjuder något som kallas 

‘Flex’, vilket är en extra timme på morgonen fyra dagar i veckan då elever kan få stöd i alla 

ämnen av utbildade lärare.  

På skolan får även yngre elever med behov av stöd hjälp av sina lärare från tidigare årskurser. 

Dessa lärare eller andra lärare som behöver fylla sin undervisningstid kommer ut till eleverna 

i klasserna och stöttar elever i behov av mer stöd i läsutvecklingen. En respondent från 

samma skola beskriver hur de byggt upp ett samarbete med fritidshemmet där elever som 

behöver extra träning eller elever som inte har möjlighet att läsa hemma får möjlighet till 

detta på fritidstid. Hon beskriver vidare att läsningen inte bara ska vara en mysig stund utan 

också träning och att det därför finns en lärarhandledning med reflekterande frågor och 

textsamtal att tillgå på fritidshemmet. 



45 

E2. Nära lärarskap  

Mycket av det respondenterna beskriver i sina uttalanden kring att stödja barn som tycks vara 

i svårigheter vad det gäller läsförståelsen skulle kunna sammanfattas med ett nära lärarskap. 

En respondent beskriver hur hon ger mer av sin tid till elever som behöver, mer tid för samtal 

och stimulans och för att ge individuella instruktioner och förklara. En annan uttrycker att 

hon stöttar genom att hjälpa elever som behöver stöd med att omformulera sina tankar i 

textsamtal, “Ja men du tänkte så kanske” och att hon då vet “att man behöver vara mer 

tänkande för det här barnet hela vägen” (F1). En respondent beskriver hur hon i klassrummet 

kan stötta genom små insatser som att hålla fingret på raden och ljuda tillsammans lite tyst 

eller att skriva en egen lapp till den som behöver när eleverna ska läsa och skriva av text på 

tavlan.  

E3. Anpassningar på grupp och individnivå 

Utöver anpassningar på skolnivå beskriver samtliga respondenter också anpassningar som 

sker på grupp- och individnivå. Fyra av dem uppfattar att nivåanpassning av undervisningen 

är ett sätt att stödja elever i behov av stöd i läsförståelsen men också ett sätt att utmana dem 

som kommit längre. En respondent beskriver hur hon efter genomgång brukar samla en liten 

grupp som behöver mer stöd i sin förståelse runt en text eller uppgift. En annan respondent 

beskriver hur hon nivåanpassar material genom att förenkla befintlig text i läsläran för att 

elever ska kunna ta del av samma text, på sin nivå, och därmed kunna vara delaktig i 

diskussioner och textsamtal. En av respondenterna beskriver att anpassningar är en stor del av 

hennes arbete som lärare: 

Så jag tror hela tiden så här anpassa, anpassa, anpassa hela tiden. Anpassa mig, anpassa 

materialet, anpassa hur jag presenterar saker [...] så att jag tror att anpassningar i mitt 

ledarskap gör jätte jättemycket… (L2). 

Två andra respondenter instämmer med detta och beskriver att anpassningar i deras 

verksamhet är ständigt föränderliga och att de aldrig ses som en pappersprodukt. 

Anpassningar som beskrivs som stödjande för individen är att få alternativa redovisningssätt 

vilket uttrycks av två respondenter. En respondent beskriver hur vissa lärare väljer att stanna 

kvar efter skoltid och stötta enskilda elever i läsning. En annan respondent beskriver att man 

involverar andra vuxna på skolan för att läsa och samtala extra med elever som behöver extra 

stöd.  

E4. Särskild stöd 

Få av respondenternas beskrivningar kring stödjande insatser för elever i 

läsförståelsesvårigheter innefattar särskilt stöd av en speciallärare eller specialpedagog, utan 

det mesta stödet sker genom generella anpassningar på skol- och gruppnivå samt extra 

anpassningar för individen inom den ordinarie undervisningen. En respondent uttrycker hur 

hennes arbete till stor del är konsultativt, det vill säga att hon stöttar eleverna genom att stötta 

pedagogerna. Hon beskriver att en annan viktig del av hennes arbete är att kartlägga och 

utreda elevers stödbehov så att insatserna blir de rätta. Tre respondenter beskriver att särskilt 

stöd som ges till elever består ofta av en-till-en-undervisning i avkodning och intensivläsning 

för extra läsflyt. Dessa respondenter hänvisar till Rydaholmsmetoden och Läsinlärning i 7-
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steg. En respondent beskriver även att hon ger stöd enskilt till elever med talsvårigheter. En 

respondent uppfattar att elever i behov av stöd får tidiga insatser och tillägger “Galet 

tidiga”(R1). Uppfattningen delas av en respondent på samma skola som uttrycker:  

 Idag känner jag inte alls att jag behöver slåss för elevernas rättighet”(S1). 

Det respondenten beskriver ovan är att hon nu är i en verksamhet där eleverna får det stöd de 

är i behov av och att stödet inte dröjer.  

E5. Hjälpmedel  

Uppfattningarna kring stödjande undervisning för läsförståelsen omfattar inte tekniska 

hjälpmedel i särskilt stor omfattning. Två respondenter beskriver att det finns på skolan, men 

mer används i senare skolår efter årskurs tre.  

 

7.7 F. Skolans organisatoriska och personella resurser  

I vår analys framträder bilden av ett nära samarbete mellan ledning och lärare, emellan 

kollegor och mellan lärare och elevernas föräldrar på båda skolorna. Respondenterna på båda 

skolorna känner att de arbetar på den lilla skolan och att detta underlättar samarbete och 

flexibla lösningar samt ger både insyn och samsyn i hela organisationen. På skolorna finns ett 

öppet och stödjande klimat där man ser ser sig själv som del av ett samspelt maskineri där 

kunskaper och erfarenheter delas med varandra i ett kollegialt lärande. Båda skolorna präglas 

av ett ledarskap med ett stort intresse för läsning och utbildning. Analysen visar vidare på 

engagerade medarbetare med mångårig yrkeserfarenhet som involverar föräldrar i arbete med 

läsförståelse.  

Nedanstående fyra kategorier framträdde i analysen; F1: organisation och samarbete, F2: 

erfarenhet och kompetens, F3: engagemang och F4: föräldrasamarbete.  

F1. Organisation och samarbete 

Två respondenter beskriver den egna skolans organisation som tydlig och transparent. En av 

dem beskriver hur ledarskapet präglas av ett tydligt, lyhört och kontinuerligt ledarskap där 

förväntningarna på medarbetarna är höga och där ledningen är insatt i det dagliga arbetet.  

Respondenter på de båda skolorna beskriver sin skola som den lilla skolan där det är nära 

mellan ledning och medarbetare såväl som medarbetare emellan liksom att skolorna präglas 

av en närhet till elever och deras föräldrar. Respondenterna beskriver ett gott 

samarbetsklimat, en ‘vi-känsla’, där man vågar be om hjälp och inte blir lämnad ensam när 

det uppstår svårigheter. Tre respondenter beskriver att samsyn råder på skolorna kring 

arbetssätt och regler, på en skola gäller samma regler från f-9, då reglerna gäller för alla ses 

de vuxna på skolan som en enad front uppfattar en respondent. 

Båda skolorna uppfattar sin organisation som flexibel på så sätt att man använder all personal 

efter aktuella behov. En respondent beskriver hur man på en liten skola tar gemensamt ansvar 

för allt:  

Man är en del i gänget [...] Man går ‘all in’[...] Man är stolt över att arbeta här [...] man kan 

inte komma hit å tänka att det gör någon annan. Jag brukar säga att någon annan har gått hem 
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och kommer inte tillbaka så det gäller allting från att plocka med sig den ruttna blomman som 

står ute i entrén till att rätta läroböcker (R1) 

 Utöver citatet ovan som både betonar ansvar och samarbete beskriver ytterligare sex 

respondenter från båda skolorna just samarbetet kring läsförståelse. Det sker över 

årskursgränserna och involverar förskollärare, lärare i flera olika ämnen, fritidspedagoger, 

resursassistenter samt bibliotekspersonal. En respondent beskriver att de även samarbetar 

kring bedömningen av elevers läsning och läsförståelse på ämnesträffar och att de har ett nära 

samarbete mellan yrkeskategorierna på skolan:  

Vi har ett otroligt tajt arbete runt det [...] hon vet exakt vilken elev jag pratar om (L1) 

Citatet ovan där en respondent beskriver sitt nära samarbete med specialpedagogen är 

ytterligare ett exempel på samarbetet. Fyra respondenter verksamma på samma skola 

beskriver att organisationen under lång tid varit åldersblandade klasser från förskoleklass till 

årskurs tre. De uppfattar att det gett dem möjlighet att organisera en stor del av 

undervisningen i halvklass och att detta i sin tur möjliggjort mer lärartid för varje elev, skapat 

trygga övergångar och bidragit till kamratlärande mellan eleverna i och mellan årskurserna. 

De fyra respondenterna uppfattar att detta kan vara en bidragande orsak till de goda resultaten 

i läsförståelse. 

Fyra respondenter fördelade jämnt på de båda skolorna uttrycker att de samarbetar och har 

samsyn kring arbetssätt och måluppfyllelse ända från förskoleklass upp till nionde klass. Två 

respondenter från olika skolor menar att de redan i förskoleklass planerar för vad eleven 

behöver ha med sig för att nå målen i nionde klass. Respondenterna beskriver ett systematiskt 

kvalitetsarbete med kartläggningar och regelbundna avstämningar. Analys av resultaten för 

varje klass presenteras till samtliga medarbetare och denna analys ligger sedan till grund för 

nästkommande termins planering.  

Två respondenter beskriver att skolledningen på en av skolorna är insatt i varje elevs behov 

och en av dem berättar att ledningen deltar i alla klasskonferenser som sker var sjätte vecka 

och behandlar elevernas måluppfyllelse såväl som deras mående. Två respondenter på den 

andra skolan beskriver organisationen i tre spår från förskoleklass till årskurs nio har skapat 

en god kännedom om skolans samtliga elever. Denna organisation har även inneburit att 

speciallärare har arbetat med elever i behov av stöd i många olika årskurser samt över längre 

tid. Respondenterna uppfattar att detta gett dem stor värdefull kunskap om eleven och dennes 

behov för kommande progression.  

F2. Erfarenhet och kompetens 

Den ena skolledaren uttrycker att ett stort intresse av läsning och läsprocesser och beskriver 

att hon på tidigare skolor ansvarat för läslyftet. Hon uttrycker vidare sitt kunnande genom ord 

som; “modellerar”, “strategier”, tidig identifiering” och “avkodningsproblematik”. Den 

andra skolledarens uppfattningar kring erfarenhet och kompetens berör huvudsakligen 

personalgruppens samlade kompetens; “oerhört kompetent personal” och “full behörighet”.  
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Föregående respondenter beskriver vidare att lärarna på skolan utöver erfarenhet och 

kompetens är drivande och intresserade av att lära mer. Samtliga respondenter beskriver och 

lyfter andras kompetens och att undervisningen fokuserar på rätt saker.  

Jag vet att hon jobbar med struktur för hela läsprocessen    

 XX är ju våran guru härifrån       

 NN är så klockren i det hon gör (S1).   

Ovan ses hur en respondent uppfattar flera ur kollegiet som mycket yrkesskickliga och denna 

respondent beskriver dessutom hur hon arbetat nästan hela livet inom skolan och hur hon 

tidigare implementerat En läsande klass i kommunen. En annan respondent beskriver sin 

kollegas stora erfarenhet av att arbeta i en särskild årskurs som en möjlig framgångsfaktor:  

Det är ganska stor erfarenhet att jobba med sexåringar och man får verkligen förfina […] göra 

samma sak om och om igen och då hittar man ju verkligen vad vi behöver sätta fingret på och 

vad vi behöver göra (S1). 

Samtliga respondenter uppfattar att de på olika sätt har ökat sin kompetens genom kollegialt 

lärande. Fem uttrycker det som att man delar med sig till varandra och två av dessa uttrycker 

särskilt hur detta görs i samband med att man varit på utbildningar. Tre respondenter från 

samma skola beskriver att de arbetat med Specialpedagogik för lärande, ett 

specialpedagogiskt lyft från SPSM. Andra fortbildningar som beskrivs av respondenter på 

skolorna är; lässatsningar med bokpaket, föreläsningar om boksamtal och läs- och skriv och 

utbildning i bedömningsstöd.  

Två respondenter beskriver hur de deltar i ämnesträffar och nätverksträffar både på 

kommunal- och länsnivå just kring läs- och skriv. En annan beskriver att hon deltar i 

skolutvecklingsträffar varje vecka. En tredje beskriver hur kollegiet fått handledning i 

motiverande samtal, MI av skolkuratorn. 

F3. Engagemang 

I samtliga respondenters uttalanden kan man utläsa ett stort engagemang för att lära barn att 

läsa och förstå. Två respondenter på samma skola beskriver ett engagemang för böcker och 

att läsning och läsaktiviteter får ta plats och tid på skolan. De fyra respondenterna uttrycker 

ett stort engagemang när det gäller elevers lärande och samtliga undervisande respondenter 

beskriver att de lägger mycket tid på att anpassa nivå och innehåll såväl som att göra eget 

material och skapa inspirerande undervisning. En respondent uppfattar att lektionen är helig 

menar med detta att dyrbar undervisningstid inte får spillas på annat. Samma lärare uttrycker 

sitt intresse att öka sin kunskap kring läsning och deltar för närvarande i aktionsforskning 

kring nyttan av tystläsning. Respondenten uppfattar att hon är i ett ständigt lärande: 

Men jag tycker man lär sig hela tiden. Man skruvar på sin praktik hela, hela, hela tiden. Å det 

är väl det som är lite spännande med att va lärare (L2). 

I likhet med citatet ovan förklarar ytterligare en respondent hur det är viktigt att fortsätta att 

utvecklas i yrket och att man gör det hela tiden om man vill. En tredje respondent beskriver 

att hon vill lära mer om elever i läsförståelsesvårigheter och att hon blir känslomässigt berörd 

av att inte riktigt veta hur hon ska hjälpa och vilka metoder som egentligen är de mest 

effektiva. Yttrandet av en respondent; ”jag vet att vi sliter, vi sliter verkligen med våra elever 
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på ett positivt sätt”(S1) speglar hennes uppfattning att man i kollegiet tillsammans arbetar 

hårt för att eleverna ska lyckas. 

Skolledningens engagemang och betydelsen det har för eleverna beskrivs nedan:  

A och O vet jag har som rektor, för ska jag lyckas i mitt uppdrag så behöver jag ha en rektor 

som förstår specialpedagogik och också brinner för att våga stå upp för alla elevers rätt till 

lärande. Och jag har mött många olika rektorer och jag vet när jag blommar (S1). 

F4. Föräldrasamarbete 

Samtliga respondenter beskriver föräldragruppen som en viktig resurs för skolan. Två 

respondenter uttrycker att just denna skola har föräldrar som har hög literacitet, ett stort 

intresse och högra krav på sina barns skolgång. En annan respondent uppfattar att eleverna på 

skolan upplever mycket i sin vardag och att de är delaktiga i samtal hemma. Två respondenter 

på den andra skolan uppfattar elevunderlaget som genomsnittligt och uttrycker; “Vi har inte 

russinen i kakan”(R1) och “Vi har alla elever i våra klasser”(S1). Respondenter från båda 

skolorna uttrycker ett gott och nära samarbete med föräldrarna i samband med läxor och 

annat. De beskriver hur de informerar föräldrar om hur de kan stötta sina barns 

läsförståelseutveckling genom att läsa och samtala om det lästa både vid föräldramöten och 

när de träffas i skolans vardag. Respondenterna beskriver hur de tydliggör för föräldrar att 

skolans timmar inte räcker för att utveckla en god läsförmåga och att det krävs övning även 

hemma. En av dessa respondenter beskriver att hon i sitt arbete motiverar elever men även 

föräldrarna att arbeta med läsning och läxor; “... man kan hjälpa både föräldrar och barn att 

bli motiverade för att jobba,”(S1). Hon uppfattar att ett tätt samarbete särskilt krävs när 

elever är i lässvårigheter och att det är ett villkor för att exempelvis varje-dag-läxa ska 

fungera. Det bra samarbetet kring läxor se som värdefullt för undervisningen vilket uttrycks 

av ytterligare en respondent:  

Å då pratar dom med sina föräldrar kring texten och kopplar det till sina egna liv. DÅ får du 

dom här kopplingarna också, helt gratis för att jag skickar hem en liten läxa (L2). 

I citatet ovan uttrycks hur respondenten menar att läsläxan ger eleverna möjlighet till extra 

träning i läsförståelsestrategierna.  

 

8. Sammanfattning analys 

Sammanfattningsvis visar analysen två skolor som båda präglas av ett stort engagemang och 

intresse för läsning. Detta genomsyrar hela organisationen från skolledning genom alla 

yrkesled i verksamhetens olika delar. Skolorna har ett öppet klimat där medarbetarna delar 

med sig av sina kunskaper till varandra och vågar be om hjälp när de behöver. Vi uppfattar att 

skolorna har en flexibel organisation där samarbete i och mellan årskurserna ses som 

självklart. På en skola lästränar exempelvis förskolläraren med elever i årskurs ett som 

behöver extra träning och på den andra arbetar F och 1 i ett åldersblandat samarbete. Lärare 

och speciallärare med utrymme i sitt undervisningsschema stöttar andra grupper för att 

möjliggöra halvklassundervisning eller annan extra övning med elevgrupper. Fritids 

involveras i läsförståelseundervisningen genom att hålla boksamtal efter skoltid på båda 

skolorna. På en av skolorna ges elever som kommit längre i sin läsning, eller som behöver 
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extra stöd, möjlighet till enskild läsning och samtal med en vuxen på fritidstid. På båda 

skolorna uppfattar vi många exempel på sådana flexibla lösningar som syftar till att skapa fler 

lästillfällen och extra övning. Ytterligare exempel på att detta prioriteras är den ena skolans 

välbesökta flexundervisning på morgonen där utbildade lärare ger extra stöd efter behov och 

den andra skolans ‘en kvart om dagen’, där samtliga elever ges möjlighet till femton minuters 

boksamtal med en bibliotekarie varje dag.  

Skolorna ses alltså båda arbeta med läsning och läsförståelse på ett genomgripande sätt även 

utanför klassrummen. De tar sitt kompensatoriska uppdrag på allvar och läsning får kosta i tid 

och personella resurser.  Det finns en läsandekultur och läsandeaktiviteter har hög status och 

prioriteras i verksamheterna. På skolorna uppfattar vi att det finns många lärare med stor 

erfarenhet av läsförståelseundervisning och som är trygga i sin egen kompetens och lyfter 

fram andras.  

Vi tolkar en medvetenhet om vikten att undervisa i läsförståelse på båda skolorna i alla led i 

organisationerna och i alla ämnen. Man undervisar i ord- och begreppsförståelse och explicit i 

läsförståelse genom att modellera läsförståelsestrategier för eleverna för att ge dem verktyg 

att ta sig in i olika typer av texter. Analysen visar att man på många olika sätt vill inspirera 

och motivera eleverna att läsa och gör det genom upplevelseläsning. Ytterligare ett didaktisk 

fokus är att, för eleverna, medvetandegöra betydelsen av att förstå det man läser och att det 

krävs ansträngning. Analysen visar även en tydlig förståelse för samtalets stora betydelse i 

tillägnandet av läsförståelse och att de i undervisningen gör medvetna didaktiska val för att 

möjliggöra många tillfällen och typer av interaktion i samtal. Att få bygga förståelsen för text 

tillsammans med en kamrat eller i en mindre grupp framträder som vanliga arbetssätt i 

läsförståelseundervisningen. Det är också i vardagen i det nära samtalet och vid interaktion 

med elever som lärarna upplever att de upptäcker elevers styrkor och svårigheter i 

läsförståelse snarare än genom tester och screening. En vanlig uppfattning på skolorna är att 

läsförståelsesvårigheter kan förklaras med faktorer utanför eleverna. Det speglas i de 

stödjande åtgärder som framkommer som mest centrala för elever i läsförståelsesvårigheter 

på skolorna. Dessa sker i stor utsträckning på gruppnivå genom generella anpassningar i 

undervisning och lärmiljö. Resultatet visar också att skolorna arbetar främjande och 

förebyggande för att elever inte ska hamna i läsförståelsesvårigheter och att den 

specialpedagogiska kompetensen mot elever i de tidigare åren främst används konsultativt. 

Avslutningsvis ser vi i vår analys att föräldrar ses som en viktig resurs och en 

samarbetspartner i tillägnandet av läsförståelse och att man på skolorna målmedvetet arbetar 

för att alla elever ska lära sig att läsa och förstå.   

 

9. Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuterar vi vårt resultat i relation till tidigare forskning och de teoretiska 

utgångspunkterna. Vi besvarar våra forskningsfrågor genom denna diskussion. 

 I resultatet framträder en bild av pedagoger och rektorer som uppfattar läsförståelse som 

något som inte är möjligt för elever att lära sig på egen hand utan ledning.   
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Man uppfattar att eleverna behöver medvetandegöras om olika syften med läsning och vikten 

av att förstå det man läser. Utöver detta behöver eleverna göras medvetna om att de själva är 

aktiva i läsandet och i förståelseprocessen och att det krävs både träning och ansträngning för 

att bli en god läsare.  Det betonas att läsförståelse är en komplex färdighet som kräver gott 

om träningstillfällen både i skolan och på fritiden, då timmarna i skolan helt enkelt inte räcker 

till, och att föräldrarna därför är en mycket viktig resurs. Uppfattningen om att läsning är en 

förmåga som kräver många timmars övning som inte ryms inom skoldagen delas av Duke 

och Block (2012) som menar att omfattningen av undervisning som skulle behövas inte ryms 

inom skoldagens schema vilket är ett problem.  

 

Resultatet visar att man på skolorna menar att läsförståelse har ett starkt samband med elevers 

ordförråd och ordförståelse där en gynnsam språklig miljö ses som en tillgång för elevers 

läsförståelse, medan en torftig miljö ses vara det motsatta. En orsak till 

läsförståelsesvårigheter som uttrycks av respondenterna framför andra är att elever har 

bristande erfarenheter av få vara aktiva deltagare i olika typer av samtal i sin vardag med 

vuxna. Detta menar man resulterar i ett bristande ordförråd och att barnen inte fått vana att ta 

del av andras tankar och inte heller att uttrycka sina egna. Man har heller inte erfarenhet av 

att läsa tillsammans med en vuxen och samtala kring böcker och texter. Uppfattningarna 

stöds av både Levlin (2014), Elwér (2014) och Clarke (2010) som samstämmigt pekar på det 

talade språkets betydelse för läsförståelsen och att svårigheter att tala, förstå och uttrycka sig 

senare ofta visar sig som läsförståelsesvårigheter. Vidare menar de, liksom Liebfreund 

(2014), att ordkunskap och ordförståelse är av central betydelse för läsförståelsen.  

 

Respondenterna pekar samstämmigt på att förändringar i samhället förändrat våra läsvanor 

vilket påverkar läsförståelsen negativt. De uttrycker att ett högre tempo i samhället i 

allmänhet lämnar mindre utrymme för läsning och samtal om text utanför skolan. Andra 

aktiviteter får ta mer plats och även teknik som smartphones och liknande har i vissa fall 

ersatt och förändrat läsningen. Resultatet visar att det på skolorna finns en stark medvetenhet 

om skolans kompensatoriska uppdrag både för att uppväga samhälleliga faktorer eller 

språkligt bristande uppväxtmiljö. Ytterligare uppfattningar kring orsaker till svårigheter att 

förstå text som analytiskt urskilts är bristande undervisning, det vill säga att elever inte fått ta 

del av explicit undervisning och därmed inte fått ‘verktyg’ att ta till sig text. Vår bild av 

respondenternas uppfattningar kring orsaksförklaringar är de främst betonar yttre 

omständigheter. Individrelaterade orsaker till läsförståelsesvårigheter framkommer dock i 

respondenternas uppfattningar. Framför allt är det avkodningsproblematik som framhålls och 

i övrigt varierar uppfattningarna. I likhet med Al Otaiba och Fuchs (2006) nämns sekundära 

svårigheter som neuropsykiatriska- och kognitiva funktionsnedsättningar samt fonologiska 

svårigheter. 

 

Tidig identifiering av språkliga svårigheter och elever som därmed ligger i riskzon för 

läsförståelsesvårigheter är viktigt för att kunna ge rätt stöd, menar Elwér (2014) och Al 

Otaiba och Fuchs (2006). Även Levlin (2014) pekar på vikten av tidig identifiering och 

menar att screening kan visa vilka elever som behöver stöd för att utveckla sin 
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läsförståelseförmåga och klara läroplanens mål. Hon poängterar dessutom att elever i 

läsförståelsesvårigheter klarar sig sämre än elever med avkodningssvårigheter i de nationella 

proven i årskurs 3. Respondenterna uttrycker att det är i skolans vardagliga verksamhet nära 

eleverna som de upptäcker elevers svårigheter att förstå talat språk och text. De undervisande 

pedagogerna menar alla att det är i den muntliga interaktionen, samtalen och i mötet med 

eleven som det blir tydligt att en elev har svårt med förståelsen. Det kan vara när en elev har 

svårt att delta i ett boksamtal, att följa en muntlig instruktion eller tar till undvikande 

strategier som att ideligen byta bänkbok. Endast två respondenter, de som arbetar 

specialpedagogiskt, lyfte screening som ett värdefullt verktyg för tidig identifiering. 

Resultatet visar att man på dessa skolor framhåller det nära lärarskapet och den muntliga 

interaktionen som sitt främsta redskap för identifiering snarare än screening, till skillnad från 

exempelvis Levlin (2014) och Elwér (2014). Det är intressant då mycket av skolans 

verksamhet idag går mot en ökad testmängd i allt tidigare år för att säkerställa tidig 

identifikation av svårigheter och rätt insatser i stödjande åtgärder. Studiens resultat 

ifrågasätter inte vikten av tidig identifiering, dock tyder resultatet på att sceening inte är det 

enda sättet att identifiera elever i läsförståelsesvårigheter. Screening som verktyg ses mer 

tjäna som en bekräftelse av det läraren redan upptäckt i undervisningen, i den vardagliga 

interaktionen och samtalen med eleven. Detta menar vi förutsätter yrkesskicklighet och 

kunskap om hur läsförståelsesvårigheter yttrar sig i det talade språket. En annan aspekt är 

tiden som ska räcka till det nära lärarskapet då vi menar att relationsbyggande, interaktion 

och samtal tar tid från annat. Även kartläggning, bedömning och screening tar tid i anspråk i 

skolverksamhet och vi frågar oss om det ibland är så att detta prioriteras framför ett nära 

lärarskap?   

Resultatet visar att de undervisande respondenterna gör medvetna didaktiska överväganden i 

sin planering och genomförandet av undervisningen. Didaktik omfattar frågor kring vad som 

ska läras ut och varför, hur det ska göras och för vem (Nilholm, 2016). På båda skolorna syns 

ingenting lämnat åt slumpen, utan varje lektion har ett tydligt syfte och struktur där 

arbetssätten medvetet varieras och organiseras för att främja läslust och förebygga 

läsförståelsesvårigheter. På båda skolorna framträder dessutom läsande kulturer där böcker 

och högläsning har hög status och prioriteras. De didaktiska tillvägagångssätt som 

genomsyrar båda verksamheterna är användandet av böcker som utgångspunkt för många 

sorters aktiviteter och lärande. Skolorna nyttjar boken som inspiration och som en möjlig 

grund till gemensamma upplevelser och gemensamma samtal. Kommunikation kring text i 

olika situationer och grupperingar uttrycks vara återkommande i undervisningen, något som 

bland annat Skolverket (2016), Mc Keown, Beck och Blake (2009) samt Green Brabham och 

Lynch Brown (2002) starkt förordar. 

 

På båda skolorna är högläsning en aktivitet som återfinns i undervisningen regelbundet och 

tar plats både under skoltid och på fritidshemmet. En av skolorna ger möjlighet till textsamtal 

även utanför skoltid i mindre grupp eller enskilt. Specialpedagogen har handlett 

fritidspersonal och elevassistenter kring hur man kan högläsa och ha textsamtal där olika 

läsförståelsestrategier övas i mindre grupper eller med enskilda elever. På den andra skolan 

finns ett tätt samarbete med skolbiblioteket och bibliotekarierna och alla elever på lågstadiet 
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deltar i något som skolan kallar ‘en kvart om dagen’ där elever i halvklass deltar i dagliga 

boksamtal på biblioteket. Green Brabham och Lynch Brown (2002) betonar vikten av 

interaktion vid högläsning och menar att det gynnar både läsförståelsen och ordförståelsen i 

högre grad än vid högläsning där eleverna inte uppmuntras att vara delaktiga under själva 

läsningen. Resultatet visar att samtliga respondenter har god kunskap om textsamtalets 

betydelse och att eleverna på dessa skolor i hög grad är aktiva i samtal om böcker och texter. 

Högläsning på dessa skolor är således en planerad undervisningssituation snarare än ett 

passivt lyssnande.  

 

En annan aspekt av högläsning som framträder på båda skolorna är dock att det även kan vara 

en väg till upplevelser. Man lägger tid och resurser på att skapa läsupplevelser utanför 

ordinarie undervisning, till exempel högläsning med tända ljus och varm choklad på 

morgonen eller mystiska spår av bananer som lämnats av en hemlig läsare på skolan. Troyer 

m.fl. (2019) framhåller inre motivation som avgörande för god läsförståelse. Även Fälth 

(2013) betonar motivationens och variationen av olika slags övning som betydande för 

läsförståelseutvecklingen. På båda skolorna ses skapandet av många skilda upplevelser och 

aktiviteter kring läsningen som ett sätt att skapa läsintresse och motivera till mer läsning.  

 

Resultatet visar att man på skolorna undervisar i lässtrategier såväl som i 

läsförståelsestrategier och lärarna modellerar strategier genom att exempelvis ‘tänka högt’ vid 

högläsning. Det visar vidare att En läsande klass har bidragit till en utveckling av 

läsförståelseundervisningen på skolorna, men att modellen mer fungerat som inspiration och 

inte på något sätt följs slaviskt då samtliga pedagoger är mycket erfarna och därför formar sin 

egen undervisning. De plockar bitar från sådant de av erfarenhet vet fungerar för grupper 

eller vissa elever i olika sammanhang utifrån läsläror, metoder, modeller och eget skapat 

material. Läsförståelse är inte något som enbart övas på svensklektionen, utan även i andra 

ämnen och där annat ämnesmaterial involveras. Mc Keown, Beck och Blake (2009) menar att 

läsförståelseundervisning inte ensidigt bör fokusera på läsförståelsestrategier, utan att arbetet 

med böcker och texters innehåll bör vara i fokus. I vår analys kan vi se att respondenterna 

använder läsförståelsestrategier i undervisningen men att de också i hög grad väljer att arbeta 

med många olika texters innehåll. Mc Keown, Beck och Blake (2009) menar vidare att 

undervisning där innehållet står i fokus leder till ett ökat talutrymme för elever och höjer 

kvaliteten på deras uttalanden. Skolorna ses arbeta med textsamtal i olika konstellationer, 

ibland leder läraren eller andra vuxna samtalet medan det andra gånger är eleverna själva som 

får samtala i smågrupper om något de läst. Utöver kommunikation kring text och användning 

av boken i många skilda sammanhang framträder aktiviteter som gynnar ordförrådet och 

utvecklar elevernas ord- och begreppsförståelse som en viktig och central del i 

undervisningen, vilket stödjs av både Levlin (2014), Elvér (2014) och Liebfreund (2014) som 

alla betonar vikten av att arbeta med utveckling av ordförrådet för att främja såväl språket 

som läsförståelsen. Duke och Block (2012) menar att läsförståelseundervisning i skolan inte i 

tillräcklig grad fokuserar på elevers ordförråd och ordförståelse utan att det tvärtom ser ut 

som att interaktionen särskilt kring natur- och samhällsvetenskapliga begrepp har minskat. 

Dessutom menar de att läsundervisning i hög grad fokuserar på avkodning istället för 
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förståelse. Vi finner det därför intressant att respondenterna i studien inte fokuserar på de 

tekniska aspekterna av läsning även om det framkommer att man arbetar med fonologisk 

medvetenhet och avkodning på båda skolorna. Vid behov av ytterligare träning fortsätter man 

även med detta, och då över årskursgränserna, för elever som behöver i kombination med 

läsförståelseundervisning. Att arbeta parallellt med avkodning och förståelse ses av Fälth 

(2013) som gynnsamt för läsförståelsen.  

Utöver ovanstående exempel på vad man undervisar om och hur, varför och för vem tillägger 

Uljens (1997) att läraren behöver ta hänsyn till frågorna när man ska lära och med vem. I 

resultatet framträder även respondenternas medvetenhet om detta, då ett vanligt didaktiskt 

tillvägagångssätt är kamratlärande. I skolornas beskrivning lyfts kamratlärande som ett 

effektivt arbetssätt där kamraterna är resurser för varandra i sitt lärande och det ses som en 

viktig del i läsförståelseundervisningen. På en av skolorna sker kamratlärande över 

årskursgränserna, då klasserna under lång tid varit åldersblandade, på så sätt får eleverna 

möjlighet att inspirera varandra och ges möjlighet att lära av varandra och bygga vidare på 

varandras kunskaper då de arbetar och samtalar tillsammans.  

Samtliga respondenter på denna skola ser åldersblandade klasser i de yngre åren som en stor 

vinst. Yngre elever får draghjälp av äldre och elever som behöver öva mer på något får chans 

att göra detta tillsammans med yngre kamrater i klassen medan elever som behöver utmanas 

kan arbeta tillsammans med äldre kamrater. 

 

Skolorna ‘får med’ alla elever på så sätt att samtliga elever under tre års tid uppnått godkänd 

kravnivå på de nationella proven i läsförståelse. Det särskilda stödet till elever i 

läsförståelsesvårigheter sker huvudsakligen i den ordinarie undervisningen och av läraren, 

medan specialundervisningen mestadels berör avkodningsträning. Detta stämmer överens 

med vår egen erfarenhet; att elevers stödundervisning främst fokuserar enskild 

avkodningsträning, vilket även bekräftas i studien av Klinger m.fl (2010). Det tycks således 

inte vara omfattningen av specialundervisning eller specialundervisningen specifikt som lett 

till de goda läsförståelseresultaten på skolorna utan det tycks som om det specialpedagogiska 

stödet till eleverna i läsförståelsesvårigheter främst fokuseras på förebyggande och 

konsultativt arbete. Detta överensstämmer med Fälths (2013) studie där hon överraskades av 

resultatet som visade att enskild individualiserad specialundervisning inte alltid är mest 

effektiv för att utveckla elevers läsförmåga. Berkeley m fl. (2010) konstaterar att forskning 

under lång tid visat att undervisning i läsförståelse är effektivt för elever med 

inlärningssvårigheter. Många olika metoder och modeller tycks fungera väl så länge elever 

får tänka om text och arbeta med förståelsen. Berkeley m.fl. (2010) menar således att det är 

viktigare att verkligen undervisa i läsförståelse, snarare än att välja någon särskild metod. 

Resultatet visar att skolorna har många skilda läsaktiviteter för att skapa läslust och motivera 

eleverna till läsning. Skolorna fokuserar mycket på generella anpassningar på gruppnivå som 

omfattar strukturerad undervisning, mycket lästräning och extra tillfällen för läsning och 

samtal i större och mindre grupper. Man lägger mycket tid på att skapa gott klimat och 

arbetsro i grupperna för att möjliggöra samtal och kamratlärande. Alla ska våga och kunna 

komma till tals! Stöd på individnivå sker huvudsakligen genom ett nära lärarskap i 

klassrummet, det vill säga att lärare ger mer av sin tid i form av exempelvis muntlig stöttning 
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och stimulans. I resultatet fann vi det något överraskande att dessa två skolor med så god 

måluppfyllelse i läsförståelse inte fokuserar det individuella stödet till elever i 

läsförståelsesvårigheter i högre grad. Det individuella stödet kring läsförståelse på skolorna 

menar vi i stort sett är frånvarande. Det tycks som om skolornas fokus och deras tyngd i 

arbetet ligger på att främja god läsförståelse på skol- och gruppnivå för att på så sätt 

förebygga att elever hamnar i läsförståelsesvårigheter överhuvudtaget. Detta finner vi 

intressant då vi upplever att skolverksamheter annars ofta fokuserar på att stödja enskilda 

elever i svårigheter snarare än att arbeta förebyggande och främjande i den utsträckning som 

görs på dessa skolor som byggt upp rika samarbets- och läsandekulturer. 

I resultatet framträder bilden av två skolor där läsning och böcker prioriteras i 

verksamheterna. En läsandekultur återfinns på båda dessa skolor och att eleverna på så sätt 

skolas in i den läsande gemenskapen där läsning ses som något självklart och meningsfullt. 

På skolorna ses läsning och aktiviteter kring läsande och böcker få ta tid utöver svenskämnets 

timmar på schemat. Duke och Block (2012) menar att läsning och läsförståelse är förmågor 

som kräver många timmars träning och undervisningstid och att det är svårt att få till den tid 

som behövs i skolan. Ashby, Burns och Royles (2014) menar att man behöver se över 

organisationen för att möjliggöra lösningar där läsning prioriteras och att ett exempel kan 

vara att låta läsningen ta plats i fler ämnen. Resultatet av vår studie visar att man på skolorna 

arbetar ämnesöverskridande och tematiskt på olika sätt för att få till fler timmar vikta till 

läsaktiviteter. På ena skolan beskrivs till exempel ämnesöverskridande arbete som utgår från 

skönlitterära böcker, så kallade ‘projekt’. På den andra skolan synliggörs arbetet med 

läsförståelse och begreppslig kunskap i andra ämnen än svenska, till exempel genom att man 

involverar svenskläraren som stöd för den språkliga förståelsen vid genomgångar av 

läromedelstexter och nya arbetsområden. Även utanför skoldagen möjliggörs extra läsning 

och textsamtal genom samarbete med fritids eller förlängd skoldag där läraren stannar kvar 

och stöttar efter behov. På ena skolan finns morgonundervisning före skolans start, ‘flex’, där 

behöriga lärare kan stötta i samtliga ämnen. På den andra skolan där biblioteket är en 

regelbundet använd resurs i undervisningen finns möjlighet att läsa och låna böcker även 

under rasttid. På båda skolorna involveras även föräldrarna i lästräningen för att möjliggöra 

de timmar som behövs vilket även Skolverket (2016) belyser som nödvändigt. Ashby, Burns 

och Royles (2014) visar hur förändringar i skolans organisation kan påverka 

läsundervisningen i positiv riktning och minska antalet elever i behov av särskilt stöd. Som 

framgångsfaktorer ses; ämnesöverskridande undervisning, flexibla undervisningsgrupper med 

samarbetande lärare och systematisk utvärdering och uppföljning av elevernas utveckling och 

måluppfyllelse. Resultatet visar att dessa två skolors organisation till stor del bygger på 

samarbete mellan yrkesgrupper, årskurser och skolämnen och att detta samarbete möjliggör 

flexibla lösningar av läsförståelseundervisningens organisation. Förutom att arbeta 

ämnesöverskridande i varandras grupper så går man in och förstärker undervisningen genom 

att ta en halvklass eller boksamtal med en grupp elever. På den ena skolan går 

förskoleklassläraren upp i årskurs ett och stöttar sina tidigare elever i stort sett varje dag. Det 

finns även en flexibilitet i de andra yrkesgrupperna på skolan, bibliotekspersonal, 

elevassistenter och fritidshemspersonal, förväntas alla bidra i arbetet med läsning och 
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läsförståelse. För att alla ska kunna bidra så får yrkesgrupper utöver undervisande lärare 

handledning och eller fortbildning i läsförståelse.  

Berkeley m.fl. (2010) och Duke och Block (2012) framhåller lärares kompetens som en 

avgörande faktor för lyckad läsförståelseundervisning. I sin avhandling problematiserar 

Alatalo (2011) lärares bristande kunskaper och terminologi i läs- och skrivundervisning och 

menar att detta försvårar identifiering av elevers behov, samarbete mellan olika professioner 

och dessutom inhämtandet av ny kunskap. Vi menar att på dessa skolor visar resultatet det 

motsatta. Att dela sin kunskap med andra ses på skolorna som en självklarhet, detta är något 

som syns inbyggt i organisationerna och det finns formella såväl som informella kanaler för 

kollegialt lärande. Resultatet visar även på yrkesstolthet och kunnande samt en ödmjukhet 

inför övriga kollegors kompetens. I analysen framträder ett stort engagemang och kunnande 

kring läsning samt en vilja att ständigt fylla på sin kunskap och lära mer. Skolorna tycks ha 

erfarna och rutinerade lärare som använder sin kompetens för att forma en varierad 

läsundervisning som enligt vår mening är väl överensstämmande med tidigare forskning 

kring hur god läsförståelseundervisning bör bedrivas. I analysen framträder en stark ‘Vi-

känsla’ på skolorna där man hjälps åt både i med och motgång, där man törs be om hjälp och 

där alla strävar mot tydligt formulerade mål som ska nås gemensamt.  

På båda skolorna görs resultatuppföljningar och på en av dem framträder ett mycket 

systematiskt arbete med täta uppföljningar av elevers kunskapsutveckling och utvärdering av 

anpassningar och undervisning. Resultatet visar att lärare såväl som skolledning har ‘järnkoll’ 

på kunskapsläget hos varje elev på skolan. I vår analys framkommer en mängd uttalanden, 

från båda skolornas respondenter, som samstämmigt pekar på att den egna organisationen fått 

stor betydelse för läsförståelseundervisningen. De pekar alla på vilka möjligheter som ges 

genom att samarbeta kring läsförståelseundervisning i en flexibel organisation. Vår 

uppfattning är att ledningen på båda skolor är mycket engagerade och medvetna om 

betydelsen av läsande och läsförståelse för det vidare lärandet såväl som för elevens framtida 

liv. Detta visas genom att ledningarna möjliggör organisationer där man ‘tänker utanför 

boxen’ gällande hur man använder sina medarbetare och där läsning har hög prioritet och får 

ta resurser i anspråk.  

Avslutningsvis visar resultatet på två skolor som skiljer sig åt i många avseenden till exempel 

vad det gäller upptagningsområden då Skola 2 verkar i ett socioekonomiskt starkt område 

medan den Skola 1 har hela kommunen som upptagningsområde och därför har ett mer 

blandat elevunderlag. Det som också skiljer dem åt är att Skola 2 under många år haft 

åldersblandade klasser på lågstadiet medan Skola 1 arbetat i åldershomogena klasser. Även 

om skolorna på många sätt är mycket olika ser vi ändå gemensamma faktorer hos dem som 

möjligen kan förklara deras goda och beständiga resultat i läsförståelse. Analysen visar ett 

tydligt sociokulturellt perspektiv i skolornas syn på läsning där de ser på läsförståelse som en 

förmåga som utvecklas genom språket i samtalen och i gemenskapen med andra. Enligt den 

sociokulturella teorin formas människor i de kulturer de växer upp och eller verkar i. I 

resultatet framträder att de på skolorna verkar i både samarbetskulturer och läsandekulturer 

med en helhetssyn på läsning och läsförståelse. Böcker, läsande och samtal och arbete därom 

står överst på dagordningen. Ett stort gemensamt ansvar för alla elevers läsförståelse tas 



57 

vilket även betonas av skolledningarna. Organisationen på skolorna skapar goda möjligheter 

till samarbete över årskursgränser, ämnen och mellan lärare och andra yrkeskategorier. 

Flexibilitet och samarbete tycks definiera skolornas arbete och medarbetarna förväntas 

samarbeta på många olika sätt vilket de också gör. Exempelvis går de in i varandras grupper 

och klasser, arbetar med läsförståelse utanför skoltid och delar med sig av material och 

kunskap till varandra. Att samarbeta och lära av varandra finns införlivat i skolornas 

organisation och kultur som kollegialt lärande och motsvarigheten kamratlärande på elevnivå. 

Dessutom syns båda skolor samarbeta aktivt med föräldrar kring elevernas läsande och 

läsförståelse. 

 

10. Metoddiskussion   

Vår studie utgick från en fenomenografisk forskningsansats och semistrukturerad intervju 

(Dahlgren & Johansson i Fejes & Thornberg, 2019), vilket vi anser ha varit ett bra verktyg då 

vi fick långa och utvecklade svar. Vi gick in i studien utan någon förutbestämd hypotes att 

pröva med en metod som leder till ‘man får de svar man får’ och som sedan blir studiens 

resultat. Vi upplever formatet som fruktbart, då vi fick utvecklade svar eftersom 

respondenterna med den här intervjumetoden fick utrymme att tänka efter och vidareutveckla 

sina svar. De behövde inte heller alltid ge svar i direkt anslutning till en fråga eller ett tema, 

utan metoden medgav att de kunde återkomma senare och vidareutveckla sina resonemang. 

Det gav en bredd som vi hade haft svårt att få med en mer styrd intervjuform eller genom 

enkät. Vi bedömer att dessa alternativ för metod hade varit begränsande och att de mer hade 

passat om vi hade velat undersöka en förutbestämd hypotes kring deras framgångsrika 

resultat.  

En fördel med metoden var att den tillät oss att gå in i studien med en bred ingång för att 

undersöka vilka aspekter av skolornas syn på läsförståelse och läsförståelseundervisning som 

möjligen kunde ha inverkat på eller möjligen kunde förklara skolornas goda. 

läsförståelseresultat i Nationella Proven. En nackdel med intervju- och analysmetoden var att 

den visade sig vara mycket tidskrävande, då den resulterade i ett mycket omfattade och 

innehållsrikt material att bearbeta. 

Analysprocessen i sju steg (Dahlgren & Johansson i Fejes & Thornberg, 2019) har inneburit 

att vi lärt känna vårt material och vi har strävat efter att resultatet ska vara lika givande och 

levande för läsaren. Därför har vi valt att behålla många skilda citat för att respondenterna ska 

framträda i texten. Ytterligare ett skäl att behålla respondenternas röster i materialet är att 

göra analysen transparent samt att ge läsaren möjlighet att pröva analysens rimlighet och 

trovärdighet. Det har varit lärorikt att ta del av andras tankar, kunskap och erfarenheter av att 

arbeta med elever och läsförståelse och hur de uppfattar och beskriver 

läsförståelseundervisningen på skolorna.  

Intervju som metod har en ytterligare nackdel vilket vi erfarit, då det visade sig vara 

tidskrävande även att få kontakt med skolor och tillträde till dem. Vårt upplägg att intervjua 

fyra respondenter ur skilda yrkeskategorier på varje skola ställde ganska höga krav på skolan 

då de skulle samordna tidpunkter för intervjuerna. Den här tiden på året, vid terminsslut, är 
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det dessutom alltid mycket intensivt på skolor. Detta gjorde att vi fick vänta en tid på 

bekräftelse av när vi kunde komma och genomföra intervjuerna vilket resulterade i tvekan om 

studien skulle vara genomförbar såsom vi planerat. Att skolorna faktiskt möjliggjorde både 

tid och plats för intervjuerna trots detta är vi mycket tacksamma för.  

Studiens urval baserat på fullständig måluppfyllelse i läsförståelse i de nationella proven för 

årskurs tre tyckte vi var intressant att utgå ifrån, det var däremot svårare än vi inledningsvis 

trodde att hitta skolor som upprätthållit dessa goda resultat under tre år i rad 2016-2018. 

Skolverket presenterade statistiken för året, 2019, precis efter vårt genomförande av samtliga 

intervjuer den 28 november och tyvärr hade vi inte möjlighet att invänta den inför vår studie 

på grund av att vi då inte skulle hinna med urvalsprocessen och få tillgång till respondenter i 

tid och än mindre hinna färdigt med analysen och skrivprocessen i arbetet. En aspekt till 

gällande urvalet är att vi överlät till respektive rektor på skolorna att tillfråga en respondent i 

varje yrkeskategori. Det finns således en möjlighet, även om vi inte uppfattar det så, att 

uppfattningarna inte speglar hela kollegiet på skolan. Det var inte heller vår intention, utan 

genom en bredd i yrkeskategorierna ville vi fånga vidden av uppfattningar sedda ur fler 

perspektiv, vilket vi tycker att vi gjorde. 

Denscombe (2018) rekommenderar att man enligt god praxis kompletterar ljudupptagningar 

med fältanteckningar, då detta kan bidra med ytterligare information. Inför intervjuerna var 

det planerat att så skulle ske. Vi upptäckte dock att det krävdes mycket koncentration på det 

respondenterna sade för att kunna ställa följdfrågor samt uppmuntra och promta vid behov. 

Det hade varit svårt att visa intresse och lyssna uppmärksamt och samtidigt föra anteckningar. 

Under studiens gång har vi resonerat kring att även det respondenterna inte yttrar är 

intressant, även om vår metod att är tolka det som sägs. Vi har frågat oss om avsaknaden av 

fältanteckningar begränsat oss i att uppfatta det tysta, men kommit fram till att vi inte tror det 

då vi i transkriberingarna har kunnat utläsa mer än enskilda uttalanden. Till exempel har vi 

kunnat se i mängden uttalanden om olika teman i vilken grad respondenterna ansåg något 

viktigt eller inte. Vi menar att saker som varit angelägna för respondenterna att uttrycka 

kommit oss till del genom att dessa saker uttryckts i utvecklade former och återkommit på 

olika sätt många gånger under samtalet, medan andra uttalanden förklarats mer ytligt och inte 

varit något som återkommits till vilket vi kunnat utläsa i vårt rika material.   

Något som vi även diskuterat är de forskningsetiska råden (Vetenskapsrådet 2002) och hur de 

beaktas i studien. Det inledande informationsbrevet sändes till rektor och skulle distribueras 

vidare till respondenterna. Vi valde att ta med brevet till intervjutillfället ändå för att ge 

respondenterna möjlighet att läsa ytterligare en gång och ställa frågor. Det blev för oss ett 

säkerställande att samtliga respondenter nåtts av samma information. I samband med 

intervjun undertecknade respondenterna medgivandeblanketten och vi gavs ett naturligt 

tillfälle att även muntligt påminna om deras rätt att när som helst dra sig ur studien. En 

ytterligare sak som gjordes för respondenternas trygghet och för att minska risken för avhopp 

var att vi efter intervjun frågade ifall det var något de ville tillägga eller undanta. Det 

förtydligade att respondenterna faktiskt ägde sin information även efter vi hade åkt därifrån. 

En respondent återkom via e-post för att undanta ett uttalande från intervjun vilket 

genomfördes och bekräftades till respondenten.  
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Valet för analys av empirin i den fenomenografiska sjustegsmodellen (Dahlgren & Johansson 

i Fejes & Thornberg, 2019) bedömer vi nu i efterhand som mycket lämplig. Då vi hade bred 

ingång i vår studie och inte avsåg att studera en på förhand bestämd aspekt av läsförståelse 

och läsförståelseundervisning avspeglades detta i vår intervjuguide med resultatet att vi satt 

inne med ett stort material att analysera. Detta medförde att analysen enligt modellen tog 

mycket tid i anspråk och då särskilt i de jämförande och grupperande stegen som i praktiken 

blev flera delsteg. Trots tidsåtgången anser vi analysmetoden som väl tillämplig för studien, 

då den hjälpte oss att bryta ner den stora mängden insamlad empiri steg för steg på ett 

systematiskt sätt.  

Vi konstaterar att studien inte har överförbarhet då den inte omfattar en större mängd skolor 

utan enbart två skolor i ett av vårt lands alla län. Det kommer inte som någon överraskning 

för oss, då det är ganska typiskt för kvalitativ forskning. Den kontext vi mött dessa 

respondenter i är inte densamma ens idag, då de säkert utvecklat sina kunskaper och 

erfarenheter vidare i en föränderlig verksamhet. Faktiskt kan vi nog drista oss till att säga att 

de troligen utvecklade sina kunskaper om den egna praktiken när de satte ord på den i våra 

intervjuer i likhet med vad en av respondenterna själv uttryckte om kamratlärande, att när 

man förklarar för någon annan lär man sig själv igen. Vi tycker att vi uppnått vårt syfte med 

studien; att lära oss mer om läsförståelse, läsförståelsesvårigheter och 

läsförståelseundervisning genom vår nyfikenhet gentemot dessa skolor. Trots att resultatet 

inte direkt kan överföras till andra skolor, så hoppas vi att det kan inspirera andra att se över 

sin läsförståelseundervisning och organisationen av denna.   

 

11. Konklusion  

Sammanfattningsvis visar resultatet för studien inte på en enskild aspekt, metod eller modell i 

arbetet med läsförståelse som förklarar den goda läsförståelsen och den höga måluppfyllelsen 

i Nationella Proven på skolorna. Snarare visar resultatet på en stor variation av metoder i 

undervisningen mellan skolorna och mellan pedagogerna. Tydligt är dock att båda skolorna 

genomsyras av läsande och böcker i läsandekulturer där läsande och böcker har hög status 

både hos elever och lärare såväl som hos rektorerna. Därmed står läsandeaktiviteter högt på 

dagordningen och prioriteras i både tid och resurser. Gemensamt för skolorna är dessutom att 

alla respondenterna visar på ett stort kunnande kring läsförståelse och en samtidig vilja att 

utvecklas och lära mer. 

Det som tydligt förenar de två skolorna är en organisation av personal och undervisning som 

bygger på flexibilitet och samarbete samt att de leds av rektorer med ett stort engagemang för 

läsning och god insyn i sina verksamheter. Detta har skapat kulturer där samarbete ses 

naturligt och nödvändigt för elevers lärande och läsförståelse där medarbetares kompetenser 

tas till vara och där delandet av kunskaper och erfarenheter med varandra tycks inbyggt i 

organisationerna. Resultatet visar tydligt att undervisningen i läsförståelse gynnas av 

organisatoriska faktorer som att man frigör tid för läsning genom samarbete som involverar 

arbete över årskurs- och ämnesgränser såväl som andra vuxna på skolan; fritidspersonal och 

bibliotekarier. Resultatet visar att organisationen av det specialpedagogiska stödet till elever i 



60 

läsförståelsesvårigheter främst fokuserar på förebyggande och främjande åtgärder vilka 

genomförs som generella anpassningar på skol- och gruppnivå. Som speciallärare arbetar 

man ofta i mindre elevgrupper och med enskilda elever, vi ser därför resultatet som 

tankeväckande då det visar på att faktorer i organisationen kan inverka positivt på elevers 

läsförståelse kanske mer än enskild individualiserad specialpedagogisk undervisning. Denna 

fråga problematiseras även av Fälth (2014) och Duke och Block (2012) som på olika sätt 

diskuterar hur skolor bör organisera sin läsundervisning. Även om resultatet för studien inte 

kan överföras direkt till andra skolors verksamheter är vår förhoppning att resultatet kan tjäna 

som inspiration för skolor som vill utveckla sin läsförståelseundervisning. Kanske kan de inta 

ett helikopterperspektiv där läsförståelseutveckling är något som sker i hela verksamheten 

och byggs in i skolans kultur snarare än något som bara undervisas om av den enskilda 

läraren i klassrummet. 

Avslutningsvis vill vi tillägga att skolorna i urvalet hade få elever med annat modersmål än 

svenska. Det skulle därför vara intressant att undersöka skolor med hög måluppfyllelse i 

läsförståelse som har en högre grad av elever med annat modersmål eller skolor som verkar i 

socioekonomiskt utsatta områden för att se om framgångsrik läsförståelseundervisning då 

hade framträtt utifrån samma eller andra aspekter.  
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Intervjuguide förskollärare, lärare och speciallärare      

Bakgrundsfrågor 

• Berätta om din lärarbakgrund! 

• Hur länge har du arbetat som förskollärare/lärare/speciallärare? 

• Hur länge har du varit på den här skolan? 

• Vilka ämnesbehörigheter/ inriktning har du? 

• Beskriv klassen/klasserna du arbetar i? 

 

Läsförståelse 

• Vad innebär läsförståelse för dig? 

• Hur får du en uppfattning om dina elevers läsförståelse? 

• Hur märker du att en elev har god läsförståelse? 

 

Läsförståelsessvårigheter 

• Hur märker du att en elev brister i sin läsförståelse? 

• Har du eller har haft elever med läsförståelsesvårigheter? 

• Vad tänker du att läsförståelsesvårigheter kan bero på?  

 

Undervisning  

• Hur arbetar du för att utveckla elevernas läsförståelse? 

• Använder du någon särskild metod eller strategier när du undervisar om läsförståelse?  

• Har ni ett gemensamt arbetssätt kring läsförståelse på skolan? 

• Finns det särskilt undervisningsmaterial kring läsförståelse på skolan?  

 

Stödjande undervisning 

• På vilka sätt brukar du stötta elever som har läsförståelsesvårigheter? 

• Samarbetar du med specialläraren / andra lärare i läsförståelseundervisningen? 

• Har du tillgång till kompensatoriska hjälpmedel som kan stötta läsförståelse? 

• Finns det särskilt material eller metod med läsförståelsesvårigheter? 

 

Kompetensutveckling 

• Har du fått någon möjlighet till kompetensutveckling kring läsförståelse sedan din 

utbildning? (vi undrar också; på nuvarande skola) 

• Finns det något kring läsförståelse du känner att du behöver eller önskar lära mer om?  

• Diskuterar ni läsförståelseundervisning på skolan och i så fall i vilka sammanhang? 

 

Resultatet NP 

• Hur tänker du om de goda resultaten i läsförståelse NP som ni haft i flera år 
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• Är det här något ni pratar om på skolan och i så fall i vilka sammanhang? 

 

Intervjuguide rektor 

Bakgrundsfrågor 

• Hur länge har du arbetat som rektor? 

• Hur länge har varit ansvarig på den här skolan? 

• Kan du beskriva din väg till rektorsyrket lite kortfattat? 

• Hur skulle du beskriva din skola?  

 

Organisation 

• Beskriv hur lågstadiet är organiserat? 

• Berätta hur ni använder er av speciallärare/specialpedagoger i förskoleklass och på 

lågstadiet? 

• Hur uppfattar du att lärare och speciallärare har möjlighet att samarbeta kring elevers 

läsförståelse. 

 

Kompetens/kompetensutveckling 

• Beskriv lärarnas bakgrund och deras kunskap om läsförståelse? 

• Har lärarna fått någon kompetensutveckling kring läsförståelse de senaste åren? 

• Hur ser du på framtida kompetensutveckling kring läsförståelse? 

• Diskuterar ni läsförståelseundervisning på skolan och i så fall i vilka sammanhang? 

 

Läsförståelse/undervisning 

• Vad innebär läsförståelse för dig? 

• Kan du beskriva hur ni arbetar med läsförståelseundervisning på skolan?  

 

Läsförståelsesvårigheter/stödjande undervisning 

• Vad tänker du att läsförståelsesvårigheter kan bero på? 

• Vet du om det finns elever med läsförståelsesvårigheter på skolan? 

• Har du uppfattning om hur de här eleverna stöttas hos er? 

 

Resultatet NP  

• Hur tänker du om de goda resultaten i läsförståelse NP som ni haft i flera år?  

• Är det här något ni pratar om på skolan och i så fall i vilka sammanhang? 
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Information om en studie av framgångsrik läsförståelseundervisning 

 

Vi är speciallärarstudenter som går sista terminen på Speciallärarprogrammet och har 

påbörjat ett examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier på 

Uppsala universitet. 

Att kunna läsa och förstå olika typer av texter är en förutsättning för att kunna delta fullt ut i 

ett kunskapssamhälle som i allt högre grad kräver en god läsförmåga. Forskning visar att 

brister i läsförståelse påverkar människors livsförutsättningar negativt, såväl i det privata livet 

som i studier och yrkesliv. Svenska elevers läsförståelse bedöms bland annat i de Nationella 

Proven i årskurs 3. Skolverkets offentliga statistik kring resultaten av dessa prov visar på 

stora variationer mellan skolors måluppfyllelse.  

Er skola har under senare år uppnått en 100% måluppfyllelse! Detta väckte vårt intresse 

att undersöka hur Ni arbetar med läsförståelse i undervisningen och vad vi och andra kan lära 

av Er. 

Det är helt frivilligt att delta i studien och Ni kan när som helst avbryta er medverkan även 

efter att datainsamlingen är genomförd. Deltagandet i studien innebär att vi kommer ut till Er 

skola och genomför en samtalsintervju med en skolledare, en lärare, en speciallärare och en 

lärare verksam i förskoleklass med syftet att få ta del av era uppfattningar och beskrivningar 

om Er läsförståelseundervisning. Beräknad tidsåtgång för de skilda intervjuerna är 45–60 

minuter. Vi dokumenterar genom fältanteckningar samt ljudupptagning. Datainsamlingen 

kommer att ske under november månad. Materialet från intervjuerna kommer att hanteras och 

behandlas konfidentiellt och det kommer att förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna 

ta del av det. Materialet kommer inte att användas för annat ändamål än forskning och 

presentationer av vårt examensarbete. Inga enskilda personer eller skolor kommer att kunna 

identifieras i examensarbetet eller i redovisningar av studien. 

 

Om du/ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår 

handledare. Vår förhoppning är att ni samtycker till att delta i studien. Efter att vi fått en 

återkoppling från Er kring samtycket kommer vi att höra av oss till Er för att boka in en dag 

och en tid som passar Er. Vi kan besöka skolan flera gånger så de olika intervjuerna behöver 

inte ske vid samma tillfälle. 

 

Med vänliga hälsningar Elisabet Schönberg och Marina Ahlin 

 

Marina Ahlin 

e-post: marina.ahlin.4516@student.uu.se 

070-610 39 52 

Elisabet Schönberg 

e-post: elisabet.schonberg.8003@student.uu.se 

073-406 00 56 

 

Studiens handledare: Eva Hultin, Fil Dr, Professor i didaktik 

e-post : eva.hultin@edu.uu.se 

mailto:eva.hultin@edu.uu.se
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Medgivandeblankett  

  
Skriftligt samtycke till att medverka i en studie kring läsförståelseundervisning.  

 

Jag har tagit del av information kring studiens syfte, hur datainsamlingen sker och hur 

materialet bearbetas och används. Jag har även fått information om att mitt deltagande är 

frivilligt och kan avbrytas när som helst om jag så önskar.  

Jag samtycker till att medverka i studien.  

  

Ort/Datum/År __________________________________________________________    

        

Namnunderskrift________________________________________________________    

   

Namnförtydligande______________________________________________________ 

  

 


