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Abstract 
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The purpose of this study is to investigate how four different teachers in the social sciences 

subjects in elementary school work with reading comprehension to support their pupils with 

reading difficulties. The research questions for this study are: 

• Which structures do the teachers in social sciences subject use to support pupils with 

reading difficulties? 

• How do the teachers in social sciences subject describe the concept of reading 

difficulties? 

• What additional support do the pupils with reading difficulties receive? 

 

Two methods have been used to answer the research questions. Four teachers were 

interviewed and observed. Lev Vygotskij’s sociocultural perspective is the theoretical point of 

the study was used.  

 

The results of this study show that the four teachers all use similar methods to help pupils 

develop their reading skills. They work to develop pupils’ vocabulary range by for example 

supporting structures such as text calls. When the four teachers described the concept of 

reading difficulties, they all mentioned dyslexia as a common cause of reading difficulties.  

In addition, the four teachers mentioned that pupils receive additional support from special 

needs teachers who help them. 

 

Keywords: Reading comprehension, text calls, elementary school, social sciences subjects 

and vocabulary. 

Nyckelord: Läsförståelse, textsamtal, grundskolan, samhällsvetenskapliga ämnen, ordförråd. 
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1. Inledning 

För att vi som människor ska kunna få nya kunskaper, förstå andra människor, förstå varför 

världen överhuvudtaget existerar så måste vi kunna skriva och läsa. Utan dessa två kan vi i 

princip inte göra någonting. I Skolverket (2018) står det om just språk och hur viktigt det är 

där Skolverket menar för att tänka, kommunicera och lära så är språket vårt främsta redskap. 

Vi uttrycker känslor, utvecklar vår identitet och förstår hur andra känner och tänker. ”Att ha 

ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där 

kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts” (Skolverket Lgr11, 2018, s. 257). 

Denna studie handlar om vad fyra SO lärare i skolans mellanår använder för stödstrukturer i 

sin undervisning i SO för att stödja elever med lässvårigheter. Att kunna läsa är den 

grundläggande faktorn till elevers utveckling. Sofia Norén, redaktör till boken Lära barn att 

läsa, skriver att ”läsningen är grunden för nästan allt fortsatt lärande och att låta ett barn gå̊ 

vidare i skolan utan att kunna läsa är att göra barnet en björntjänst” (Norén, 2017, s. 11). 

Norén förklarar vad ordet lässvårigheter betyder där hon skriver att ”den övergripande termen 

läs- och skrivsvårigheter betyder just att man har svårigheter med läsning och skrivning 

oavsett vad dessa beror på. Läsförmågan påverkas av både miljö och individrelaterade 

faktorer” (Norén, 2017, s. 194). 

 

Jag har under mina studier arbetat som mellanstadielärare och då märkte jag ofta hur elever 

med en viss svårighet för det mesta inte klarar av arbetsuppgifterna på egen hand. Detta blir 

något som jag och säkert många andra lärare oftast sitter och grubblar över. Hur kan jag 

hjälpa dessa elever utan att ge all lektionstid till dem? Hur kan jag planera min undervisning 

utifrån alla elever enskilt och inte utifrån en klass? Några elever kan ha svårt för att läsa, 

några kan ha svårt för att skriva och några elever klarar sig på egen hand. I Skolans 

värdegrund och uppdrag i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 

11) betonas det just hur man ska anpassa sin undervisning för sina elever. Där står det att 

”undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. [...] Hänsyn ska tas till elevernas olika 

förutsättningar och behov. [...] Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla” 

(Skolverket Lgr11, 2018, s. 6). 
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Det är därför jag anser att man som lärare behöver planera sin undervisning utifrån sina elever 

och vidare fundera över vad för anpassningar man kan göra för dem eleverna som har 

lässvårigheter eftersom undervisningen ska anpassas för varje elev. Men det handlar inte 

endast om att kunna anpassa och planera undervisningssituationer för elever med svårigheter, 

utan lärarnas förmågor och kunskaper kring den svårigheten som eleven har, har en stor 

betydelse. Vad ingår då i just lärarens förmågor och kunskap kring läsförståelse? Det 

viktigaste är att läraren kan begripa, använda och koppla olika läsmetoder för sina elever med 

olika behov. I Skolverkets kunskapsöversikt (2009) Vad påverkar resultaten i svensk 

grundskola står det om detta och vilken viktig roll läraren har. ”En betydande mängd 

forskningsresultat pekar på lärarens betydelse, men även att det är stora skillnader mellan 

olika lärare när det gäller hur väl man lyckas med att eleverna uppnår goda resultat. Den 

ämnesdidaktiska kompetensen (förmågan att undervisa varierat i ett visst ämne) har större 

betydelse än enbart ämneskunskaper. Lärarens kompetens är med andra ord nära förknippad 

med hur undervisningen organiseras och genomförs” (Skolverket, 2009, s. 33). 

 

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) är en internationell studie som 

undersöker läsförmågan och attityder till läsning hos elever i årskurs 4. Denna studie 

genomförs var femte år. Resultaten från PIRLS 2006 har visat att den svenska skolan stödjer 

elevernas utveckling men den stärker dock inte deras vidareutveckling av till exempel 

faktatexter och skönlitterära texter som är lite mer utvecklade förmågor (Skolverket, 2010a, s. 

8). Hur läraren undervisar i och om läsförståelse har en stor betydelse för elevers 

läsförståelseutveckling. Barber och Mourshed (2007) markerar just detta med tre punkter och 

menar att lärarens kompetens blir avgörande för elevers lyckade inlärning, “[...] three things 

matter most: 1) Getting the right people to become teachers, 2) Developing them into 

effective instructors and 3) Ensuring that the system is able to deliver the best possible 

instruction for every child” (Barber & Mourshed, 2007, s. 2). 

PISA (Programme for International Student Assessment) är en internationell och världens 

största elevstudie där 15-åringars kunskaper inom matematik, läsförståelse, naturvetenskap 

och problemlösning undersöks var tredje år. År 2009 visade det sig att kunskaperna inom 

läsförståelse hade försämrats för svenska elever där ”läsförståelse i PISA syftar till att studera 

elevers förmåga att förstå, använda, reflektera över och engagera sig i texter för att uppnå sina 

egna mål, utveckla sina kunskaper och sin potential och för att delta i samhället” (Skolverket, 

2010a, s. 8). 
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Det Skolverkets (2009) kunskapsöversikt har kommit fram till som de har framfört i boken 

Vad påverkar resultaten i svensk grundskola är att när det gäller läsundervisning har det visats 

att lärare inte alltid planerar sina undervisningsmoment utifrån sina elever så att 

undervisningen fångar deras intresse, vilket det vidare beskrivs att läraren bör göra. Det 

beskrivs att läraren ska planera sina undervisningsmoment så att det engagerar eleverna och 

även att undervisningsmiljön ska gynna alla i klassrummet (Skolverket, 2009, s. 216). Det jag 

har bevittnat under min verksamhetsförlagda utbildning som lärarstudent och som en lärare är 

att de flesta lärare väljer att utgå mycket från tyst läsning där eleverna får läsa tyst för sig 

själv. Eleverna får heller inte chansen att ofta samtala om olika texter eller böcker som de har 

läst. Ett konkret exempel på där barn lär sig att diskutera och medföra sina tankar och åsikter 

kan vara gruppdiskussioner eller pardiskussioner. Dessa typer av diskussioner är moment där 

elever med lässvårigheter kan utvecklas i sin läsprocess. 

I denna studie vill jag därför rikta mitt perspektiv mot hur mellanstadieläraren i SO arbetar 

med lässvaga elever i sin undervisning. Använder läraren olika material? Tar läraren hjälp av 

till exempel en speciallärare? Detta är ganska viktigt då SO är ett av de ämnen där 

lässvårigheter kan tänkas bli ett problem eftersom eleverna bland annat behöver förstå 

texternas innehåll, kritiskt kunna granska och kunna förstå olika begrepp. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syfte	

Syftet med denna studie är att genom observationer och intervjuer undersöka vad fyra olika 

SO lärare i grundskolans mellanår i fyra olika skolor använder för stödstrukturer i sin 

undervisning för att stödja elever med lässvårigheter. Vidare är syftet att få veta hur dessa fyra 

olika lärare beskriver begreppet lässvårigheter och vilket stöd dessa elever med lässvårigheter 

får. 

Frågeställningar	

I denna studie vill jag utgå från tre frågeställningar för att undersöka det jag ämnar. Dessa 

frågeställningar presenteras nedan och en motivering till frågeställningarna förekommer 

därefter. 

• Vilka stödstrukturer använder SO läraren för att stödja elever med lässvårigheter? 

• Hur beskriver SO lärarna begreppet lässvårigheter? 

• Får lärarna något stöd i sitt arbete med elever med lässvårigheter? 

2.1	Motivering	av	studiens	frågeställningar	

Under detta avsnitt kommer studiens frågeställningar att motiveras och det görs genom att 

varje frågeställnings blir till en rubrik där motiveringen skrivs under. 

 

Vilka stödstrukturer använder SO läraren för att stödja elever med lässvårigheter? 

Detta är forskningsfrågan i denna studie. Jag vill undersöka hur SO lärare i skolans mellanår 

använder för stödstrukturer i sin undervisning för att stödja elever med lässvårigheter. Jag vill 

även med denna fråga se om lärarna som intervjuas använder liknande stödstrukturer eller 

inte. 

 

Hur förklarar lärarna begreppet lässvårigheter? 

Med denna frågeställning vill jag se hur olika lärare väljer att resonera kring begreppet 

lässvårigheter för att sedan se om de svarar inom samma ram. 
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Får lärarna något stöd i sitt arbete med elever med lässvårigheter? 

Med denna fråga vill jag veta om lärarna får något stöd i sitt arbete med elever med 

lässvårigheter. Det kan vara stöd av till exempel speciallärare. Jag vill veta om eleverna som 

de fyra lärarna undervisar får liknande speciella stöd. 

2.2	Disposition	

I nästa avsnitt kommer studiens teorianknytning att presenteras. Där kommer teorin, alltså det 

sociokulturella perspektivet och den proximala utvecklingszonen av Lev Vygotskij som denna 

studie baseras på att förklaras. Vidare kommer olika specificerade begrepp att förklaras 

eftersom dessa begrepp ofta kommer förekomma i studien och jag vill därför att läsaren ska 

veta innebörden av dessa begrepp för att kunna förstå studien. Efter kommer tidigare 

forskning kring studien att presenteras. Vidare kommer studiens metod och material val att 

presenteras i underrubriker som val av metod, presentation av informatörer, strategi, urval, 

genomförande, etiska principer och bearbetning av data att presenteras. Senare kommer 

studiens resultat att presenteras där intervjuerna med lärarna redovisas med en analys efter 

varje intervjufråga för att sedan redovisa observationerna som gjordes med en analys av varje 

observation. Till sist drar jag en slutsats och slutdiskussion av hela studien med en avslutning 

på förslag av vidare forskning kring ämnet och pedagogiska implikationer av min studie. 
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3. Teorianknytning 

Under detta avsnitt kommer teorin som denna studie baseras på att presenteras. Vidare 

kommer olika specificerade begrepp för denna studie att presenteras och definieras. Varför 

jag väljer att definiera just dessa begrepp är för att det kommer förekomma i studien och jag 

anser att läsaren behöver ha en viss kunskap kring begreppen för att förstå studien. 

Det sociokulturella perspektivet med fokus på den pedagogiska teoretikern Lev Vygotskijs 

proximala utvecklingszon är den teori som kommer att ligga till grund för min studie. Min 

forskingfråga handlar om vilka stödstrukturer SO lärarna använder för att stödja elever med 

lässvårigheter. En sådan stödstruktur kan till exempel vara samarbete där elever med 

lässvårigheter samarbetar med kompetenta kamrater eller med hjälp av sin lärare. Vygotskij 

menar just detta och anser att elever utvecklas med hjälp av en vuxen eller genom att 

samarbeta med kompetenta kamrater (Vygotskij, 1978, s. 86). 

3.1	Lässvaga	elever	

Skolverket definierar lässvaga elever i kunskapsöversikten Att läsa och förstå. Läsförståelse 

av vad och för vad? där Skolverket menar att lässvaga elever läser en text utan att veta varför 

den läser texten, eleven läser snabbt för att bli klar med texten, eleven aktiverar inte sina 

tidigare kunskaper och tänker inte vidare på texten när de har läst klart den. Lässvaga elever 

har alltså svårigheter i att både läsa och förstå texter som ”vanliga” läsare i samma 

åldersgrupp känner sig trygga med. Skolverket menar att ”för att eleverna ska få en god 

läsutveckling behöver de få en medveten undervisning i läsförståelse redan i de första 

skolåren. Eleverna behöver sedan få fortsatt stöd genom hela grundskolan för att bli aktiva, 

eftertänksamma och kritiska läsare” (Skolverket, 2016, s. 8). 

3.2	Läsförståelse	

Läsförståelse är ett begrepp med flera olika definitioner. För att förklara vad detta begrepp 

betyder och innebär har jag valt att utgå från boken Läsförståelse i teori och praktik skriven 

av Ivar Bråten (2008). Bråten är en professor i pedagogisk psykologi och specialpedagogik 

och han menar att ”läsförståelse är att utvinna och skapa mening när man genomsöker skriven 

text och samspelar med den” (Bråten, 2008, s. 14). Bråten (2008) menar att läsförståelse är en 

grundläggande aspekt. Han menar att läsaren skapar en mening med utgångspunkt i texten. 

Denna mening har i förväg lagts in i texten, alltså som egentligen redan existerar. För att 

läsaren ska utvinna detta så krävs det att läsaren genomsöker texten väldigt noggrant. 



 11 

Det behövs flera förmågor för läsförståelse. I mitten av 1980 talet la Philip Gough och 

William Tunmer fram ett förslag. Förslaget gick ut på att processer som redogör för hur läsare 

klarar den tidiga läsundervisningen kan stå som en teoretisk modell för att förklara läsning. 

Denna modell kallade dem för The simple View of Reading. Jag har översatt det Gough och 

Tunmer förklarar i sin artikel där de menar att ”språkförståelse innebär flera punkter. Bland 

annat innebär språkförståelse att man ska kunna ta lexikal information och att kunna förklara 

och förstå sambandet av det som sägs/skrivs. Läsförståelse grundar sig i grafisk information 

som kommer via människans öga och att ett visst mått av läsförmåga krävs för att förstå det 

som står i en text” (Tunmer & Gough, 1990, s. 131). 

 

Høien och Lundberg (2013) refererar till Gough och Tunmer (1990) att en god läsning kan 

uttryckas genom en formel. Den formeln är Läsning=avkodning×förståelse (L = A×F).  

Läsförståelse kräver uppmärksamhet och resurser eftersom läsförståelse inte kan 

automatiseras (Høien & Lundberg, 2013). Vidare förklarar Høien och Lundberg att ”god 

läsförståelse är beroende av att både ordavkodningen och förståelsen fungerar bra. 

Läsfärdighet blir produkten av de två delfärdigheterna. Är en av faktorerna noll, blir också 

produkten noll” (Høien & Lundberg, 2013, s. 40). Barbro Westlund (2009), lärarutbildare och 

lektor, påpekar något annat som också är viktig för läsprocessen hos eleverna. Hon menar att 

motivation har en stor betydelse i läsprocessen och har därför lagt till motivation i formeln. 

Det blir då Läsning = avkodning×förståelse×motivation (L = A×F×M) (Westlund, 2009). 

 

Norén (2017) tar upp olika undervisningsmodeller som kan öka elevernas engagemang och 

innehållsförståelse i läsning. Några exempel på undervisningsmodeller som hon tar upp är 

textsamtal, läsning av samma text och högläsning. Med textsamtal menar Norén (2017) att 

man tillsammans med klassen samtalar kring en text och även ställer frågor under läsningen. 

Norén förklarar också hur man kan övergå från högläsning till tystläsning. Hon menar att 

”högläsning kan användas för att gemensamt träna upp strategier för förståelsen. Sedan kan 

man gradvis övergå till att låta eleverna läsa tyst” (Norén, 2017, s. 190). 

 

Norén har gjort en vidareutveckling av artikeln The simple View of Reading där hon menar att 

artikeln endast beskriver vad läsning består av och inte hur man undervisar i läsning. Hon har 

med inspiration från senare forskning och med utgångspunkt av artikeln hittat en tydlig 

struktur för vilka färdigheter som behövs för att ha språkförståelse och för att kunna avkoda. 

Denna struktur förklarar hon med hjälp av en modell. ”I modellen illustreras olika färdigheter 
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som utgör en del av de olika faktorer som ingår i The simple View of Reading” (Norén, 2017, 

s. 16). 

 

 
(Norén, 2017, s. 16). 

 

Norén (2017) menar att lärare kan ha nytta av The simple View of Reading där man till 

exempel med hjälp av modellen kan hitta förklaringar till varför elever har lässvårigheter och 

få vägledning till hur man kan lägga upp sin undervisning. 

3.3	Dyslexi	

Høien och Lundberg (2013) förklarar i boken Dyslexi. Från teori till praktik att de redan år 

1997 beskrev dyslexi genom att ”dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är 

viktiga för att kunna utnyttja skriftens principer vid kodning av språket. Störningen ger sig 

först till känna som svårigheter med att uppnå en automatiserad ordavkodning vid läsning. 

Störningen visar också tydligt genom dålig rättskrivning” (Høien & Lundberg, 2013, s. 21). 

 

Norén (2017) menar att ”dyslexi innebär att ha stora svårigheter med avkodningen […] och är 

en medfödd inlärningssvårighet vilket innefattar specifika svårigheter att lära sig att läsa” 

(Norén, 2017, s. 85). Lärare som har elever med dyslexi ska veta att de oftast inte klarar att 

utveckla säker ordavkodning. Ibland kan det även vara bra att låta bli eftersom läsningen för 

dem innebär en stor mental ansträngning. Färdighet kräver träning och det händer ofta att 

elever med dyslexi ger upp med läsningen men för att nå säkra ordavkodningsfärdigheter 

krävs mycket lästräning (Norén, 2017). Høien och Lundberg (2013) indikerar just detta och 

menar att ”ett skäl till att många elever med dyslexi får svårigheter med att förstå texter, kan 

vara att de tidigt har lärt sig att undvika läsning. De läser sällan spontant och frivilligt, aldrig 

med lust och glädje” (Høien & Lundberg, 2013, s. 114). 

16

L Ä R A  B A R N  A T T  L Ä S A  |  K A P I T E L  1  –  T H E  S I M P L E  V I E W  O F  R E A D I N G

Formeln visar att avkodning och språkförståelse är lika viktiga komponenter för att nå läsför-
ståelse. En elev som har god språklig förståelse men med brister i avkodningsfärdigheten har 
svårt att uppnå en god läsförståelse. På samma vis kan en annan elev med god avkodnings-
färdighet men med en svaghet i den språkliga förståelsen ha svårt att uppnå god läsförståelse. 
Det innebär att om någon faktorerna avkodning eller språkförståelse i modellen brister så 
blir alltid produkten 0, det vill säga eleven uppnår inte läsförståelse:

0  =  1  x  0  och  0  =  0  x  1

EN VIDAREUTVECKLING AV THE SIMPLE VIEW OF READING The Simple View of Reading 
beskriver endast vad läsning består av, inte hur man undervisar i läsning. Men med utgångs-
punkt i The Simple View of Reading och med inspiration från senare forskning3 kan man hitta 
en tydlig struktur för de färdigheter som behövs för att kunna avkoda och ha språkförståelse.

Strukturen visas i nedanstående modell. I modellen illustreras olika färdigheter som 
utgör en del av de olika faktorer som ingår i The Simple View of Reading. Bokens uppdelning 
i kapitel och avsnitt har denna modell som utgångspunkt.

3) Wren (2001); Glaser & Moats (2008); Scarborough (2001). 

L äsning Avko dning Spr åk för s t åels e

läsflyt

innehållsförståelse

utvecklad läsförståelse

fonologisk medvetenhet

bokstavskunskap

alfabetisk avkodning

automatiserad avkodning

ordförråd

språkstruktur

hörförståelse
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Høien och Lundberg skriver vidare i sin bok att det finns sex symptom som karakteriserar läs- 

och skrivfärdigheter hos elever med dyslexi. Några av de sex symptomen är: 

• Ordavkodningen är inte automatiserad. 

• Dålig rättskrivning. 

• Lässvårigheterna är ärftliga (Høien & Lundberg, 2013, s. 25-26). 

3.4	Ordavkodning	

Høien och Lundberg (2013) skriver i sin bok att ”forskningen visar att det finns läsare som 

har dålig läsförståelse även om ordavkodningsprocessen fungerar normalt” (Høien & 

Lundberg, 2013, s. 128). Carsten Elbro (2004) skriver i sin bok Läsning och läsundervisning 

att avkodning byggs på analys av skrivna ord i bokstäver och bokstavsföljder på 

igenkännanden av ord. ”Det är ord som redan har en ortografisk identitet i läsarens ordförråd” 

(Elbro, 2004, s. 36). 

 

Norén (2017) tar upp olika övningar som automatiserar orden där bland annat parläsning 

förekommer som en bra övning. Där sitter två elever och läser i par. En elev läser högt och 

den andre följer med i texten och lyssnar uppmärksamt. Genom denna övning kan eleverna 

stötta varandra om de möts av ord som de inte har läst förut eller som är svårförståeliga. 

Andra övningar som kan vara givande för ordavkodningen är tystläsning där eleven läser 

enskilt, repeterad läsning där eleven läser om en tidigare läst text som leder till att 

ordavkodningen övas till att bli automatiserad, gemensam läsning i kör där hela klassen läser 

en text tillsammans där denna övning inte bara är bra mot ordavkodning utan även gynnar 

tvåspråkiga elever då de med hjälp av denna övning lär sig hur olika ord uttalas på rätt vis, 

stafettläsning, läsläxor och en kvart om dagen som innebär att eleven varje dag läser högt för 

en vuxen i en kvart (Norén, 2017, s. 82-83). 

3.5	Ordförråd	

För att en elev ska förstå det hen läser så behöver hen ett ordförråd, alltså hen behöver 

tillräcklig förståelse av vad orden i texten betyder. ”Att ha ett brett ordförråd är viktigt för 

läsförståelsen” (Bråten, 2008, s. 92). Norén (2017) menar att ordförrådet är en viktig 

komponent för språkförståelse. ”Med ordförråd menas det förråd av ord som ingår i ett språk 

eller som behärskas av en enskild språkbrukare. Orden finns lagrade i vårt mentala lexikon” 

(Norén, 2017, s. 98). Om man inte har ett starkt ordförråd så förstår man inte det man läser 

eller det man hör, eftersom man inte vet vad orden betyder. ”Ju större ordförrådet är desto 
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lättare blir det att förstå både talat och skrivet språk. Det blir också lättare att beskriva något 

så att andra förstår, att förklara precis vad man menar eller uttrycka hur man känner sig” 

(Norén, 2017, s. 104). Läraren har därför en viktig roll. ”Som lärare är det viktigt att hjälpa 

eleverna att vidga sitt ordförråd så att de klarar av att följa undervisningen och förstå de texter 

som de förväntas läsa” (Norén, 2017, s. 104). För att vi som lärare ska utöka elevernas 

ordförråd behöver vi ständigt presentera nya ord och hjälpa eleverna att använda dessa nya 

ord. ”En annan effektiv åtgärd för att öka barns ordförråd är att läsa kvalitetslitteratur 

tillsammans med dem och ge rikligt utrymme för samtal om vad okända ord i texten betyder” 

(Bråten, 2008, s. 60). För att elever ska utvidga sitt ordförråd även utanför skolan på sin fritid 

kan de till exempel se på nyheter tillsammans med en vuxen så att de får en förklaring till 

orden som förekommer. Att titta på informativa teveprogram och läsa kvalitetslitteratur har 

fler positiva inverkan på eleverna. Dessa bidrar också till andra former av muntlig 

språkkompetens, menar Bråten (2008). 

3.6	Läsförståelsestrategier	

”Läsförståelsestrategier kan definieras som mentala aktiviteter som läsaren väljer att sätta i 

verket för att tillägna sig, ordna och fördjupa information från text samt för att övervaka och 

styra sin egen textförståelse” (Bråten, 2008, s. 69). Bråten menar att detta kan delas in i fyra 

huvudkategorier. 

• Minnesstrategier – Används för att upprepa information i texten. Man försöker 

memorera innehållet i texten genom att till exempel läsa ett avsnitt flera gånger om 

och om. 

• Struktureringsstrategier – Denna strategi används för att ”binda samman, gruppera 

eller ordna information eller idéer som presenteras i texten” (Bråten, 2008, s. 69). 

Detta kan man göra genom att skriva sammanfattningar eller rita begreppskartor. 

• Elaboreringsstrategier – I denna strategi bearbetar, fördjupar m.m. läsaren 

informationen med sina egna kunskaper för att göra texten meningsfull. 

• Övervakningsstrategier – Här kontrollerar och bedömer läsaren sina egna förståelser. 
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4. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning kring mitt ämne att presenteras. 

I dagens samhälle är läsa och skriva något som förväntas att man måste kunna. För att verka 

som en individ i dagens moderna samhälle så är läsa och skriva en väldigt viktig förkunskap. 

Vi kan inte studera på högskola, vi kan inte arbeta och vi kan inte skapa kontakt med andra 

medmänniskor eftersom detta är något som vi alla människor bör kunna i dagens samhälle. 

Åsa Wengelin och Claes Nilholm (2013) är två forskare som stödjer argumentet att om vi 

människor inte kan läsa så är vi i princip ingenting eftersom i dagens moderna samhälle är 

just läsa och skriva en viktig förkunskap man behöver ha (Wengelin & Nilholm, 2013). 

4.1	Lev	Vygotskij	–	Sociokulturell	perspektiv	&	proximala	utvecklingszonen	

Elever får en möjlighet till att utveckla sina kognitiva förmågor i samspel med andra. Detta 

går in på det sociokulturella perspektivet där barn utvecklar sina kunskaper med stöttning av 

andra kamrater eller lärare. Den proximala utvecklingszonen, menar Vygotskij, är en plats 

mellan elevens egen utvecklingszon och eleven som utvecklas med hjälp av andra. Han menar 

att i samarbete med andra människor lär eleverna sig att utvecklas. I den proximala 

utvecklingszonen är elev och lärare varandras redskap eftersom läraren stödjer sina elever och 

ger den stöd som eleverna behöver för att de senare ska kunna arbeta individuellt. 

Barbro Westlund är en lärarutbildare och lektor i läs- och skrivutveckling vid Stockholms 

universitet. Westlund (2009) menar att sociokulturell teori kopplas med Vygotskij där det 

sociokulturella perspektivet handlar om hur barns kunskaper utvecklas i samspel med 

människor. Eleverna får med hjälp av samspel med andra människor möjligheten till att 

utveckla de kognitiva förmågorna som eleverna har. Detta skulle de inte klara av på egen 

hand från början, menar Vygotskij. I den proximala utvecklingszonen hjälper både lärare och 

elev varandra eftersom läraren ger den stöd som eleverna behöver för att klara att arbeta på 

egen hand, så samspelet mellan lärare-elev har en stor betydelse. Detta samspel är även viktigt 

i barnens utveckling då undervisningen ska intressera eleverna, knyta an till deras tidigare 

erfarenheter och läraren ska vägleda eleverna (Vygotskij, 1978). 

Roger Säljö är en professor i pedagogik och särskilt pedagogisk psykologi vid Göteborgs 

universitet. Enligt Säljö (2000) är den proximala utvecklingszonen en grundläggande del i 

Vygotskijs teori om lärande eftersom det är just där som lärandet inträffar, just där som 
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lärandet går över från det sociala till det mer individuella. Säljö menar som Vygotskij att 

kommunikation mellan människor är utgångspunkten för det sociokulturella perspektivet. I 

skolans styrdokument står det att elever i undervisningen ska få möjligheten till att samtala 

om olika texter (Skolverket, 2018). Att samtala har en stor betydelse till elevers 

språkutveckling och kunskapsutveckling, menar Vygotskij (1978). 

4.2	Läraren	i	arbetet	med	elever	med	lässvårigheter	

Monica Reichenberg, lärarutbildare, forskare inom elevers lässtrategier och professor i allmän 

didaktik vid Göteborgs Universitet menar att skolan har många viktiga uppgifter och en av de 

viktigaste uppgifterna är att alla elever i skolan lär sig att läsa, förstå och använda texter. Hon 

menar att eleverna inhämtar kunskaper och färdigheter genom läsning (Reichenberg, 2008, s. 

7). I boken Vägar till läsförståelse har Reichenberg skrivit om textsamtal och menar att 

textsamtal har en grund i Vygotskijs teorier där elever lär sig genom att samarbeta och 

kommunicera med varandra. Hennes bok byggs på studier om textsamtal för elever som 

behöver särskilt stöd. Reichenberg (2008) menar att ”samtal leder till språk- och 

kunskapsutveckling hos barnen” (Reichenberg, 2008, s. 68) som Vygotskij menar att ”det är 

genom kommunikation med andra människor som vi kan uttrycka oss” (Lundgren & Säljö & 

Liberg, 2012, s. 189). 

 

Den kunskap som läraren har som eleven saknar menar Reichenberg (2008) att de kan arbeta 

tillsammans med och utvecklas tillsammans som tränar elevens läsförståelse. I ett samtal 

mellan elever delar de varandras tankar där de jämför, utvecklar idéer, löser problem, 

argumenterar, tolkar och misstolkar och ställer frågor tillsammans. Reichenberg (2008) 

betonar just textsamtal och menar att strukturerade textsamtal är ett nödvändigt arbetssätt som 

lärare aktivt behöver arbeta med eftersom detta arbetssätt är en metod som leder eleven mot 

den självständiga läsningen. Dessa textsamtal kan till exempel ske i grupper eftersom 

förståelse uppstår i samspel med andra. Reichenberg (2008) skriver vidare i sin bok om 

textsamtal och påpekar att strukturerade textsamtal leder till att elever tränar förmågan att läsa 

mellan raderna. Då skapas det en djupare förståelse för det som eleven läser. I min studie ska 

vilka stödstrukturer läraren använder för att stödja elever med lässvårigheter främst 

undersökas och därför blir Reichenbergs undersökning relevant att använda. 

Westlund (2009) menar att det är viktigt att läraren ger rätta utmaningar till eleverna för att de 

ska kunna utvecklas eftersom den proximala utvecklingszonen är unik för varje elev och detta 
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ställer därför krav på vad läraren vet om elevernas kunskapsnivåer. Mats Myrberg som är en 

läsforskare och professor i specialpedagogik vid Stockholms Universitet betonar just detta i 

sin bok Dyslexi – En kunskapsöversikt med att lärarens förmågor och kunskap spelar en stor 

roll i arbetet med eleverna och läsförståelse. Myrberg (2007) menar för att eleverna ska 

utvecklas i läsförståelse så spelar läraren en värdefull roll. 

Christer Jacobson, filosofie doktor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet har i en artikel 

ur Svenska Dyslexiföreningens och Svenska Dyslexistiftelsens tidskrift försökt beskriva vilka 

faktorer som kan ligga bakom elevers läs- och skrivsvårigheter utifrån en modell. I den 

modellen visar han att det kan handla om faktorer som till exempel dyslexi som är en del av 

läs- och skrivsvårigheter. Det har han markerat i den inre cirkeln med en streckad linje. 

Varför dyslexi markeras med en streckad linje är för att antyda att gränsen mellan läs- och 

skrivsvårigheter och dyslexi är oskarp. Andra faktorer kan vara sociala faktorer, syn- eller 

hörselnedsättningar, språkliga faktorer med mera. 

 

(Jacobson, 2006, s. 3). 

Fonologisk medvetenhet är grunden till all läsning. Norén (2017) förklarar fonologisk 

medvetenhet som att ”bokstäver i ord betyder ingenting i sig. De står bara för de enskilda 

ljuden i ordet. För att förstå innebörden av bokstäverna behöver man ha en förståelse för att 

ord består av ljud. Denna förståelse kallas fonologisk medvetenhet” (Norén, 2017, s. 35). 

Alltså innebär fonologisk medvetenhet att eleverna koncentrerar sig mot den ljudmässiga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modell över ett antal faktorer som beskriver Läs- och skrivsvårigheter och Dyslexi. 
 
 
Den yttre cirkeln omkring boxarna symboliserar Samhälleliga och Pedagogiska faktorer som på olika 
sätt, ibland negativt och ibland positivt, kan påverka hur allvarliga läs- och skrivproblemen blir för en 
enskild person eller hur dessa problem uppfattas. Exempelvis såg man inte läs- och skrivsvårigheter 
som ett problem i det samhälle vi hade för hundra eller femhundra år sedan. Samhället ställde inte då 
samma krav på läskunnighet. På den tiden var det följaktligen mycket få personer som ansågs vara 
ordblinda (ordet dyslexi var inte ens uppfunnet). Vi har under 1900-talet sett hur kraven på läsförmåga 
successivt ökat. På 30-40-talet kan vi säga att vi hade Årskurs 6 som mål eller kriterium för 
allmänhetens läsförmåga. Under 50-70-talet höjdes nivån till ungefär Årskurs 8 och från 80-talet till 
Årskurs 9. Om vi vill hänga med i de allt högre ställda skriftspråkliga samhällskraven så motsvarar 
kanske idag en medborgerlig läsnivå ungefär gymnasiestandard.  
 
När det gäller den andra faktorn, den pedagogiska faktorer, finns det faktiskt en risk att t. ex en 
omogen nybörjare får läs- och skrivsvårigheter senare i livet om barnet möter en dåligt utbildad och 
oerfaren lärare med bristfällig läs- och skrivundervisning. För ett annat barn, kanske med dyslexi i 
släkten eller med problematiska uppväxtvillkor där risken att få läs- och skrivsvårigheter är klart 
förhöjd, kan å andra sidan en tidigt insatt god pedagogik förebygga att barnet senare får läs- och 
skrivproblem.  
 
Utanför den yttre cirkeln har vi markerat två övergripande faktorer, Arv och Miljö, som bägge 
påverkar alla de faktorer som beskrivs inne i boxarna. Modern forskning har visat (Byrne, 
Olson,Samuelsson, Wadsworth,Corley, DeFries, & Willcutt) att exempelvis de fonologiska bristerna 
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sidan av språket och har den förmågan där de kan se språket delas in i mindre delar, alltså 

fonemen. 

Bråten (2008) skriver att ”barn som får optimala möjligheter att utveckla fonologisk 

medvetenhet innan de börjar skolan, är bäst rustade att utvecklas och bli duktiga läsare” 

(Bråten, 2008, s. 87). Norén (2017) och Jacobson (2006) är båda överens om att det finns ett 

starkt sammanhang mellan dyslexi och fonologiska svårigheter då båda grundar sig i brister i 

den fonologiska medvetenheten. De menar också att en markerad gräns inte finns mellan läs- 

och skrivsvårigheter och dyslexi eftersom personer med dyslexi, förutom problem med 

avkodningsförmågan, kan ha problem med ordens betydelser och hur orden ser ut. 

Den fonologiska medvetenheten har en stor betydelse och är en utgångspunkt i barns läs- och 

skrivinlärning och det har visats via forskning under de senaste åren, menar Sterner och 

Lundberg (2002). Forskare som Wengelin och Nilholm (2013) håller inte med och menar att 

ett samband mellan just fonologisk medvetenhet och läs- och skrivsvårigheter inte finns 

eftersom barn med god eller svag fonologisk medvetenhet har båda en risk till läs- och 

skrivsvårigheter (Wengelin & Nilholm, 2013, s. 74). 

Barn behöver ständigt utveckla sitt ordförråd menar Jacobson (2006) och det kan de göra 

genom att till exempel läsa väldigt ofta både i skolan men också hemma på fritiden. Detta 

kanske inte är lika viktigt i lågstadiet, men när eleverna hamnar på mellanstadiet och vidare 

till högstadiet är det viktigt att eleverna ständigt utvecklar sitt ordförråd eftersom de där möter 

mer ämnesspecifika texter och dessa texter består av svåra ord (Jacobson, 2006). Sterner & 

Lundberg (2002) stödjer detta och menar att ordförrådet utökas när eleverna möter olika 

texter vid flera olika tillfällen. 

Caroline Liberg, professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och lärprocesser i 

Uppsala universitet, har på uppdrag av Skolverket gjort en fördjupningsstudie där syftet bland 

annat var att beskriva texter, textuppgifter och de läsförståelseprocesser och läsfärdigheter 

som krävs för de olika textuppgifterna. Hon diskuterade om hur aktivt arbete med 

läsförståelse kan se ut och olika processer som olika texttyper kräver. Vidare diskuterar hon 

olika typer av stödstrukturer som kan användas för lässvaga elever i undervisningen. I studien 

analyserar Liberg (2010) resultaten från PIRLS 2006 i årskurs 4 i Sverige. I denna studie 

påpekar Liberg hur viktigt det är med läsförståelseundervisning och att dessa behöver 

innehålla stödstrukturer för eleverna inför mötet med texter. Därför har Liberg skrivit upp 
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dessa stödstrukturer som är elevnära och engagerande texter, tydliggöra lässtrategier, 

förbereda läsandet och följa upp i kontinuerliga arbetsprocesser (Liberg, 2010, s. 9).
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5. Metod och material 

I detta avsnitt kommer studiens val av metod, presentation av informatörerna, strategier, 

urval, genomförande, etiska principer och bearbetning av data att presenteras. 

5.1	Val	av	metod	

För att få svar på studiens frågeställningar kommer kvalitativa metoder att användas. Ahrne 

och Svensson (2011) menar att kvalitativa metoder byggs på bland annat intervjuer och 

observationer (Ahrne & Svensson, 2011). Jag kommer i denna studie använda mig av 

metodtriangulering som betyder att det används fler än en metod för att studera samma frågor. 

Larsen (2009) menar att ”varje metod har svagheter, och genom att använda flera metoder kan 

svagheter i den ena uppvägas av starka sidor hos den andra” (Larsen, 2009, s. 28). 

 

Den första metoden är observation där studien undersöks genom passiv deltagande 

observation. Larsen (2009) skriver att passiv deltagande observation är när forskaren ”[…] 

önskar att den situation som studeras inte ska påverkas av hans eller hennes närvaro. […] 

Forskaren koncentrerar sig på att beskriva det som sker” (Larsen, 2009, s. 90). Jag observerar 

en undervisningssituation med hjälp av ett observationsschema (se bilaga 3). I 

observationsschemat finns det tre punkter som det skulle fokuseras på under lektionens gång. 

De punkterna var: 

 

• Vilka stödstrukturer använder läraren i undervisningen för att stödja de lässvaga 

eleverna? 

• Lärarens kommentarer till eleverna under arbetets gång. 

• Lärare-elev och elev-elev samspel? 

 

Under observationerna använde jag mig av en observationsmetod kallad vanlig osystematisk 

observation som innebär att jag observerar lektionen längst bak i klassrummet (Stukát, 2011, 

s. 57). Jag använde mig också av en strukturerad observation där jag hade ett 

observationsschema som jag utgick ifrån. Det finns fördelar och nackdelar med strukturerad 

observation. Patel och Davidson (2019) menar att fördelen kan vara att mindre samarbete med 

observatören krävs (Patel & Davidson, 2019). Bryman (2011) menar att fördelen med 

observationsschema är att forskaren får en egen uppfattning om det som ska observeras, vilket 

leder till att undersökningen blir mer trovärdig (Bryman, 2011, s. 264). Nackdelar med 

strukturerad observation kan vara att det under observationen kan dyka upp händelser som 
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påverkar resultatet och det kan också vara väldigt tidskrävande med en strukturerad 

observation (Ahrne & Svensson, 2015). 

 

Den andra metoden är intervju där jag intervjuar totalt fyra pedagoger i fyra olika skolor. 

Intervjuerna skedde innan observationerna för att jag först ville att lärarna pratar kring deras 

arbetssätt så att jag under observationen vet varför de arbetar på ett visst sätt. Anledningen till 

detta är också för att min studie handlar om just vad för stödstrukturer lärare använder i sin 

undervisning med elever med lässvårigheter och att jag därför ville lära mig det först innan 

jag observerar. Jag kommer utgå från en semistrukturerad intervju där jag utgår från en färdig 

intervjuguide (se bilaga 2). Alan Bryman (2011) skriver att ”en strukturerad intervju går ut på 

att en intervjuare ställer frågor till en respondent utifrån ett i förväg fastställt intervju- eller 

frågeschema” (Bryman, 2011 s. 257). Några intervjufrågor som kommer ställas till 

informanten är bland annat personliga frågor som hur gammal hen är och vidare om hur hen 

arbetar med läsförståelse, vilka stödstrukturer hen använder och om hen får något stöd i sitt 

arbete med lässvaga elever och isåfall om hen tycker att det stödet är till hjälp. 

 

Anledningen till att jag valde intervju som en metod är för att jag vill få en inblick på hur 

pedagogerna arbetar med lässvaga elever och vill därför intervjua dem för att ställa mina 

intervjufrågor. Anledningen till att jag väljer en semistrukturerad intervju är för att jag vill att 

alla mina pedagoger ska bli intervjuad i en gemensam kontext, alltså att alla pedagoger möter 

samma frågestimuli. Jag valde att inte skicka intervjufrågorna till informanterna innan 

intervjun ägde rum eftersom studien går ut på att undersöka vad för stödstrukturer lärare 

använder i sin undervisning för sina elever med lässvårigheter och inte vad informatörerna 

tror skulle kunna hjälpa lässvaga elever. Om de hade fått se frågorna innan hade pedagogerna 

med stor sannolikhet förberett sig på frågorna för att svara ”bättre” och detta skulle enligt mig 

inte öka studiens trovärdighet. 
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5.2	Presentation	av	informatörer	

Informatörerna presenteras med fiktiva namn. 

5.3	Strategi	

För att kunna observera i olika pedagogers SO undervisning så behövde jag välja några skolor 

och sedan kontakta de pedagogerna som undervisar i SO i mellanstadiet. Årskurs spelar ingen 

roll så länge det är i mellanstadiet. Kontakten med pedagogerna som undervisar i SO skedde 

genom e-post där jag skickade en e-post till var och en (se bilaga 1). Genom mail så bestämde 

vi oss för en dag och tid som observation och intervju kunde äga rum. Intervjuerna är 

anpassade efter önskemål från informanterna kring plats, tid och även min egen tidsram. 

Intervjuerna skedde på skolan i samband med observationerna. Först intervjuades lärarna och 

sedan observerade jag deras undervisning. 

5.4	Urval	

Första urvalet som gjordes för denna studie var att rikta mig mot årskurs 4-6 eftersom jag går 

i en utbildning med inriktning mot årskurs 4-6. Jag valde totalt fyra skolor som ligger i tre 

olika kommuner för att genomföra mina observationer och intervjuer. Urvalet av pedagogerna 

var att alla skulle undervisa i SO och utgångspunkten av skolorna var att det skulle ligga i 

Stockholms län eftersom jag då enkelt kan ta mig till de olika skolorna med bil. 

 

Första skolan jag hade min observation och intervju i ligger i Botkyrka kommun. Det är en F-

9 kommunal grundskola med ca 500 elever och ca 40 pedagoger. Andra skolan ligger i 

Sollentuna kommun. Det är en F-9 friskola med ca 300 elever och ca 25 pedagoger. Skolan 
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startades år 2016 och består av två byggnader där F-5 är i en egen byggnad och 6-9 är i en 

egen byggnad. Tredje skolan ligger i Älvsjö. Det är en 4-9 friskola med ca 500 elever och ca 

50 pedagoger. Skolan startades hösten 2016. Fjärde och sista skolan ligger i Botkyrka 

kommun och är en F-9 kommunal grundskola med ca 750 elever och 95 pedagoger. Dessa 

fyra skolor som jag genomförde min observation och intervju i ligger i välbärgade områden 

med bra socioekonomiskt tillstånd. I de fyra klasser som observationerna ägde rum var det 

minst fem elever med lässvårigheter. 

5.5	Genomförande	

Genomförandet gick ut på att jag gick till den skola där intervjun och observationen skulle 

äga rum som vi hade bestämt med läraren via e-post. Jag fick hälsa på lärarna i arbetsrummet 

och senare gå vidare till ett grupprum för att vi både kunde sitta utan att bli störda. Detta ledde 

till att vi inte blev avbrutna av vare sig någon lärare eller elev och detta gjorde att en bra 

intervju ägde rum. Jag hade avsatt 10-15 minuter för intervjuerna men ibland hände det att 

tiden dröjde eftersom pedagogerna hade mer som de ville framföra. Därför blev intervjuerna 

mellan 20-25 minuter långa. Jag använde mig av en observationsmetod kallad vanlig 

osystematisk observation som innebär att jag observerar lektionen längst bak i klassrummet 

(Stukát, 2011, s. 57). Stukát (2011) skrivet att när osystematisk observation används som 

metod så kan det gärna kompletteras med ytterligare en metod till vilket jag gjorde genom att 

ha en semistrukturerad intervju. Detta för att ge en helhetsbild. Det genomfördes totalt fyra 

klassrumsobservationer i ämnet SO. Observationerna var 50-55 minuter långa och under 

observationerna användes det ett observationsschema (se bilaga 3). 

5.6	Etiska	principer	

Bryman (2011) skriver om fyra forskningsetiska ställningstaganden som mina observationer 

och intervjuer kommer genomföras med hänsyn till. Bryman skriver om samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet, informationskravet och nyttjandekravet som fyra forskningsetiska 

ställningstaganden. Samtyckekravet är där ”deltagarna i en undersökning har rätt att själva 

bestämma över sin medverkan” (Bryman, 2011, s. 170). Konfidentialitetskravet är där 

”uppgifter om alla de personer som ingår i undersökningen ska behandlas med största möjliga 

konfidentialitet. Personuppgifter måste förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 

komma åt dem” (Bryman, 2011, s. 170-171). Informationskravet är där ”forskaren ska 

informera berörda personer om den aktuella undersökningens syfte. Det innebär bland annat 

att försökspersonerna ska veta att deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att hoppa av 
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om de så önskar, utan att behöva ange skäl för detta” (Bryman, 2011 s. 170) och 

nyttjandekravet där ”de uppgifter som samlas in om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamålet” (Bryman, 2011, s. 171). 

5.7	Bearbetning	av	data	

Jag har, för att analysera mitt insamlade empiriska material, utgått från tre grundläggande 

arbetssätt. Dessa tre grundläggande arbetssätt är att sortera, att reducera och att argumentera 

(Ahrne & Svensson, 2011). Jag sorterade det insamlade materialet för att kunna skapa en 

ordning i min analys som i sin tur är kopplad till begrepp, teori och tidigare forskning. Jag 

sorterade också bort det som inte var relevant för min studie. Ett exempel på något som jag 

sorterade bort var exempelvis när en annan lärare kom in till klassrummet under tiden en 

observation ägde rum för att ställa den undervisande läraren, en av mina informatörer, en 

fråga. 

 

Mitt empiriska material gick från initial kodning till selektiv kodning där initial kodning är att 

materialet som jag samlade in, lästes många gånger och sedan jämfördes materialet där jag 

tittade på vad lärarna gemensamt hade pratat om. Detta gjordes för att jag ska få en generell 

bild och kunna ta det som är relevant för studiens resultatdel. Efter detta steg kommer selektiv 

kodning där jag analyserar mitt insamlade material i relation till min studies syfte och 

frågeställningar. 

 

Att reducera empiri är ”[…] att välja och välja bort ur det insamlade materialet” (Ahrne & 

Svensson, 2011, s. 228). Så det är material som jag väljer att sålla bort, vad jag väljer att visa 

och inte visa, då det är omöjligt att visa allt. Jag har därför endast uppmärksammat material 

som är relevant för min studie utifrån studiens teori och tidigare forskning. 

 

Avslutningsvis argumenterar jag det sorterade och reducerade materialet i relation till 

studiens syfte. Ahrne & Svensson (2011) menar att ”genom att argumentera, kan analytikern 

skapa självständighet i förhållande till […] de tidigare studier eller teorier som man refererar 

till” (Ahrne & Svensson, 2011, s. 231). 
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6. Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer mitt empiriska material av intervjuer och observationer att presenteras. 

Detta avsnitt kommer att delas in i två delar, en som behandlar mina intervjuer och en som 

behandlar mina observationer. Varje intervjufråga som informatörerna har besvarat följs av en 

analys och det samma för observationerna där varje observation följs av en analys. Detta för 

att jag anser att det blir enklare att följa arbetet som har gjorts. Fyra intervjuer och fyra 

observationer genomfördes. Lärarna presenteras med fiktiva namn som Gabi, Fatima, 

Hampus och Lisa. 

6.1	Intervjuer	med	samtliga	fyra	SO	lärare	i	grundskolans	mellanår	

Under denna del kommer intervjuerna som genomfördes med lärarna att presenteras. Detta 

kommer göras genom att utgå från frågorna som ställdes under intervjun.  

6.1.1	Beskriva	lässvårigheter	

Ebru: ”Hur uppfattar du begreppet lässvårigheter?” 

 

Gabi: ”Lässvårighet är något som alla som inte möter läsningen i sin vardagskultur har. 

Begreppet lässvårigheter tycker inte jag alltid behöver handla om att man har en 

inlärningssvårighet eftersom det är det folk verkar tro. De elever som går här är inte vana vid 

läsningen. De har inte en läskultur hemma. Ska ett barn få läskulturen med sig som en naturlig 

del av livet, då måste man läsa för den från att den föds, och sen introducera böcker och läsa 

högt, alltså högläsning. Detta är till och med därför elever får dyslexi eftersom de inte har 

mött läsning i tidig ålder”. 

 

Fatima: ”Enligt mig är lässvårigheter när eleverna behöver en extra anpassning för att klara 

målen i samtliga ämnen. Det kan även vara att eleverna till exempel har ett annat modersmål 

eller har en viss diagnos som till exempel dyslexi som medför dessa läs- och skrivsvårigheter 

och till exempel att de inte har en korrekt rättskrivning. Det kan också vara att eleverna har 

lässvårigheter för att till exempel någon av föräldrarna har det, alltså ärftliga faktorer”. 

 

Hampus: ”Det betyder väl allt som faller under ett stort brett paraply av olika förmågor som 

eleverna kan behöva träna upp. Det kan vara neuropsykiatriska diagnoser som till exempel 

dyslexi, det kan vara att man har ett annat modersmål eller att man bara har lite problem med 

avkodning och behöver träna begrepp. Lässvårigheter tycker jag är synonymt med lässvaga 
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elever. Vi har några sådana elever på skolan och jag har under mina år som lärare sett elever 

som läser en text snabbt bara för att bli klar. Då vet ju dessa elever inte varför de ens läser 

texten”. 

 

Lisa: ”Begreppet lässvårigheter är enligt mig precis som det låter, svårigheter med att läsa. 

Dessa svårigheter kan bero på flera olika saker. Det första jag tänker på som kan vara orsaken 

till just att elever har lässvårigheter är dyslexi. Sen kan också att elever som har ett annat 

modersmål leda till att de eleverna har lässvårigheter”.  

Analys	av	6.1.1	

Dessa fyra lärare tar upp olika punkter som kan relateras till Christer Jacobsons (2016) modell 

där han i modellen har beskrivit vilka faktorer som kan ligga bakom elevers läs- och 

skrivsvårigheter. Modellen finns på sida 17 i denna studie. Gabi, Hampus, Fatima och Lisa tar 

alla upp dyslexi och menar att anledningen till att elever har lässvårigheter kan vara för att de 

har dyslexi. Dyslexi förekommer i Jacobsons modell som en streckad linje i cirkeln i mitten. 

Varför dyslexi markeras med en streckad linje är för att antyda att gränsen mellan läs- och 

skrivsvårigheter och dyslexi är oskarp. 

 

Gabi tar upp att eleverna inte har någon läskultur hemma som förekommer i Jacobsons (2016) 

modell i rutan för lite övning. Hon menar att anledningen till att elever har dyslexi är för att de 

inte har mött läsningen i tidig ålder vilket relateras till det Høien och Lundberg (2013) 

indikerar på där de menar att en anledning till att elever får dyslexi är för att de tidigt har 

undvikt läsningen (Høien & Lundberg, 2013, s.114). Gabi tar också upp att eleverna inte har 

en korrekt rättskrivning vilket Høien och Lundberg (2013) tar upp bland de sex symptom som 

karakteriserar läs- och skrivfärdigheter hos elever med dyslexi. Ett av de sex symptomen är 

dålig rättskrivning (Høien & Lundberg, 2013). 

 

Fatima, Hampus och Lisa menar att dyslexi kan förekomma hos de elever som har ett annat 

modersmål som förekommer i rutan svenska som 2:a språk i Jacobsons (2016) modell. Fatima 

tar också upp att om en elev har lässvårigheter kan det bero på att en av elevens föräldrar eller 

båda föräldrarna har lässvårigheter. Fatima påpekar alltså att det kan vara ärftligt. Ärftliga 

faktorer är något som Høien och Lundberg (2013) tar upp i sin bok där de skriver att 

forskning har visat att dyslexi kan gå i arv i familjen. Vidare skriver de att ”ifall ett barn har 

lässvårigheter, är det 50 % chans att syskon till barnet också har dyslexi, och 30-50 % chans 
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att en av föräldrarna har dyslektiska svårigheter” (Høien & Lundberg, 2013, s. 26). Hampus 

pratade om att han har under sina år som lärare sett elever som läser en text snabbt för att bli 

klar och att de elever inte vet varför de läser en sådan text. Detta är något som Skolverket 

(2016) i kunskapsöversikten Att läsa och förstå. Läsförståelse av vad och för vad? definierar 

med ordet lässvaga elever. Skolverket menar, precis som Hampus pratade om, att en lässvag 

elev läser en text utan att förstå varför den läser en text och att eleven läser snabbt för att bli 

klar med en text (Skolverket, 2016). 

6.1.2	Arbetssätt	i	läsförståelse	

Ebru: ”Hur arbetar du med läsförståelse?” 

 

Gabi: ”För det första så måste vi som lärare först förstå varför ens en elev eller elever har 

lässvårigheter för att kunna anpassa sin undervisning för dem och resten av klassen. Man 

måste veta om eleven till exempel har problem med läsflyt och veta anledningen till vad som 

kan ligga bakom det, eller att om eleven inte har ett starkt ordförråd så måste vi veta vad 

anledningen till det är också. Det jag gör det är att jag läser jättemycket med eleverna. 

Högläsning, läsa tillsammans, gå igenom texterna, gå igenom ord och begrepp, gå igenom 

innehållet så att de förstår det de läser är saker som jag brukar göra. Jag brukar väldigt ofta 

börja med en introduktion där jag presenterar ämnet och att vi gör saker tillsammans och visar 

hur vi gör detta. Därefter släpper jag dem”.  

 

Fatima: ”Jag använder mig av fyra olika strategier - läsa, skriva, höra, prata. Eleverna arbetar 

först med förförståelse genom att jag förklarar alla begrepp som jag anser att eleverna behöver 

en förklaring på för att förstå innehållet och med hjälp av detta också utveckla deras 

ordförråd. Vi försöker ofta arbeta med på raderna, mellan raderna och bortom raderna i texter 

som vi arbetar med i klassen. Eleverna får även sammanfatta texter med egna ord. För att få 

eleverna att fortsätta med detta på sin fritid så påminner vi dem om att titta på till exempel 

nyheterna. Någon gång under veckan går vi igenom veckans nyheter och diskuterar 

tillsammans vad de har sett och hört för nya ord”. 

 

Hampus: ”Jag och mina kollegor arbetar mycket med begrepp och att träna på betydelsen av 

begrepp. För att aktivera språket och få dem att förstå språket så är begrepp jätte bra att 

använda i undervisningen. Om eleverna förstår texten som de läser och begreppen som 

förekommer i den, så kommer de kunna sammanfatta den med egna ord, kunna förklara 



 28 

begreppen med egna ord och de kommer förstå texten. När vi vill lära ut begrepp och få 

begreppen att stanna hos eleverna så kan vi till exempel samtala kring en text och gå igenom 

begrepp som finns i texten. Vi tränar på ordförståelse inriktningen rätt mycket i 

undervisningen i de första årskurserna här i 4:an, 5:an och 6:an för att om eleverna ständigt 

arbetar med att utveckla sitt ordförråd så kommer de förstå allt de gör ganska så bra. De 

kommer kunna förklara och uttrycka sig med hjälp av ett utvecklat ordförråd. Detta arbetar vi 

med genom att bland annat arbeta med nyckelord, nyckelbegrepp och att bryta ner texter. Vi 

arbetar med det berättande sättet att läsa samtidigt som man kan lyfta ut de små och viktiga 

sakerna”. 

 

Lisa: ”Jag tycker att undervisning i läsförståelse är oerhört viktigt där vi lärare verkligen 

behöver anpassa och planera en sådan undervisning utifrån alla våra elever. Det är viktigt att 

utgå från olika typer av stöd, eller stödstrukturer, för att planera en så god undervisning som 

möjligt. Sedan gäller det att inte släppa dessa typer av undervisning utan fortsätta med det 

med jämna mellanrum vilket kan kännas lite tufft ibland. Det som är viktigt är att i första hand 

planera något som väcker en nyfikenhet hos eleverna, och detta kan man lyckas med genom 

att välja elevnära texter. Det jag väldigt ofta brukar göra för att få de elever med 

lässvårigheter att vara med och förstå det som görs i lektionen är att använda mig av 

textsamtal. Då brukar vi läsa ur en text tillsammans. Det kan till exempel vara en text om 

religioner eller en elevnära text som väcker deras nyfikenhet. Då har alla elever samma text 

framför sig, vilket oftast brukar vara deras SO böcker eller texter som jag har skrivit ut till 

dem, där en elev läser ur texten medan de andra följer med i texten. Efter att eleven har läst 

klart går vi tillsammans igenom det som lästes. Det brukar alltid vara elever som ställer någon 

fråga relaterat till texten eller som vill berätta sina egna erfarenheter. Vi går igenom begrepp 

som jag tycker är jätte viktigt att man gör för att utveckla barnens ordförråd och vi läser 

bilderna som förekommer i texten. Om de ska svara på till exempel instuderingsfrågor så ser 

jag till att alltid avsätta 10-13 minuter i slutet av lektionen till att tillsammans med klassen gå 

igenom frågorna”. 

Analys	av	6.1.2	

Ordförråd är ett ord som lärarna använder gemensamt där de pratar om att de vill arbeta för att 

utveckla sina elevers ordförråd. Bråten (2008) skriver i sin bok ”att ha ett brett ordförråd är 

viktigt för läsförståelsen” (Bråten, 2008, s. 92). Norén (2017) och Reichenberg (2008) är båda 

enade om att det är lättare att förstå talat och skrivet språk ju större ordförråd eleverna har 
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eftersom det förekommer ord och begrepp i samtalet eller texten som oftast inte förekommer i 

deras vardagliga språk. Vidare menar båda att det är lättare för eleverna att beskriva och 

förklara sig ju större ordförråd de har. Gabi pratar om ordförråd och menar att man som lärare 

måste veta varför eleven har lässvårigheter för att kunna undervisa dem. Hon menar att om 

eleven inte har en bra läsflyt eller ett starkt ordförråd så behöver vi veta anledningen till det. 

Detta som Gabi pratar om relateras till Noréns (2017) vidareutveckling av The simple View of 

Reading som hon har gjort i form av en modell. Modellen finns på sida 12 i denna studie. I 

modellen har Norén beskrivit vilka färdigheter det behövs för att läsningen, avkodningen och 

språkförståelsen ska fungera. Gabi tar upp ordförråd som är en del i språkförståelsen och 

läsflyt som är en del av läsning. 

 

Fatima pratar om att eleverna under veckan tittar på nyheter hemma och att läraren 

tillsammans med klassen diskuterar och samtalar kring veckans nyheter där de också går 

igenom nya ord som eleverna framför att de har hört i nyheterna. Bråten (2008) skriver att 

elever kan utvidga sitt ordförråd genom att till exempel titta på nyheter. Han menar att titta på 

informativa teveprogram som till exempel nyheter har en positiv inverkan på elever som i sin 

tur bidrar till andra former av muntliga språkkompetenser (Bråten, 2008). Hampus pratar om 

att de arbetar med begrepp och anser att eleverna kan sammanfatta en text med egna ord om 

de förstår texten och kan förklara begreppen. Detta som Hampus pratar om kan relateras till 

Gough och Tunmers (1990) artikel The simple View of Reading där de menar att 

språkförståelse är när man kan ta lexikal information och kan förstå och förklara samband av 

en text eller diskussion (Gough & Tunmer, 1990). 

 

Gabi, Hampus och Lisa pratar bland annat om begrepp där de arbetar mycket med begrepp i 

sin undervisning genom textsamtal. Reichenberg (2008) menar att textsamtal är en viktig 

arbetssätt för att det leder eleven mot den självständiga läsningen. Hon menar att 

strukturerande textsamtal vidare leder till att elever tränar förmågan att kunna läsa mellan 

raderna. Norén (2017) skriver också om textsamtal där hon tar upp olika 

undervisningsmodeller som kan öka elevernas engagemang och innehållsförståelse i läsning, 

där textsamtal, läsning av samma text och högläsning kan vara olika undervisningsmodeller. 

Lisa använder alla dessa tre undervisningsmodeller på samma gång under sina lektioner. 

 

Lisa pratar om olika typer av stöd och stödstrukturer som är viktigt att utgå från när man 

planerar och anpassar undervisning i läsförståelse. Hon pratar om att planera 



 30 

undervisningsmoment som väcker en nyfikenhet hos eleverna vilket kan göras genom att välja 

elevnära texter. Detta Lisa pratar om kan relateras till Liberg (2010) där Liberg i studien 

skriver om läsförståelseundervisningen och hur viktig den är och att dessa 

läsförståelseundervisningar behöver innehålla stödstrukturer för eleverna. Liberg (2010) tar 

upp elevnära och engagerande texter, tydliggöra lässtrategier, förbereda läsandet och ständigt 

följa upp i arbetsprocesser som stödstrukturer (Liberg, 2010) som Lisa under intervjun tar upp 

elevnära texter och ständig uppföljning i arbetsprocesser. 

6.1.3	Vilka	stödstrukturer	används?	

Ebru: ”Vilka stödstrukturer använder du i din undervisning för elever med lässvårigheter?” 

 

Gabi: ”Man kan anpassa undervisningen ganska mycket så gott det går. Vi har en 

inläsningstjänst för de som har svårigheter och som inte hänger med i hel grupp. De kan få 

hörlurar där de kan få lyssna på läroböckerna. Sen så ser vi till att skriva ner de olika moment 

som ska göras under lektionen på tavlan så att eleverna har det synligt framför sig om vad de 

ska göras men också för att slippa alla frågor kring vad som ska göras eller vad som ska tas 

fram. När vi ska arbeta med texter så ser jag till att använda textsamtal som en metod i 

undervisningen för den är så viktig. Det är via samtal som eleverna får chansen att ställa 

frågor om just det som läses och det är där man kan presentera nya ord för sina elever. Även 

för dem med lässvårigheter”. 

 

Fatima: ”Vi har inläsningstjänst där eleverna får sitta vid en iPad som finns till hands där de 

får lyssna på läroböckerna med hörlurar. Där kan de lyssna och följa texten som de har 

framför sig. Vi har tre morgnar på schemat där elever som inte når målen går till läsgrupper 

och tränar på lässtrategier och boksamtal. Jag brukar också skriva ner olika moment som vi 

ska gå igenom under lektionen så att eleverna vet vad som ska göras under lektionen.”. 

 

Hampus: ”Det är tydliga moment på tavlan. Det står tydligt och kort vad man ska göra. Vi 

har inläsningstjänst för elever som vill lyssna på böcker. Vi sammanfattar allting med hjälp av 

Google Classroom och verktyg som gör att elever kan gå tillbaka och gå igenom och få de 

viktigaste sakerna sammanfattat för sig. Vi gör tankekartor och modeller och försöker att inte 

fastna i att bara skriva längre texter hela tiden. Vi samtalar om texter och går igenom begrepp 

som förekommer”. 
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Lisa: ”För våra elever med lässvårigheter så har vi en inläsningstjänst. Eleverna får då texten 

uppläst medan de läser texten som finns framför eleven. Det jag brukar göra för att egentligen 

gynna alla i klassrummet, vare sig elever med lässvårigheter eller inte, det är att jag ofta 

brukar göra tankekartor tillsammans med eleverna kring ämnet. Detta förekommer ofta när ett 

nytt ämne ska presenteras. Vi i arbetslaget försöker också att ha tydliga instruktioner på tavlan 

där dagens schema framkommer med olika symboler för varje lektion. Om det står matematik 

så finns det till exempel symbol för addition. Om det står idrott finns det en fotboll som 

symbol”. 

Analys	av	6.1.3	

Alla fyra lärare tar upp att de använder inläsningstjänsten där elever med lässvårigheter kan 

lyssna på böckerna där får de boken uppläst samtidigt som de kan följa texten. Lärarna pratar 

också om samtal och hur de använder det som en stödstruktur i sin undervisning. Reichenberg 

(2008) skriver om samtal och menar att samtal är nyckelrollen i all språk- och 

kunskapsutveckling. Vidare menar hon att man kan arbeta utvecklande genom samtal och att 

samtal är ett arbetssätt som leder eleverna mot självständig läsning. Det är även en del av det 

sociala samspelet som Vygotskij (1978) menar är viktigt i lärandet. Det lärarna har 

gemensamt i det de har sagt, det är att de har alla tydliga moment på tavlan där det står vad 

som ska göras. Lisa tillägger också att de i arbetslaget lägger en symbol bredvid varje ämne 

som står under dagens schema. Detta är ett sätt som gynnar de elever med svåra lässvårigheter 

eftersom de endast med hjälp av symbolen förstår vilka ämnen som förekommer under dagens 

schema. 

6.1.4	Utmaningar	i	arbetet	med	lässvaga	elever?	

Ebru: ”Tycker du att det finns några utmaningar med att arbeta med elever med 

lässvårigheter?” 

 

Gabi: ”Det är en utmaning varje dag! Elever kan vara väldigt positiva för att lära sig men 

man måste även få med sig dem här som är negativa. Då tror jag att grunden egentligen 

handlar om att man först måste bygga en relation med dessa elever för att kunna få med dem 

på tåget. Jag försöker alltid att anpassa mina lektioner utifrån eleverna vilket resulterar till en 

helt annan utmaning. Jag har dagliga samtal med mina elever. Jag kan avbryta min SO lektion 

om jag ser att det är ofokuserat och försöka prata med dem kring vad det är och vad som gör 

att de inte mår bra och bara förklara för dem att jag har all respekt för dem men varför dem 

inte respekterar mig och mitt ämne”. 
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Fatima: ”Självklart. Dessa elever behöver en helt annan anpassning vilket resulterar till att 

jag behöver anpassa mig och mina undervisningsmoment utifrån alla mina elever i klassen, 

vare sig de har lässvårigheter eller inte. Att lära eleverna läsa är en av de största utmaningarna 

för att vi då måste få med avkodningen, men också att de ska förstå det de läser för att 

läsningen ens ska fungera. Sen har vi alltid elever att som inte vill och då gäller det att 

motivera dessa elever och pusha dem framåt, vilket kan vara en väldigt tuff utmaning”. 

 

Hampus: ”Ja, det finns ju det alltid och det är ju för att de är så olika. Det måste alltid 

anpassas för just den personen och det är alltid en utmaning. En elev kan ha lässvårigheter 

med en väldigt god studievana och studieteknik medan den andra eleven kan ha lässvårigheter 

och har svårt att fokusera och koncentrera sig. Det blir två helt olika anpassningar för dem två 

sorters elever. Jag ser till att samtala väldigt ofta med mina elever för att bygga en viss 

relation med dem. Då tycker jag att det oftast är enklare att få dem följa med i det man gör”. 

 

Lisa: ”Utmaningar finns alltid. Varje dag möts man av utmaningar, både lätta och krävande 

utmaningar. Man möts till och med av utmaningar under planeringstiden där man till exempel 

försöker planera sina lektioner utifrån hela klassen så att det gynnar alla elever. Bara det är en 

ganska tuff utmaning. Jag tycker det är jätte viktigt att ha en viss relation med sina elever. De 

ska veta att vi alltid finns här och att de ska känna att vi bryr oss om dem. Om de känner sig 

trygga med oss som sina lärare så underlättar det så mycket. Det är enklare att få dem med på 

tåget när man har den relationen med dem eftersom de känner sig trygga med dig”. 

Analys	av	6.1.4	

Gabi, Hampus och Lisa betonar vikten i att skapa en relation med sina elever för att få dem att 

hänga med i det som sker både under undervisningen, men också utanför. Har man en god 

relation till sina elever så är det betydligt smidigare att förstå dem och hjälpa dem. Vidare 

menar samtliga lärare att man behöver anpassa både sin undervisning och sig själv för att 

hjälpa elever med lässvårigheter.  

 

Fatima tar upp att en av de största utmaningarna för att läsningen ska fungera hos eleverna är 

att de måste få med sig avkodningen och förstå det de läser. Hon påpekar också de elever som 

inte vill och menar att man som lärare då måste motivera dem. Høien och Lundberg (2013) 

uttrycker god läsning genom en formel som är Läsning=avkodning×förståelse (L = A×F) där 

de menar att ordavkodningen och förståelsen behöver fungera för en god läsförståelse. 
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Westlund (2009) tar också upp denna formel men lägger till motivation eftersom den har en 

stor betydelse i läsprocessen. Därför anser Westlund att formeln blir Läsning = 

avkodning×förståelse×motivation (L = A×F×M) vilket relateras till det Fatima menar med att 

motivera eleverna. 

6.1.5	Vilket	stöd	finns?	

Ebru: ”Får du något stöd i ditt arbete med elever med lässvårigheter?” 

 

Gabi: ”Vi har speciallärare som kommer in på våra lektioner och tar ut vissa elever och 

ibland har vi resurser som hjälper. Men eftersom vi har så många elever i mellanstadiet med 

lässvårigheter, så blir det väldigt svårt. Hellre färre undervisningstimmar för att kunna få stöd 

eller stötta och vara två lärare i en klass och kunna ta ut ett gäng. För även det här gänget som 

behöver stimuleras mer, de glöms också bort! De måste ju hänga med i den här nivån som 80 

% av eleverna behöver. Men de 20 % som faktiskt kan blir inte pushad framåt för att utveckla 

sina kunskaper, utan fastnar där de 80 % är i”. 

 

Fatima: ”Ja. Vi har en logoped som är på låg- och mellanstadiet som följer ett schema där 

hen går till olika klasser och är som ett stöd under lektionen. Vi har också resurser som 

kommer till våra lektioner om vi behöver dem”. 

 

Hampus: ”Ja, vi har en specialpedagogisk enhet som arbetar med utredningar och stöd till 

lärarna och förbereder lite olika anpassningar och vad olika elever behöver. Så utifrån dem 

gör man också sin egen anpassning för just sitt klassrum och sitt ämne. Vi får även stöd av 

speciallärare och resurser i vår undervisning där de kommer och hjälper de elever som 

behöver lite extra hjälp vilket uppskattas så mycket för att jag då kan hjälpa elever som 

behöver utvecklas mer”. 

 

Lisa: ”Vi har speciallärare som följer ett schema där hen pendlar mellan årskurs 4, 5 och 6. 

Att man har en speciallärare i klassrummet som både kan vara till hjälp i klassrummet men 

också ta ansvaret att ta ut 5-6 elever med en viss typ av svårighet, kan underlätta så mycket. 

Då har jag chansen att arbeta med de elever som behöver pushas framåt för att 

vidareutvecklas då de inte ligger i den nivån som de eleverna med svårigheter gör. Senare har 

vi också stöd av resurser som kommer och är med i klassrummet och hjälper”.  
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Analys	av	6.1.5	

Det lärarna har gemensamt är att de oftast har en speciallärare i klassrummet som ett stöd för 

elever med läs- och skrivsvårigheter eller för elever med en viss typ av diagnos. Gabi, 

Hampus och Lisa pratar om elever som behöver stimuleras och pushas framåt. De menar att 

dessa elever behöver vidareutvecklas eftersom de inte ligger i samma nivå som elever med 

lässvårigheter gör. När en speciallärare kommer in och tar ut elever med en viss svårighet 

eller diagnos så menar Gabi, Hampus och Lisa att de får chansen att stimulera och utveckla 

dessa elever”. Høien och Lundberg (2013) framhäver några faktorer som är viktiga i 

undervisningen med elever med lässvårigheter. Den första faktorn som de tar upp är att 

”elever med lässvårigheter bör få hjälp (i grupper eller som enskild undervisning) (Høien & 

Lundberg, 2013, s. 264). Alla fyra lärare tar upp att de har stöd av speciallärare eller resurser 

vilket gynnar de lässvaga eleverna. 

6.1.6	Är	stödet	till	hjälp?	

Ebru: ”Tycker du att det stödet är till hjälp? Om nej, vilka resurser tycker du bör tas in för att 

utveckla arbetet med lässvaga elever?” 

 

Gabi: ”Jag tycker definitivt att det är till hjälp, men det behövs mycket mer. Det behövs 

mindre läsgrupper både för dem svaga och för dem starka som behöver stimuleras lite. Mer 

tid med speciallärare för specialläraren är inte bara här utan även på högstadiet också”. 

 

Fatima: ”Absolut. Jag tycker det är väldigt skönt att bolla tankar med logopeden på skolan. 

På så sätt stödjer vi och hjälper varandra. Resurserna som vi har i klassen är också till stor 

hjälp då de underlättar för oss i vår undervisning genom att hjälpa dessa elever som har en 

diagnos eller en viss svårighet. Men man skulle absolut önska sig fler resurser så att alla dessa 

elever får det stöd de behöver upp till 100 % ”. 

 

Hampus: ”Ja, det är till stor hjälp att man från början har dessa stödstrukturer och att 

eleverna har rättigheten också så att det är tydligt att elever har rättigheter när det gäller vilket 

stöd och anpassning de har rätt till. Det är skönt att ha någon extra i klassrummet som är där 

för att hjälpa dessa elever som behöver extra stöd. Då kan jag på så sätt aktivera de elever 

som behöver höjas och utvecklas mot det bättre”. 
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Lisa: ”Jag tycker att det är till jätte stor hjälp. Jag blir glad när de kommer in till mina 

lektioner för då har jag chansen att undervisa de andra eleverna som behöver stimuleras mer. 

Det underlättar väldigt mycket också. Jag tycker också om att prata och diskutera med 

specialläraren om till exempel lektionsinnehållet eller eleverna. På så sätt hjälps vi åt och gör 

vårt bästa för att eleverna ska gynnas. 

Analys	av	6.1.6	

Lärarnas berättelser liknar ganska mycket då de alla tar upp att det känns skönt och bra att ha 

någon extra person vid sin sida i undervisningen där den personen kan fokusera på de elever 

med till exempel lässvårigheter som behöver extra stöd. Gabi, Hampus och Lisa menar att när 

de har speciallärare i sitt klassrum så har de chansen att stimulera de elever som behöver 

utvecklas och höjas. 

6.2	Observationer	i	samtliga	fyra	SO	lärares	undervisning	i	grundskolans	mellanår	

Under denna del kommer observationerna som genomfördes hos lärarna att presenteras med 

en underrubrik för varje observationstillfälle. Analysen görs separat efter varje observation 

som redovisas där deras undervisning refereras till denna studies teorier och tidigare 

forskning. 

6.2.1	Observation	av	Gabis	undervisning	i	Religion	

Under detta avsnitt kommer observationen som genomfördes under Gabis undervisning att 

redovisas. Observationen ägde rum i årskurs 4 med 15 elever som varade i 50 minuter. 

Lektionen började med att läraren startar smartboard vilket hon där öppnar ett Word 

dokument och i punktform först skriver välkomna in. Vidare skriver hon ta fram SO häften, 

penna och sudd. Det märks att eleverna är vana vid detta eftersom de gör det som står på 

smartboarden så fort läraren har skrivit ner något. Till slut står det Gabi introducerar religion 

– tankekarta. Läraren ser till att bocka av för varje sak de har gjort. Under lektionen finns det 

en speciallärare med som går runt och hjälper de elever som hen vet har svårigheter.  

 

Läraren introducerar religion och förklarar att de ska göra en gemensam tankekarta på 

smartboarden och att eleverna ska skriva ner samma tankekarta på en helt ny blank sida i sin 

skrivbok efter den gemensamma diskussionen i helklass. Läraren börjar med att ställa första 

frågan som lyder ”vi ska börja med ämnet religion idag och jag vill höra vad ni tänker när ni 

hör ordet religion”. Läraren passar på att gå runt i klassrummet under diskussionen. Eleverna 

är aktiva, räcker upp handen och ger olika svar som Islam, Kristendom och Moses. Läraren 
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antecknar ner det eleverna säger på deras gemensamma tankekarta som står på smartboarden. 

Läraren fortsätter och går runt i klassrummet och ser till att allas uppmärksamhet är riktat mot 

henne och tankekartan. Under tiden som eleverna svarar på frågan och läraren antecknar ner 

det på tankekartan så ser läraren till att ge positiv feedback som till exempel ”vilka bra svar, 

ni är så grymma, jätte imponerande”. Läraren påminner eleverna frågan hela tiden och frågar 

några gånger under stunden ” vad mer tänker ni på när ni hör ordet religion”? Det finns 

nyanlända elever som har kommit från förberedelseklassen som inte vet vad ordet religion 

betyder. Läraren öppnar Google translate på smartboarden och skriver in ordet religion på 

svenska och översätter till det språk eleven kan och trycker på ljudikonen så att ordet läses 

upp. Via detta sätt såg läraren till att dessa elever förstod vad ordet religion betyder och att 

dessa elever lärde sig ett nytt ord samt att de kunde svara på frågan genom att bland annat 

säga ”Jesus”. Läraren vet att det finns elever som inte vågar räcka upp handen men som kan 

ge ett bra svar. Läraren väljer därför att peka på några elever och ställer samma fråga. Dessa 

elever vågar då svara och kommer med bra svar som läraren skriver i deras tankekarta på 

smartboarden. Efter diskussionen ber läraren eleverna skriva ner denna tankekarta på en ny 

sida i deras skrivhäften. 

 

När eleverna har skrivit ner tankekartan i deras skrivhäften tar läraren upp Word dokumentet 

där hon bockar av tankekarta. Under sista punkten står det film om världsreligionerna på 20 

minuter. Läraren öppnar filmen och innan hon startar påpekar hon att eleverna kan anteckna 

ner saker som de hör i filmen som de tycker borde finnas med i tankekartan. Filmen som visas 

introducerar och presenterar de olika världsreligioner som finns. 

 

Efter filmen ställer läraren frågor relaterat till filmen och eleverna är väldigt aktiva och räcker 

upp handen vilket tyder på att de har tittat på filmen och förstått innehållet. Efter diskussionen 

berättar läraren vikten med religion och hur viktigt det är att lära sig om de fem olika 

världsreligionerna islam, kristendomen, hinduismen, judendomen och buddismen och att de 

tillsammans ska arbeta med dessa fem världsreligioner fram tills jul. 

6.2.1	Analys	av	Gabis	undervisning	

Den teoretiska utgångspunkten i denna studie är det sociokulturella perspektivet och denna 

teori blir dels synlig i Gabis undervisning just för att samspel mellan lärare-elev blev synlig. 

Vygotskij menar att detta samspel är viktig för barns utveckling och att läraren ska knyta an 

undervisningen till elevernas intressen och tidigare erfarenheter och att vägleda eleverna 
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(Vygotskij, 1978, s. 86). Läraren vägledde eleverna tydligt under lektionens gång, speciellt 

för de nyanlända eleverna som kommer från en förberedelseklass som inte visste vad ordet 

religion betyder. Läraren tog direkt initiativ och öppnade Google translate på smartboarden 

och försökte så gott som det går att få eleven förstå vad religion betyder genom att slå upp 

ordet på deras egna språk och sedan läsa upp ordet både på deras egna språk och på svenska. 

6.2.2	Observation	av	Fatimas	undervisning	i	Geografi	

Under detta avsnitt kommer observationen som genomfördes under Fatimas undervisning att 

redovisas. Observationen ägde rum i årskurs 4 med 10 elever som varade i 55 minuter. Totalt 

är det 15 elever i den klassen men dagen observationen skulle genomföras var fem elever 

sjukanmälda. Lektionen började med att läraren hälsar eleverna välkomna till lektionen och 

börjar därefter gå igenom lektionens innehåll. Läraren börjar sedan med att sälla frågan ”vad 

gick vi igenom förra lektionen?” Efter en kort genomgång kring vad de gjorde och gick 

igenom förra lektionen ber läraren eleverna att ta fram sina arbetshäften, penna och sudd. 

Klassen arbetar med Sveriges landskap i Geografi. Läraren ställer korta enkla frågor kring det 

de arbetade med under förra lektionen och ber därefter eleverna att slå upp sida 54 i SO 

boken. Alla elever har en egen SO bok. Eleverna ska här tillsammans läsa högt ur texten där 

läraren väljer en elev som börjar läsa och resten av klassen följer med i texten. När den eleven 

har läst klart frågar läraren om någon muntligt vill sammanfatta det den andra eleven precis 

läste, därpå fyra elever räcker upp handen och läraren ger ordet till en och en och ber hen 

berätta kort vad som lästes högt. Efter den korta sammanfattningen som gjordes så frågar 

läraren ”vill någon av er visa en kust som finns på Sverige kartan som hänger här på 

väggen”? Sju elever räcker upp handen och läraren pekar ut en elev som får gå och visa. 

Läraren passar på att också visa andra städer som ligger vid kusten på denna Sverige karta. 

 

Senare fortsätter högläsningen och en annan elev fortsätter att läsa från där de låg. De andra 

eleverna följer med i texten från sin bok framför sig. Eleven läser om Östkusten och efter att 

eleven har läst klart frågar läraren ”vart tror ni Östkusten ligger” därpå en elev svarar ”nere”. 

Efter detta svar väljer läraren att rita kardinalstrecken på tavlan och skriver norr, söder, väst 

och öst och visar också kardinaltecken på smartboarden där Google bilder användes för att 

visa eleverna de fyra huvudsakliga väderstrecken. Läraren påminner eleverna att om de inte 

kommer ihåg vad väst och öst är så ger hon tipset om att alltid tänka att väst till exempel är 

lika med vänster. 
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Läraren ber en annan elev fortsätta läsa. Eleven läser och de andra fortsätter följa med i 

texten. Efter högläsningen så har läraren tillsammans med eleven en kort genomgång kring 

det de tillsammans hade läst och går muntligt igenom olika begrepp som förekom i texten. 

Under diskussionen skriver läraren upp begreppen på tavlan och ber eleverna skriva av det 

som står på tavlan i deras SO skrivhäften. 

 

Efter detta ber läraren eleverna att öppna sida 30-31 i sina arbetsböcker. Eleverna har under 

förra lektionen arbetat med sida 30 och här går läraren igenom den sidan tillsammans med 

eleverna och ser till att alla har gjort klart uppgifterna med rätta svar genom att gå runt i 

klassrummet och kika i böckerna under tiden de tillsammans går igenom svaren. Efter detta 

får eleverna arbeta på egen hand med sida 31 i sina arbetsböcker. Under tiden la jag märke till 

att de elever som sitter bredvid varandra hjälper varandra där till exempel en elev ställde 

frågan ”vad var det begreppet kust betydde nu igen”? till sin bänkkamrat därpå den andra 

eleven svarar på hens fråga. Efter ca 12 minuter ber läraren eleverna att avsluta för att ha en 

kort repetition av dagens lektion där läraren frågar eleverna vad de läste om i SO boken och 

ger ordet till de elever som räcker upp handen. Senare skulle de gå igenom sida 31 i 

arbetsböckerna men alla var inte klara så då bestämde de att de gör det nästa lektion så alla 

hinner skriva klart. Till sist går läraren igenom begreppen som förekom i texten och frågar 

eleverna vad de begreppen betyder där eleverna räcker upp handen och läraren ger ordet. 

Under tiden läraren går igenom begreppen ser hon till att ljuda orden så att eleverna hör hur 

ordet uttalas. Tillslut påminner läraren om hur viktigt det är att repetera hemma och ber 

eleverna plocka undan för en bensträckare på 10 minuter för att sedan ha klassråd.  

6.2.2	Analys	av	Fatimas	undervisning	

I Fatimas undervisning lades vikten på textsamtal som många forskare och teoretiker lägger 

stor betydelse på, bland annat Monica Reichenberg som menar att dessa samtal i grupp är en 

stor fördel eftersom läraren kan på så sätt aktivera de passiva läsarna (Reichenberg, 2008, s. 

74). Den proximala utvecklingszonen blir synlig i Fatimas undervisning då elev och lärare är 

varandras redskap där läraren stödjer sina elever och ger den stöd som den behöver för att 

eleven senare ska kunna arbeta individuellt. Detta stöd blir synligt i textsamtalet där läraren 

går igenom olika begrepp som förekommer i texten. Betydelsen av dessa begrepp behöver 

eleverna veta för att senare kunna arbeta individuellt i sina arbetsböcker på sida 31. Vidare 

blir detta stöd även synligt under tiden eleverna arbetar i sina arbetsböcker eftersom läraren 

ger eleverna det stöd som behövs för att eleverna ska kunna arbeta individuellt. Vi kan även 



 39 

se det sociokulturella perspektivet då samspel mellan lärare-elev och elev-elev syntes under 

lektionen. Läraren hade bett eleverna arbeta individuellt men jag såg att läraren märkte att 

bänkkamraterna hjälptes åt och det tillät hon dem göra, vilket är bra då samspel mellan elev-

elev uppstod som Vygotskij menar är viktig då samspel är en viktig del i barns utveckling 

(Vygotskij, 1978, s. 86). Under denna lektion användes textsamtal väldigt mycket och 

Reichenberg (2008) menar att samtal har en stor roll i språk- och kunskapsutvecklingen och 

hävdar att den kunskap som läraren har som eleven saknar under samtalet kan leda till att 

läraren och eleven tillsammans arbetar utvecklande (Reichenberg, 2008, s. 68). Lärarens 

ledarskap och frågor som framkommer under textsamtal menar Reichenberg (2008) har en 

påverkan för eleverna att läsa på raderna, mellan raderna och bortom raderna. Detta är något 

som Fatima även tar upp under intervjun där hon förklarar att hon använder det som en metod 

i arbetet med läsförståelse. I slutet av lektionen gick Fatima igenom begreppen och var noga 

med att ljuda orden, som till exempel ordet kust som även förekom när en elev frågade sin 

bänkkamrat om vad kust var. Detta relateras till den fonologiska medvetenheten som Norén 

(2017) skriver i sin bok där hon menar att den fonologiska medvetenheten innebär att eleverna 

behöver förstå att ord består av ljud och att bokstäver i ord betyder ingenting. Hon menar att 

all fonologisk medvetenhet är grunden till all läsning. 

6.2.3	Observation	av	Hampus	undervisning	i	Historia	

Under detta avsnitt kommer observationen som genomfördes under Hampus undervisning att 

redovisas. Observationen ägde rum i årskurs 6 med totalt 32 elever som varade i 50 minuter. 

Innan lektionens start har läraren förberett och skrivit instruktioner på tavlan. Instruktionerna 

har skrivits i punktform där det står vad de ska göra under dagens lektion. Gå igenom 

sammanfattning om 1800-talet, instuderingsfrågor med Kahoot, eget arbete med repetition av 

frågor, läsa i läroboken och repetera genomgångar i Google classroom var det som stod i 

punktform på tavlan. Närvaro tas och senare går läraren igenom instruktionerna på tavlan som 

han har förberett i förväg. 

 

Läraren startar smartboard och tar fram en sammanfattning som han har gjort i Google 

classroom. Anledningen till att han går igenom en sammanfattning kring 1800-talet är för att 

eleverna ska skriva ett prov under samma vecka, så detta görs för att förbereda eleverna inför 

provet. Läraren går igenom denna sammanfattning där sammanfattningen står i punktform 

med tillhörande bilder. Det finns minst tre bilder med färg på varje sida i sammanfattningen. 

Under tiden som läraren går igenom sammanfattningen ser han till att eleverna får 
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möjligheten att ställa frågor kring saker de inte förstår. Läraren går igenom viktiga begrepp 

som förekommer och förklarar begreppens innebörd. 

 

Efter sammanfattningen tar läraren upp olika instuderingsfrågor på smartboarden och går 

igenom påhittade elevsvar som exempel för att visa eleverna att en fråga kan ha olika svar 

men att någon av dessa har en bättre kvalité. Läraren ber eleverna diskutera två och två med 

sin bänkkamrat för att senare be dem förklara vilket svar de tycker har bäst kvalité om de var 

en lärare som skulle bedöma. Detta gjorde läraren genom att ge ordet till eleverna själv och 

inte med handräckning. Läraren ser till att påminna eleverna att det inte är någon slags 

bedömningsfråga och att alla inte behöver tycka som varandra utan att man kan ha olika 

åsikter. Till sist väljer läraren att gå igenom de olika svaren på instuderingsfrågorna och 

förklara varför de olika påhittade svaren ser ut som det gör. Detta leder till att eleverna förstår 

skillnaden på svaren. 

 

Eleverna får efter detta moment ta en varsin data från skåpen, logga in i sina konton och gå in 

på kahoot.com. När allt är klart blir det en Kahoot tävling med frågor från sammanfattningen 

som gjordes under det första momentet i undervisningen. Efter avslutat Kahoot förklarar 

läraren att frågorna som dök upp i Kahoot finns bland instuderingsfrågorna i Google 

classroom. Dessa instuderingsfrågor har de fått för att träna inför provet som de har samma 

vecka. Eleverna hinner inte med den sista punkten som stod i introduktionen på tavlan 

eftersom lektionen kom mot dess slut. Läraren ber eleverna lämna datorerna i och sedan ställa 

sig bakom sin stol för att avsluta lektionen. 

6.2.3	Analys	av	Hampus	undervisning	

I Hampus undervisning fanns det en introduktion skriven på tavlan om vad de ska arbeta med 

i klassen under lektionen. Det första dem gjorde var att läraren gick igenom en 

sammanfattning som har gjorts av honom själv. Läraren läste och förklarade 

sammanfattningen medan eleverna satt och lyssnade och fick under tiden ställa frågor och 

funderingar. Vi kan se att Hampus använder sig av läsförståelsestrategier som Bråten har 

skrivit om i sin bok Läsförståelse i teori och praktik där Bråten (2008) menar att 

läsförståelsestrategier kan delas in i fyra huvudkategorier. Bland dessa fyra huvudkategorier 

kan man se att Hampus använder sig av två läsförståelsestrategier där den första strategin är 

struktureringsstrategier som används för att ”binda samman, gruppera eller ordna information 

eller idéer som presenteras i texten” (Bråten, 2008, s. 69). Bråten menar att detta kan göras 
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genom att skriva sammanfattningar eller rita begreppskartor. Den andra strategin är 

elaboreringsstrategier där man bearbetar och fördjupar informationen i en text med sina egna 

kunskaper för att göra texten meningsfull. Genom att göra en egen sammanfattning kring det 

de arbetar med hjälp av text och bilder och sedan presentera den sammanfattningen för 

klassen, gynnar speciellt elever med lässvårigheter eftersom de får ”läsa” texten på ett mycket 

enklare sätt och får lyssna på sammanfattningen som läraren pratar om. 

 

I Hampus undervisning förekom det också samspel mellan elev-lärare och elev-elev där 

läraren var elevens redskap och eleverna var varandras redskap. Detta tyder på Vygotskijs 

proximala utvecklingszon då samspel mellan lärare-elev och elev-elev syntes under Hampus 

undervisning när eleverna fick diskutera två och två. Vygotskij menar att samspel är en viktig 

del i barns utveckling och att barn utvecklas med hjälp av en vuxen eller genom samarbete 

med kompetenta kamrater (Vygotskij, 1978, s. 86). 

6.2.4	Observation	av	Lisas	undervisning	i	Religion	

Under detta avsnitt kommer observationen som genomfördes under Lisas undervisning att 

redovisas. Observationen ägde rum i årskurs 4 med totalt 24 elever som varade i 50 minuter. 

Lektionen börjar med att läraren går igenom introduktionen för dagens lektion och vad målet 

med dagens lektion är. Detta har Lisa förberett innan lektionen genom att skriva det på tavlan. 

Introduktionen består av tre punkter där den första punkten är textsamtal, den andra är gå 

igenom begrepp och den tredje är återkoppling och reflektion över lektionen. 

 

Läraren startar med att berätta planeringen för denna lektion och frågar eleverna ”varför tror 

ni att vi behöver arbeta med detta idag? Vad tror ni målet med dagens lektion är”? Flera 

elever räcker upp handen och de ger olika svar som läraren tycker stämmer bra överens med 

det hon också har tänkt. ”Att samtala kring texten, att prata om texten, att ställa frågor, lära 

oss nya begrepp” var några svar som eleverna kom med. Läraren ger respons till eleverna och 

säger bland annat ”bra, vilka bra punkter ni tar upp hörrni, superbra”. Läraren ber eleverna ta 

fram sin SO bok och slå upp sida 14-15. Eleverna arbetar med Islam och ska läsa om olika 

högtider i Islam. Läraren tar fram en mugg med glasspinnar i. På dessa glasspinnar står 

elevernas namn på. För att en elev ska få läsa så behöver ett namn dyka upp när läraren tar 

upp en glasspinne. Läraren börjar med att ta upp en glasspinne och det namn som dyker upp 

börjar läsa. Eleven läser några meningar och läraren tackar eleven. Senare pratar läraren och 

eleverna tillsammans kring just det som lästes. De tar bland annat upp olika begrepp och ord 
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som förekommer i texten som läraren skriver upp på tavlan med dess betydelse. Det finns 

elever i klassen med Islam som deras religion och under tiden klassen tillsammans med 

läraren diskuterar kring texten, får de elever som vill, berätta till exempel vad de gör under 

högtiden Ramadan. Läraren stöttar den elev som berättar genom att ge positiv respons och 

hjälpa den elev ifall hen inte kan förklara. Senare fortsätter de läsa och även diskutera kring 

bilderna som förekommer där läraren ställer frågan ”vad ser ni på den bilden”?  

Efter läsningen ser läraren till att gå igenom de olika begreppen som de tillsammans hittade i 

texten när de läste. Läraren ber eleverna öppna en ny sida i deras SO skrivhäften för att skriva 

ner de olika begreppen med dess korta betydelse som läraren hade skrivit på tavlan. Under 

tiden eleverna gör det går läraren runt i klassrummet och ser till att alla skriver. Efter detta ber 

läraren eleverna att stänga både sin SO bok och skrivhäfte. Sedan vill läraren veta vad de har 

läst om idag och vad de har gått igenom och undrar om någon elev eller några elever kort kan 

förklara det. Flera elever räcker upp handen och läraren ger ordet till alla. Läraren tar upp 

dagens mål och frågar om de tycker de har uppnått målet för denna lektion varpå eleverna 

svarar ja. Läraren avslutar genom att ge eleverna positiv feedback och ge mycket beröm för 

att tillslut påminna dem om att de måste repetera hemma. Läraren ber eleverna plocka undan 

och gå ut på rast. 

6.2.4	Analys	av	Lisas	undervisning	

Lisas undervisning var en undervisning rik på textsamtal. Samspel mellan lärare-elev förekom 

mycket i undervisningen som därför stödjer Lev Vygotskijs proximala utvecklingszon där 

elev och lärare är varandras redskap. Läraren stödjer sina elever och ger den stöd som den 

behöver. Vygotskijs sociokulturella perspektiv är den teori som menar att barns kunskaper 

utvecklas i samspel med andra människor. I Lisas undervisning synliggörs denna teori då 

klassen tillsammans med läraren diskuterar kring en text som de läser och diskuterar kring ord 

och begrepp. De elever vars tro är Islam får också berätta kring hur de gör under högtider och 

då lär sig eleverna genom att dela sina kunskaper med varandra, vilket Vygotskij (1978) och 

Säljö (2000) också menar att kommunikationen är förutsättningen för det sociokulturella 

perspektivet. Människans samvaro bygger på just detta, anser Säljö (Säljö, 2000, s. 128). 

 

Textsamtal är det som undervisningen byggs på då textsamtal är när läraren tillsammans med 

klassen samtalar kring en text och ställer frågor relaterat till texten, och detta var precis vad 

Lisa gjorde med sin klass. Norén (2017) menar att man kan använda högläsning för att träna 
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upp strategier för förståelsen för att senare gradvis övergå till att få eleverna kunna läsa tyst 

(Norén, 2017, s. 190).  

 

När man använder gemensam läsning i kör så är det en väldigt bra övning för att träna 

eleverna till att automatisera orden. En sådan övning gynnar även tvåspråkiga elever då de lär 

sig hur olika ord uttalas. När man med sin klass går igenom olika begrepp som förekommer i 

en text så utvecklas barnens ordförråd. Bråten (2008) menar att när ett ordförråd utvecklas 

och blir brett så gynnar det för läsförståelsen hos eleverna. Om eleverna inte har ett starkt 

ordförråd så kommer de inte förstå det de läser eller hör just eftersom de inte vet vad orden 

som förekommer i texten har för betydelse. ”Ju större ordförrådet är desto lättare blir det att 

förstå både talat och skrivet språk. Det blir också lättare att beskriva något så att andra förstår, 

att förklara precis vad man menar eller uttrycka hur man känner sig” (Norén, 2017, s. 104). 
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7. Slutsats och slutdiskussion 

I detta avsnitt kommer jag kort presentera hela studien och vad jag har kommit fram till för att 

sedan diskutera kring studiens empiri. Till slut kommer vidare forskning och pedagogiska 

implikationer att presenteras. 

 

Syftet med studien var att undersöka hur fyra olika SO lärare i grundskolans mellanår i fyra 

olika skolor använder för stödstrukturer i sin undervisning för att stödja sina elever med 

lässvårigheter. Detta undersöktes genom kvalitativa metoder där den första metoden var 

genom passiv deltagande observation där jag observerade en undervisningssituation hos varje 

lärare och den andra genom en semistrukturerad intervju med varje lärare. Studien gick ut på 

tre frågeställningar som var: 

 

• Vilka stödstrukturer använder SO läraren för att stödja elever med lässvårigheter? 

• Hur beskriver SO lärarna begreppet lässvårigheter? 

• Får lärarna något stöd i sitt arbete med elever med lässvårigheter? 

Studiens empiriska material samlades med hjälp av kvalitativa metoder som intervjuer och 

observationer. Dessa intervjuer och observationer är gjorda med fyra pedagoger som arbetar 

på fyra olika skolor i tre olika kommuner. Svaren som informanterna gav under intervjun har 

kopplats till Lev Vygotskijs sociokulturella perspektiv, tidigare forskning och relevant 

litteratur. Jag har under studiens gång försökt att svara på studiens frågeställningar med 

hänsyn till studiens syfte. 

 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon för att få en rätt och konkret 

transkribering och även för att spara på både min och informantens tid då det annars skulle ta 

längre tid att föra anteckningar med hjälp av dator eller för hand. Detta hjälpte mig också att 

gå tillbaka till det som har sagts under intervjun för att inte missa viktiga punkter som togs 

upp som har en viktig betydelse för studien (Dalen, 2015, s. 27). Transkriberingen gjordes 

senare av mig och det redovisas i studiens resultatdel där jag skrev pedagogernas svar till 

intervjufrågorna med en slutlig analys efter varje fråga och därefter skrev observationerna 

som skrevs ner med en analys efter varje observationsbeskrivning. Under observationerna 

valde jag att anteckna allt jag såg och hörde i min dator. Jag tyckte att det skulle vara 

lämpligast eftersom jag antecknar fortare med en dator än för hand. 
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Resultatet av denna studie visar att alla fyra lärare har väldigt liknande tankar och åsikter. När 

de skulle beskriva ordet lässvårigheter så pratade alla fyra om dyslexi. Gabi tar upp att 

eleverna inte har någon läskultur och Fatima pratar om att dyslexi kan vara ärftligt om elevens 

föräldrar eller båda föräldrarna har lässvårigheter. Fatima, Hampus och Lisa pratar också om 

elever som har ett annat modersmål och svenska som 2:a språk som kan vara en anledning till 

att elever har dyslexi. 

 

Stödstrukturer som alla fyra lärare tar upp är bland annat inläsningstjänst som eleverna kan 

använda där de får texten uppläst samtidigt som de följer texten som de har framför sig. Jag 

observerade dock ingen undervisning där elever med lässvårigheter fick använda sig av  

inläsningstjänsten. Detta kanske för att ingen tyst läsning hade planerats under den dag 

observationen ägde rum. 

 

Vidare pratar alla fyra lärare om samtal som en betydelsefull stödstruktur där textsamtal kan 

vara en sådan typ av samtal. Alla fyra lärare pratar också om att det finns tydliga moment på 

tavlan där eleverna till exempel kan se vad som ska göras under lektionen. Under olika 

arbetssätt med elever med lässvårigheter tar alla fyra lärare upp ordet ordförråd där de arbetar 

på ett sätt som ska utveckla elevernas ordförråd. Fatima pratar om nyheter där eleverna ska 

titta på nyheter hemma för att sedan diskutera kring veckans nyheter i helklass. Alla fyra 

lärare tar också upp ordet begrepp där de menar att de går igenom begrepp med sina elever för 

att de ska kunna förstå texten som de läser. Detta gör de bland annat genom textsamtal där de 

betonar samtal som en viktig process. 

 

Under frågan om lärarna får något stöd i sitt arbete med elever med lässvårigheter tar alla fyra 

lärare upp att de har speciallärare som stöd där specialläraren kan komma och vara som en 

extra lärare under lektionen, eller också att ta ut några elever och hjälpa dem i ett annat rum. 

Gabi och Lisa menar att de då har chansen att stimulera de lever som behöver utvecklas. 

Vidare tar alla fyra lärare upp att de också har resurser som stöd. Alla fyra lärare tycker att 

stödet är till hjälp. 

Jag anser att man som lärare behöver tänka ett steg framåt och hitta andra metoder när man 

ska arbeta med samtal och textsamtal. Dels för att det ska nå ut till alla elever, men också för 

att alla elever ska våga delta i samtalen. Under Gabi och Fatimas lektion märkte jag att det var 

flera elever som inte vågade räcka upp handen och då anser jag att andra metoder behöver 
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användas för att få alla elever att våga delta i samtal. Det första som man bör tänka på är att 

alla elever ska känna sig trygga i klassrummet, känna sig trygga med sina klasskamrater och 

lärare. För att få alla våga delta i samtal så kan man börja med att eleverna samtalar två och 

två eller att man har samtal i mindre grupper. Detta tror jag är något som alla fyra lärare har 

missat att sätta vikt på eftersom jag märkte att det fanns elever som inte vågade räcka upp sin 

hand. 

Studiens resultat tycker jag är värdefullt då alla fyra lärare som har varit en del av denna 

studie försöker få alla sina elever ”med på tåget” genom att skapa förutsättningar för sina 

elever med lässvårigheter där undervisningen ska leda till att utveckla deras läsförståelse. 

7.1	Vidare	forskning	och	pedagogiska	implikationer	

Under denna rubrik presenteras förslag på fortsatt vidare forskning och pedagogiska 

implikationer för min studie. 

Jag tror att det finns mycket kring området som man vidare kan forska på. Denna studie 

undersöker lärarnas perspektiv kring stödstrukturer och hur de arbetar i läsförståelse med 

lässvaga elever. Det skulle vara intressant och undersöka elevperspektivet där man till 

exempel kan undersöka vilka läsförståelsestrategier elever gillar att använda i sin 

undervisning och undersöka om de tycker att de strategierna är till hjälp för att förstå olika 

slags texter eller inte. Då behöver man också ta del av elevernas tankar och åsikter. Något 

annat som kan vara intressant att undersöka är att se hur lärare i de praktiska ämnena arbetar i 

läsförståelse med lässvaga elever. Ett sådant ämne kan till exempel vara idrott och hälsa eller 

textilslöjd. 

Min studie kan ge kunskaper om bland annat lässvårigheter hos elever och hur och varför de 

uppstår. Läsaren får kunskaper kring begrepp som är relaterat till läsförståelse och 

lässvårigheter som till exempel dyslexi eller ordförråd. Vidare får läsaren kunskaper kring 

olika stödstrukturer som kan användas i undervisningen med lässvaga elever. 

 



 47 

Käll-  och litteraturförteckning 

Ahrne, Göran & Svensson, Peter (Red.). (2011). Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: 

Liber. 

Bryman, Alan. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

Bråten, Ivar (Red.). (2008). Läsförståelse i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.  

Carsten, Elbro. (2004). Läsning och läsundervisning. 1. uppl. Stockholm: Liber. 

Dalen, Monica. (2015). Intervju som metod. 2., utök. uppl. Malmö: Gleerups utbildning. 

Høien, Torleiv & Lundberg, Ingvar. (2013). Dyslexi. Från teori till praktik. 2., [uppdaterade 

och omarbetade] utg. Stockholm: Natur & kultur. 

Larsen, Ann Kristin. (2009). Metod helt enkelt. En introduktion till samhällsvetenskaplig 

metod. 1. uppl. Malmö: Gleerups. 

Liberg, Caroline. (2010). Texters, textuppgifters och undervisningens betydelse för elevers 

läsförståelse. Fördjupad analys av PIRLS 2006. Stockholm: Skolverket. 

Lundgren, Ulf. P & Säljö, Roger & Liberg, Caroline. (2012). Lärande, Skola, bildning. 

Grundbok för lärare. Stockholm: Natur och kultur. 

Myrberg, Mats. (2007). Dyslexi – En kunskapsöversikt. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Patel, Runa & Davidson, Bo. (2019). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. 5. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Reichenberg, Monica. (2008). Vägar till läsförståelse: texten, läsaren och samtalet. 1. uppl. 

Stockholm: Natur & kultur. 

Stukát, Staffan. (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. 2. uppl. Lund: 

Studentlitteratur. 

Säljö, Roger. (2000). Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Norstedt 

Akademiska Förlag. 



 48 

Tunmer, William & Gough, Philip. (1990). The simple View of Reading. Reading and 

Writing: An interdisciplinary Journal, 2, 127-160. 

Vygotskij, Lev. S. (1978). Mind in society. The development of higher psychological 

processes. Cambridge. MA: Harvard University Press. 

Wengelin, Åsa & Nilholm, Claes. (2013). Att ha eller sakna verktyg: Om möjligheter och 

svårigheter att läsa och skriva (1. uppl. ed.). Lund: Studentlitteratur.  

Westlund, Barbro. (2009). Att undervisa i läsförståelse. Lässtrategier och studieteknik för de 

första skolåren. Stockholm: Natur och Kultur. 

Elektroniska	källor:	

Barber, Michael & Mourshed, Mona. (2007). How the world´s best-performing school 

systems come out on top. Mckinsey & Company. Hämtad 2019-11-02 från: 

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Social%20Sector/Our%20Insights/

How%20the%20worlds%20best%20performing%20school%20systems%20come%20out%20

on%20top/How_the_world_s_best-performing_school_systems_come_out_on_top.ashx 

 

Jacobson, Christer. (2006). Hur kan vi se på läs- och skrivsvårigheter. Dyslexiföreningens 

tidskrift, (4). Hämtad 2019-11-11 från:  

https://www.spsm.se/contentassets/e5b66454842b4432b786e43307ed6d1d/jacobson_hemsida

n2.pdf 

Norén, Sofia. (red.) (2017). Lära barn att läsa: vägen från fonologisk medvetenhet till god 

läsförståelse. (Första upplagan). Stockholm: LegiLexi. Hämtad 2019-11-07 från: 

https://www.legilexi.org/media/1462/lara-lasa_stora_komplett-webb.pdf  

Skolverkets (2009). Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om 

betydelsen av olika faktorer. Hämtad 2019-11-04 från: 

https://www.skolverket.se/getFile?file=2260 

Skolverket (2010a). Texters, textuppgifters och undervisningens betydelse för elevers 

läsförståelse. Fördjupad analys av PIRLS 2006. Stockholm: Fritzes. Hämtad 2019-10-24 från:  

https://www.skolverket.se/getFile?file=2315 



 49 

Skolverket (2010b). Rustad att möta framtiden? PISA 2009 om 15-åringars läsförståelse och 

kunskaper i matematik och naturvetenskap. Resultaten i koncentrat. Stockholm Fritez. 

Hämtad 2019-10-24 från: https://www.skolverket.se/ 

Skolverket (2016). Att läsa och förstå. Läsförståelse av vad och för vad? Hämtad 2019-10-30 

från: https://www.skolverket.se/getFile?file=3694 

Skolverket. (2018). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(reviderad 2018). Skolverket. Hämtad 2019-10-24 från: https://www.skolverket.se/ 

Sterner, Görel & Lundberg, Ingvar. (2002). Läs- och skrivsvårigheter och lärande i 

matematik. Nationellt centrum för matematikutbildning, Göteborgs Universitet. Hämtad 

2019-11-03 från: http://ncm.gu.se/media/ncm/kup/Las_o_skriv/Lasoskriv_del1.pdf 

 



 50 

Bilaga	1	

Mailbrev	till	informanter	
 
Hej X. Jag heter Ebru Celep Agrali och är en student som skriver mitt examensarbete i SO. 

Syftet med min studie är att se hur SO läraren i grundskolans mellanår arbetar i läsförståelse 

med lässvaga elever. Detta kommer undersökas genom att se vad för stödstrukturer lärare 

använder i sin undervisning för elever med lässvårigheter.  

 

För att jag ska få svar på min forskningsfråga så behöver jag observera i en SO lektion som 

behandlar just min forskningsfråga, därmed undrar jag om jag kan få observera under en 

lektion? Vidare vill jag gärna också intervjua dig innan observationen äger rum för att ställa 

några korta frågor. Intervjun kommer ta ca 10-15 minuter. 

 

Om du undrar över något så får du gärna kontakta mig på 07… 

 

Hälsningar, Ebru Celep Agrali. 

.
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Bilaga	2	

Intervjuguide	
 
Hej! 

Tack för att du ville och kunde medverka i mitt examensarbete genom att få intervjua dig och observera 

din undervisning. Intervjun består av 8 frågor och det kommer ta cirka 10-15 minuter. Du förblir 

anonym och all information raderas efter transkribering. Om du känner att du inte vill medverka mer i 

intervjun eller om du vill avbryta så kan du välja att göra det. Under intervjun kommer jag att använda 

mig av en mobiltelefon för att spela in intervjun för att senare kunna transkribera så detaljerat som 

möjligt. 

 

Känns detta bra? Då kan vi börja. 

 

1. Hur gammal är du? 

2. Vad har du för utbildning? 

3. Hur länge har du arbetat som en lärare? 

4. Hur uppfattar du begreppet lässvårigheter?  

5. Hur arbetar du med läsförståelse? 

6. Vilka stödstrukturer använder du i din undervisning för elever med lässvårigheter? 

7. Får du något stöd i ditt arbete med elever med lässvårigheter?  

8. Tycker du att det stödet är till hjälp? Om nej, vilka resurser tycker du bör tas in för att utveckla 

arbetet med lässvaga elever? 
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Bilaga	3	

Observationsschema	
 

Datum:    Skola: 

 

Tid:   Klass: 

 

Lektionens start: 

• Är lektionens start tydlig? 

Arbetsform:  

• Gemensamt?  

• Mindre grupp?  

• Individuellt? 

Vad används i undervisningen? 

• Bok? 

• Digitala verktyg? 

Lektionens slut: 

• Gör läraren en återkoppling på det de har arbetat med? 

 
 

 
 
 
 
 

 
Vilka stödstrukturer använder läraren i 
undervisningen för att stödja de lässvaga 
eleverna? 
 

 
Lärarens 
kommentarer till 
eleverna under 
arbetets gång. 

 
Lärare-elev och 
elev-elev samspel? 

   


