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Sammanfattning:  

Enligt läsmodellen The Simple View of Reading (L = A x S) är både avkodning och 

språkförståelse avgörande för en god läsförståelse. Elever med svag språkförståelse upptäcks 

sällan före mellanstadiet, då textinnehållet i de lägre skolåren inte ställer så höga krav på 

elevernas förståelse av skrivet språk. Syftet med studien är att fördjupa förståelsen för hur 

undervisningen, utifrån lärares perspektiv, kan främja språkförståelsen för alla elever och 

därmed förebygga läsförståelsesvårigheter. Studien har en kvalitativ forskningsansats och 

utgår från halvstrukturerade intervjuer. Tio lärare, med behörighet att undervisa i ämnet 

svenska i årskurs 1–3, deltog i undersökningen. En främjande språkförståelseundervisning 

bygger, enligt lärarna i studien, på muntliga och gemensamma aktiviteter kring ord och 

begrepp, aktivering av förkunskap, textstrukturer, inferenser och till viss del förståelse av 

meningar. Lärarens vägledning och stöttning, scaffolding, framhålls som betydelsefullt för 

samtliga elevers förståelse av texter. Även lärarens högläsning ses som ett viktigt inslag för 

att eleverna ska få möta texter som ligger på en mer avancerad nivå i förhållande till den egna 

avkodningsförmågan. Språkförståelsen genomsyrar hela skoldagen och samtliga ämnen, men 

begreppet i sig är för lärarna diffust. I studien framkom även att tid och kunskap för att möta 

elever med svag språkförståelse samt brist på adekvat undervisningsmaterial framhålls som 

begränsande faktorer. Språkförståelsen behöver belysas och aktualiseras i tidiga skolår. Likväl 

behöver forskning kring förebyggande och stödjande arbete implementeras på skolorna för att 

möta teori och praktik.  

  

Nyckelord: främjande språkförståelseundervisning, läsförståelsesvårigheter, scaffolding, 

språkförståelse, The Simple View of Reading  
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INLEDNING 

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

studie, vilken genomförs vart femte år i länder både i och utanför EU och OECD. Studien 

mäter läsförmågan hos elever i årskurs 4 och i Skolverkets rapport av PIRLS 2016 

(Skolverket, 2017) redovisas hur denna utvecklats över tid hos svenska fjärdeklassare. 

Läsförmågan benämns i PIRLS med begreppet reading literacy, vilket i studien omfattar 

avkodning, att kunna reflektera över samt tillämpa läsningen i olika situationer och 

sammanhang. År 2001 hade Sverige bäst resultat jämfört med deltagarländerna, för att sedan 

successivt prestera allt lägre under år 2006 och 2011. Den sista mätningen 2016 visar, 

glädjande nog, att resultaten åter börjat stiga och läsförmågan hos svenska elever ligger nu 

över genomsnittet. Skolverkets rapport presenterar att numera undervisas allt fler elever i den 

svenska skolan i lässtrategier. I rådande styrdokument, Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2019) står i det centrala innehållet för ämnet 

svenska att lässtrategier ska vara en del av undervisningen i samtliga årskurser. I PIRLS 2016 

lyfts dock att svenska elever, i jämförelse med elever i andra EU- och OECD-länder, får 

mindre undervisning i veckan kring lässtrategier. Detta kan förklara att läsförmågan utvecklas 

i större utsträckning hos elever i andra deltagande länder än hos svenska fjärdeklassare 

(Skolverket, 2017).  

I dagens samhälle har informationsflödet ökat och blivit en allt viktigare del i vår vardag. Det 

ställs därmed större krav på vår läsförmåga; att kunna avkoda, tolka, reflektera, värdera samt 

kritiskt granska den information som finns omkring oss. För att skapa goda förutsättningar 

inför ett livslångt lärande och delaktighet i samhället är det betydelsefullt att alla elever ges 

möjligheter att utveckla en god läsförmåga (Skolverket, 2017). Under de lägre skolåren är 

avkodningen mest kritisk för läsningen men ju äldre eleverna blir desto större påverkan har 

språkförståelsen för att förstå skrivet språk. Skolverket (2016) framhåller vikten av att i tidiga 

skolår även arbeta med en språkförståelsefrämjande undervisning för att förebygga eventuella 

framtida läsförståelsesvårigheter.  

Vi har båda en bakgrund som lärare inom grundskolans språk-, läs- och skrivundervisning och 

mött elever som läser med flyt men inte förstår innehållet i den text de läst. Om en elev visar 

en lägre färdighet vid förståelse av texter i förhållande till ordavkodningsförmågan föreligger 

stor sannolikhet att eleven har språkförståelsesvårigheter (Hulme & Snowling, 2011; Nation, 

2005). Denna svårighet kopplat till läsförståelsen visar sig oftast först under mellanstadiet då 

texternas innehåll blir mer komplexa och därmed ställer större krav på läsarens 

språkförståelse (Catts, Compton, Tomblin & Bridges, 2012; Hulme & Snowling, 2011). Chall 

(1983) benämner den, för elever, kritiska övergång då man går från att lära sig läsa till att läsa 

för att lära för “The Fourth Grade Slump”. Under speciallärarutbildningen har intresset väckts 

hur elever med svag språkförståelse kan förberedas inför mötet med allt mer komplexa texter. 

Hur kan det tidigt i undervisningen skapas goda förutsättningar för alla elevers förståelse för 

innehåll och budskap i mer avancerade texter och därmed förebygga läsförståelsesvårigheter? 

För att få större insikt i detta undersöker vi hur lärare i tidiga skolår ser på språkförståelse 

samt hur främjande arbete kring detta uttrycks.  
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BAKGRUND 

I bakgrunden redogörs för de teoretiska utgångspunkter studien utgår ifrån. Därefter 

presenteras avsnitt med vad som lyfts fram i styrdokument, tidigare forskning samt olika 

evidensbaserade strategier och metoder som är relevant för studiens ämnesområde. 

Teoretiska utgångspunkter  

Läsning bygger på färdigheterna att avkoda ord samt att förstå textens innehåll. Gough och 

Tunmer (1986) har presenterat en läsmodell, The Simple View of Reading, där läsning är en 

produkt av avkodning och språkförståelse (L = A x S). Läsmodellen innebär att varje faktor 

har en varians mellan 1 (fulländad) och 0 (obefintlig). Om faktorn A = 0 och S = 1, eller vice 

versa, uppstår ingen läsning i komplett bemärkelse. Båda faktorerna i modellen har således 

lika stort värde och är en förutsättning för läsförståelse. I The Simple View of Reading 

innebär avkodning snabb och effektiv ordigenkänning och språkförståelse betyder att man 

förstår ord och kan göra tolkningar av meningar och sammanhang (Gough & Tunmer, 1986; 

Hoover & Gough, 1990). Studier har bekräftat att The Simple View of Reading är en 

trovärdig läsmodell över tid (Catts, Adlof & Weismer, 2006; Elwér, Keenan, Olson, Byrne & 

Samuelsson, 2013). Det finns även ny forskning som visar att läsmodellen fortfarande är 

aktuell trots att den presenterades för över trettio år sedan (Lonigan, Burgess & 

Schatschneider, 2018). 

Avkodning och språkförståelse kan delas upp i flertal komponenter, vilka samtliga är av vikt 

för att läsförståelse ska erhållas. Scarborough (2001) åskådliggör dessa färdigheter i “The 

Reading Rope” (se figur 1). 

 

   Figur 1. Fritt från Scarborough (2001, s. 98)  

Avkodning står för den fonologiska processen där ordigenkänning sker, vilket innebär en 

förmåga att kunna identifiera enskilda ord (Kamhi & Catts, 2014a). Enligt Scarborough (2001) 

innefattar ordigenkänning färdigheter i fonologisk medvetenhet, avkodning och snabb 

igenkänning. Ehri (2005) lyfter fram fyra olika tillvägagångssätt som kan urskiljas för att 

avkoda ord; ortografiskt, fonologiskt, utgå från analogier eller genom att göra förutsägelser. 
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När ordigenkänningen är färdigutvecklad sker den mer eller mindre per automatik, vilket 

benämns Sight Word Reading. En god läsare anpassar dock sin läsning och tillämpar olika 

avkodningsstrategier beroende på textnivå och läsningens syfte (Ehri, 2005; Høien & Lundberg, 

1999). Denna studie fokuserar emellertid på språkförståelse och kommer således inte vidare 

beröra avkodning och dess betydelse för en god läsförståelse. 

Språkförståelsens komponenter, som ingår i Scarboroughs “The Reading Rope” 

(Scarborough, 2001) är förkunskap, ordkunskap, förståelse av meningar, inferenser samt 

textstrukturer. Samtliga komponenter är betydelsefulla och det är när dessa samspelar som en 

god förståelse, ett inre föreställningsinnehåll, skapas. Redan när barnen börjar i skolan har 

många en väl utvecklad språkförståelse. Det kan dock skilja mycket mellan barnens 

färdigheter. Att förstå och tolka skrivet språk grundar sig på liknande underliggande språkliga 

processer, oavsett om förståelse erhålls från egen läsning eller från uppläst text, hörförståelse 

(Nation, 2005). Likaså är de grundläggande mekanismerna för språkförståelsen gällande talat 

och skrivet språk i stort sett detsamma. Förståelsen av texter innebär dock en alltmer komplex 

process för eleven i jämförelse med talat vardagsspråk då avsaknaden av vägledande ledtrådar 

såsom samspel, prosodi och situation är påtaglig. I skrivet språk, speciellt det akademiska 

skolspråket, tillämpas nytt vokabulär och annan meningsbyggnad vilket bidrar till 

textförståelsens komplexitet (Elwér, 2014). Språkförståelse innefattar tolkning av ord, 

meningar och sammanhang där tänkande, resonerande och föreställande är en mental och 

kognitiv process på hög nivå. Det är en färdighet som utvecklas genom hela livet (Kamhi & 

Catts, 2014b).  

Förståelsen av texter benämns i forskning med olika begrepp; läsförståelse, språkförståelse 

och hörförståelse. The Simple View of Readings grundare (Gough & Tunmer, 1986) 

poängterar att i läsmodellen innebär faktorn S (L = A x S) språkförståelse och inte 

läsförståelse. Lonigan et al. (2018) framhåller emellertid att i det i studier utifrån The Simple 

View of Reading förekommit oklarheter kring begreppen språkförståelse och hörförståelse 

gällande dess innebörd. En trolig orsak till detta, menar forskarna, beror på att faktorn 

språkförståelse har av grundarna till läsmodellen även benämnts som hörförståelse. I denna 

studie innefattar begreppet språkförståelse förståelse av skrivet språk, såväl läst som uppläst.  

Studien utgår även ifrån det sociokulturella perspektivet och Vygotskijs teorier om lärande. 

Människan utvecklar sitt tänkande genom språket och i interaktion med andra. All kunskap 

kopplat till barns språkliga och kognitiva utveckling, menar Vygotskij (1978), har 

utgångspunkt i ett socialt sammanhang. Samspelet och situationen barnet befinner sig i 

framhålls som mer betydelsefullt för dess utveckling än de egna förutsättningarna. I 

lärsituationer utvecklas tänkandet till en högre nivå än den kunskap och de mentala processer 

eleven redan besitter. Kunskap uppstår således inte av en individuell företeelse, utan 

Vygotskij menar att vidare kognitiv utveckling sker inom “den proximala utvecklingszonen”. 

Dock poängteras att barnets fortsatta lärande är beroende av stöd från någon mer kunnig. Här 

ses imitationen vara betydelsefull där barnet lär av den vuxne eller av den mer lärde kamraten. 

Wood, Bruner och Ross (1976) presenterar begreppet scaffolding vilket beskriver den 

stöttning ett barn får för att kunna lösa ett problem som ligger utöver den egna förmågan. Den 
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vuxne behöver motivera och engagera barnen att vilja ta sig an sådan uppgift och en väg att 

gå är att skapa förståelse innan det faktiska genomförandet. Genom scaffolding ges tillfälliga 

tankestöttor där en expert visar, modellerar, under lärandet samt ger barnet uppgifter som 

ligger inom räckhåll i förhållande till kompetensen. I lärsituationer avtar stödet allt eftersom 

ny kunskap byggs upp. Vid erhållandet av nya färdigheter behövs således tankestöttor av 

annan karaktär. Den vuxnes ansvar är att ge barnen vägledning under hela det fortsatta 

lärandet.  “/.../ what a child can do with assistance today she will be able to do by herself 

tomorrow” (Vygotskij, 1978, s. 87). Med stöd och vägledning erhålls kunskap och färdigheter 

som individen sedermera kan tillämpa på egen hand och i olika kontexter.  

Styrdokument  

Skolans uppdrag är att ge alla elever rika möjligheter att läsa, skriva och samtala för att 

därigenom utveckla sin kommunikativa förmåga. Alla elever ska, under sin skoltid, ges de 

förutsättningar de behöver för att utveckla sina färdigheter inom tal- och skriftspråk och på så 

vis skapa tilltro till sin språkförmåga. I enlighet med det centrala innehållet i ämnet svenska 

ska lärarna tillsammans med eleverna arbeta med lässtrategier genom hela grundskolan, med 

start redan i årskurs 1. I kursplanen för årskurs 1–3 står det uttryckligen att eleverna ska 

erhålla lässtrategier för att förstå och tolka texter utifrån textens form och innehåll. Vidare ska 

eleverna redan under dessa år möta olika textgenrer, såväl berättande som sakprosatexter. I 

kursplanerna för årskurs 4–6 samt 7–9 är progressionen tydlig inom dessa arbetsområden. I de 

samhällsvetenskapliga ämnenas centrala innehåll för årskurs 1–3 ska tidsbegreppen dåtid, 

nutid och framtid behandlas. I syftes-texterna till matematik och de naturvetenskapliga 

ämnena lyfts att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla ämnesspecifika ord och begrepp 

(Skolverket, 2019). I en av Skolverkets kunskapsöversikter (Skolverket, 2016) klarläggs hur 

lärare och elever tillsammans kan arbeta aktivt med läsförståelsen. För att utveckla en god 

förståelse för texter har skolan ett gemensamt och övergripande ansvar, från rektor till 

ämneslärare.  

Tidigare forskning 

Scarborough (2001) framhåller olika komponenter i språkförståelsen som är centrala för 

förståelsen av texter; ordkunskap, förståelse av meningar, att göra inferenser, aktivering av 

förkunskaper samt kunskap om textstrukturer. Läsforskare är eniga om att det råder ett tydligt 

samband mellan elevers förståelse av texter och deras ordförråd, men även omvänt (Catts, 

Herrera, Nielsen & Bridges, 2015; Hulme & Snowling, 2011; Westby, 2014). Snow och Juel 

(2005) menar att ordkunskapen är den enskilt viktigaste faktorn vid läsförståelse. Det är 

betydelsefullt att ha kunskaper på djupet om ord, vilket innebär att man kan koppla samman 

ord och begrepp, men även ha kännedom om relationen mellan olika ord. Ordförrådet 

utvecklas under hela livet och har inga begränsningar. Hos elever med svag språkförståelse 

utvecklas dock ordförrådet långsammare. I och med ordförrådets utvidgning, då främst på 

djupet, utvecklas även förståelsen för texter livet ut (Cain, Oakhill & Bryant, 2004). Studier 

visar på att nya ord lättast lärs in när eleven engageras och orden sätts in i en kontext samt att 

de nya orden integreras med redan befintlig kunskap (Alatalo, 2011; Chinton & Ehri, 2015).  
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Sambandet mellan förståelseförmågan och inferenstagning är idag en väletablerad sanning 

(Cain, Oakhill, Barnes & Bryan, 2001). För att få texten att hänga samman behöver 

slutledningar, inferenser, tillämpas vid ett flertal tillfällen under textbearbetningen, såväl inom 

meningar som mellan stycken i texten. Förutsättningar för att kunna göra dessa är att 

textmottagaren har förkunskaper, kännedom om textens innehåll, vet syftet med läsningen och 

kan anpassa den därefter (Cain et al., 2001; Kintsch & Rawson, 2005; Perfetti, Landi & 

Oakhill, 2005). Tillgängligheten för tidigare erhållen text i arbetsminnet är viktig för de 

inferenser som görs utifrån den nyligen tillkomna textbaserade informationen. Detta för att 

textmottagaren ska hinna bearbeta aktuell information innan den efterföljande informationen i 

texten behöver adderas till den tidigare. Slutsatser som tidigare dragits genom forskning är att 

elevens förkunskaper är en viktig faktor som påverkar inlärningen. De elever som inte 

behöver lägga energi på själva textinhämtningen använder sig rutinmässigt av den typ av 

inferenser där förkunskaperna är relevanta. Även om förkunskapen eleverna förfogar över 

skulle vara densamma, innebär det inte att den är lika åtkomlig för alla. Att åtkomsten till den 

egna kunskapen är lättillgänglig kan kompensera brister i den rutinmässiga övervakningen av 

inkonsekvenser i texten (Barnes, Dennis & Haefele-Kalvaitis, 1996). Äldre elever, vilka är 

bättre på att övervaka sin förståelse, påverkas mindre av tillgängligheten till kunskapen de 

besitter. Om förkunskaperna emellertid är felaktiga uppstår brister i den egna 

förståelseövervakningen. Att identifiera vad eleverna redan vet och därigenom bekräfta eller 

korrigera eventuella felaktigheter kan därför vara av vikt för att förbättra deras självreglerande 

inlärning (van Loon, de Bruin, van Gog & van Merrienboër, 2013).  

Textstrukturen skiljer sig åt beroende på genre och kunskaper om enskilda genrers 

uppbyggnad är av vikt för förståelsen. Textmottagarens förtrogenhet med en specifik textart 

avgör hur denne bearbetar innehållet och gör mentala representationer av texten. Att ha 

kunskapen om olika textstrukturer leder till att man vet vad som förväntas, hur delarna hänger 

samman samt var i texten information kan eftersökas (Zwaan, 1994). Olika typer av genrer 

kräver således olika sätt att angripa texten samt ett stort ämnesrelaterat ordförråd (Snow & 

Juel, 2005). 

Språkförståelsens samtliga komponenter är betydelsefulla och det är när dessa samspelar som 

en inre bild skapas, en mental modell, och i och med det även en god förståelse. För att 

framställa denna mentala modell behöver mottagaren ha förmågan att ge liv åt en egen inre 

föreställning utifrån den egna förkunskapen, i kombination med den information som det 

skrivna språket ger (Nation, 2005). Kintsch & Rawson (2005) använder istället begreppet 

situationsmodell för att beskriva denna djupare förståelse av en text. När en text kan 

återberättas har en ytlig förståelse frambringats, vilket forskarna benämner en “textbase”. 

Detta skapas genom att förståelsens två nivåer; micro (förståelsen för de enskilda orden och 

orden i dess sammanhang) och macro (textens genre och grammatik) kopplas samman via 

inferenser. Den djupare förståelsen infinner sig dock först när tidigare upplevelser, inre bilder, 

känslor och kunskaper integreras till de två olika nivåerna. En egen situationsmodell är då 

skapad (Kintsch & Rawson, 2005; Westby, 2014). Omedvetet framkallas ett 

föreställningsinnehåll utifrån tidigare kunskaper och erfarenheter. När något nytt ska läras in 

utmanas den befintliga föreställningen och den redan erhållna kunskapen måste på något sätt 
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revideras (Kintsch & Rawson, 2005). Minnet, både det verbala arbetsminnet och 

långtidsminnet, har avgörande betydelse vid bearbetning av den språkliga informationen. 

Detta då det är flera processer igång samtidigt och bearbetningen av den språkliga 

informationen är komplicerad (Alt, 2011; Kintsch & Rawson, 2005; Nation, 2005). 

Språkförståelsen är komplex och kräver en mångfacetterad förmåga (Nation, 2005).  

En avgörande färdighet för att kunna förstå skrivet språk är att man kan övervaka sin egen 

förståelse. En läsare med en god förståelse har förutsättningar att uppfatta när sammanhanget i 

texten blir oklart och har även ett tillvägagångssätt att reda ut eventuella svårigheter eller 

oklarheter (Oakhill, Hartt & Samols, 2005; Perfetti et al., 2005). Framgångsrika läsare är även 

medvetna om sina metakognitiva förmågor och kan använda dessa genom att planera sin 

läsning utifrån specifika mål samt övervakar och utvärderar läsningen under tiden. Förmågan 

till förståelseövervakning inte är konstant, utan kan öka väsentligt beroende på läsarens 

engagemang och intresse för texten (Cain, 1999; Nation, 2005).    

Svårigheter med språkförståelse  

Tre grupper med olika lässvårigheter kan, enligt Gough och Tunmer (1986), utläsas genom 

läsmodellen The Simple View of Reading (L = A x S) beroende på hur stor variansen är 

mellan avkodning och språkförståelse. De olika grupperna presenteras som läsare vilka har 

svårigheter med ordavkodning (dyslexi), svårigheter med språkförståelse (hyperlexi) eller 

svårigheter med båda delarna (eng; common, or garden variety reading disabilities). 

Benämningen på dessa grupper har sedermera ändrats något och numera är det vanligare att 

de beskrivs som specifika svårigheter med ordavkodning (dyslexi), specifika 

läsförståelsesvårigheter och blandade lässvårigheter (Spear-Swerling, 2015). Catts, Kamhi 

och Adlof (2014) framhåller emellertid att man utifrån The Simple View of Reading kan 

utläsa en fjärde elevgrupp med lässvårigheter. Denna grupp, vilken kallas för ospecificerad, 

uppvisar läsförståelsesvårigheter trots adekvat avkodning och språkförståelse. Svårigheterna 

beror således på andra orsaker. Forskning kring avkodning och olika avkodningssvårigheter, 

exempelvis dyslexi, är mer vanligt förekommande än forskning kring nedsättning i förmågan 

att förstå och tolka en text (Catts, Nielsen, Bridges & Liu, 2016; Ehri et al., 2001). Dock har 

forskningen kring språkförståelse ökat allt mer under senare år (Hulme & Snowling, 2011). 

Elever med språkförståelsesvårigheter har hindersam läsförståelse trots att deras avkodning 

ligger på minst åldersadekvat nivå (Clark, Snowling, Truelove & Hulme, 2010; Hulme & 

Snowling, 2011; Nation, 2005; Snowling & Hulme, 2011; Spear-Swerling, 2015). Denna typ 

av svårighet benämns olika av olika forskare. Clark et al. (2010) och Spear-Swerling (2015) 

använder sig av ordet specifika läsförståelsesvårigheter medan det i andra fall omnämns som 

läsförståelsesvårigheter (eng; reading comprehension impairment) eller svag språkförståelse 

(eng; poor comprehenders) (Hulme & Snowling, 2011; Nation, 2005; Snowling & Hulme, 

2012). Vi väljer att fortsättningsvis använda oss av begreppen läsförståelsesvårigheter eller 

svag språkförståelse. 

Svag språkförståelse beror oftast på flera underliggande verbala språkliga begränsningar 

vilket försvårar förståelsen för både talat och skrivet språk (Hulme & Snowling, 2011). Det är 
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emellertid en dold nedsättning som vanligtvis upptäcks sent, speciellt då eleverna avkodar 

texter bra och på ytan tycks ha en god läsförmåga. Det är först när eleverna börjar samtala om 

texten med andra som deras svårigheter avslöjas (Hulme & Snowling, 2011; Snowling & 

Hulme, 2012) eller vid arbete med texter med mer komplext innehåll. Elever med 

läsförståelsesvårigheter upptäcks sällan före årskurs 3 eller 4 då textinnehållet inte ställer lika 

höga krav på språkförståelsen i de lägre skolåren i förhållande till högre årskurser (Catts et al., 

2012; Hulme & Snowling, 2011). Elever med svag språkförståelse har ett begränsat ordförråd 

samt svårigheter med att aktivera ordens betydelse och sätta dem i ett sammanhang. Språkligt 

processande som till exempel grammatik och meningsbyggnad har också visat sig vara 

hindersamt (Hulme & Snowling, 2011; Nation, 2005; Snowling & Hulme, 2012). Likaså har 

det visat sig att ett svagt verbalt arbetsminne har en påverkan och bidrar till 

läsförståelsesvårigheter (Elwér, 2014; Nation, 2005). Vid läsning av nya eller komplicerade 

texter där flera kognitiva processer är igång samtidigt, och dessutom ska samverka, upptas 

således en stor del av arbetsminnet (Kintsch & Rawson, 2005; Nation & Snowling, 1998). 

Elwér (2014) har i sin avhandling påvisat att personer med läsförståelsesvårigheter har en 

svaghet i verbal förståelse där grammatik/morfologi, ordförråd och verbalt arbetsminne är 

problematiskt över tid. 

Att arbeta med språket och textbearbetning på en högre nivå är hindersamt för personer med 

svag språkförståelse, speciellt gällande inferenser och förståelseövervakning (Hulme & 

Snowling, 2011; Nation, 2005; Snowling & Hulme, 2012). Studier har visat att de som har 

läsförståelsesvårigheter har begränsningar i att sätta samman information som uttryckligen 

står i texten, för att skapa en sammanhållning mellan olika meningar. De har även svårigheter 

med att integrera sina förkunskaper med det som inte står uttalat i texten för att erhålla en 

djupare förståelse (Cain & Oakhill, 1999; Oakhill, 1982; Oakhill, 1984). Bristande 

övervakning av sin förståelse kan bero på svårigheter att se sammanhanget i texten och elever 

med svag språkförståelse har generellt svårt att skapa en tydlig mental modell över det lästa 

(Perfetti et al., 2005). Dessa elever behöver stödjande träning som främjar den muntliga 

förmågan, ordförrådet samt explicit undervisning och vägledning av läsförståelsestrategier 

(Clark et al., 2010; Snowling & Hulme, 2012). Spear-Swerling (2015) lyfter likaså vikten av 

undervisning för att öka ordförrådet samt lärarledda hör- och läsförståelseövningar. Lärarens 

vägledning vid arbete med textförståelse ses som viktig, i synnerhet för elever med svag 

språkförståelse. 

Evidensbaserade strategier och undervisningsmetoder  

Westlund (2009) framhåller att redan när eleverna börjar i skolan är det av betydelse att 

undervisningen fokuserar på såväl språkförståelse som avkodning. I tidiga skolår kan 

elevernas språkförståelse utvecklas genom lärarens högläsning, där lärare och elever 

tillsammans bearbetar texter som är mer avancerade än texter kopplade till elevernas egen 

avkodningsförmåga. Språkförståelsen är viktig att inkludera i alla ämnen för att utveckla en 

god förståelse i även i det specifika ämnet.  

I USA utsågs en forskarpanel, National Reading Panel (NRP), att sammanställa en översikt 

över internationell läsforskning som visade på framgångsrik läsundervisning (NRP, 2000). 
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Gällande läsförståelse presenterade NRP sju riktlinjer som tar upp de grundstrategier som är 

viktiga för en effektiv och framgångsrik läsförståelseundervisning, och som undervisningen 

bör innehålla; förståelseövervakning, kooperativt lärande, grafiska och semantiska 

hjälpmodeller (exempelvis tankekartor), berättelsestrukturer, övning i att svara på olika typer 

av frågor, övning i att formulera egna frågor till texten samt övning i att sammanfatta 

textinnehållet. För att förståelse av texter ska uppstå måste läsare och text samspela. 

Strategierna bör ses som olika redskap som kan hjälpa läsaren och därmed öka förståelsen av 

olika texter. Bäst effekt uppnås då strategierna sker i samverkan. Elevernas 

läsförståelseutveckling är beroende av lärarens medvetenhet, och kunskap om, hur man 

undervisar i olika strategier samt att kunna avgöra vilka strategier som är lämpliga i stunden. 

Läraren kan tillämpa olika tillvägagångssätt i sin strategiundervisning, exempelvis 

gemensamma eller direkta förklaringar. Enligt Westlund (2009) innebär gemensamma, så 

kallade transaktionella förklaringar att lärare och elever tillsammans diskuterar hur de går 

tillväga för att förstå en text. Läraren kan även använda sig av direkt, explicit, undervisning 

där denne förklarar och visar, genom vägledd inlärning, hur olika strategier kan tas an 

(Andreassen, 2008; Westlund, 2009). I undervisningen med att bemästra 

läsförståelsestrategier är det av stor vikt att fokuseringen ligger på förståelsen och inte på 

strategierna i sig (Kamhi, 2014; Westlund, 2009). NRP (2000) framhåller att samtal kring 

gemensamma texter där den egna strategianvändningen lyfts fram och redogörs för har 

dokumenterad effekt på förståelsen. 

Evidensbaserade undervisningsmodeller 

Det finns flera undervisningsmetoder och modeller att arbeta med kopplat till språkförståelse. 

Reciprocal teaching (RT), Transactional Strategy Instruction (TSI) samt Concept-Oriented 

Reading Instruction (CORI) är några evidensbaserade undervisningsmodeller som framhålls 

effektiva för att utveckla elevernas förståelse av texter, både gällande skönlitteratur och 

sakprosa (Andreassen, 2008; Westlund, 2009). De är alla multistrategiprogram där läraren 

visar och lär eleverna arbeta med strategierna på ett flexibelt sätt (Andreassen, 2008; 

Skolverket, 2016). Här förespråkas att läraren tänker högt och på så vis synliggör, genom 

modellering, de kognitiva tankeprocesser som förekommer vid läsning och förståelse. Genom 

att både vägleda och ge tankestöttor, scaffolding (Wood et al., 1976), utvecklas elevernas 

metakognitiva kunskaper och banar således vägen för en alltmer självständig 

förståelseövervakning. De tre undervisningsmodellerna bygger även på elevernas aktiva 

delaktighet där de utvecklar förståelsen genom dialog och i samspel med andra. Redan i de 

första skolåren kan undervisningen bygga på arbete kring evidensbaserade modeller, dock 

utifrån lärarens högläsning av texter (Westlund, 2009).  

Undervisningsmodellen Reciprocal Teaching (RT) utvecklades utifrån en interventionsstudie 

för elever med läsförståelsesvårigheter i årskurs 7 (Palinscar & Brown, 1984). RT bygger på 

fyra läsförståelsestrategier; förutspå, ställa frågor på texten, klargöra otydligheter samt 

sammanfatta. Reciproc betyder ömsesidig vilket innebär att man lär av varandra och i ett 

samspel med andra. I denna undervisningsmodell visar, modellerar, läraren först genom 

explicit undervisning. Efter lärarens vägledning får eleverna möjlighet att utveckla 
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färdigheterna mer på egen hand. Detta sker i läsgrupper där eleverna ömsom agerar lärare och 

elev. Läraren intar då en mer övervakande roll, dock fortfarande i ständig interaktion och 

dialog med eleverna där lärarens feedback lyfts som betydelsefull. Undervisning i RT sker 

under en kortare, men intensiv period (Andreassen, 2008; Westlund, 2009). De fyra 

läsförståelsestrategierna inom RT har av Lori Oczkus gjorts mer lättillgängliga för eleverna då 

de beskrivs utifrån karaktärer; Spågumman Julia (förutspår), Nicke Nyfiken (ställer frågor på 

texten), Fröken Detektiv (klargöra otydligheter) samt Cowboy Jim (sammanfattar) (Westlund, 

2009). 

Transactional Strategy Instruction, TSI, grundas på aktionsforskning där Pressley och 

Wharton-McDonalds under 1990-talet studerade lärares medvetna strategiundervisning som 

uppmärksammats av läsforsforskare (Pressley & Wharton-McDonald, 2002). TSI bygger, likt 

RT, på de fyra strategierna förutspå, ställa frågor, klargöra och sammanfatta. Undervisningen 

kring läsförståelse sker i ett samspel mellan lärare och elever för att skapa en förståelse av 

olika texter. Både lärare och elever modellerar, tänker högt samt tillämpar grafiska modeller 

för att tydliggöra sina resonemang kring strategianvändningen. Det gemensamma, det 

transaktionella, arbetet ligger i fokus där läraren även ska vara lyhörd och flexibelt anpassa 

undervisningen efter elevernas reaktioner på textinnehåll och komplexitet. TSI förespråkas att 

användas under en längre tid där arbete med strategianvändning tillämpas efter behovet i den 

ordinarie undervisningen. Undervisningsmodellen ses således mer som ett förhållningssätt än 

som ett färdigt program (Andreassen, 2008; Westlund, 2009). 

Utifrån resultat av klassrumsinterventioner om hur ämneskunskap, motivation och 

läsförståelse samverkar utvecklades Concept-Oriented Reading Instruction, CORI (Guthrie et 

al., 2004). I undervisningsmodellen lyfts elevernas intresse och läsengagemang för ett visst 

ämne fram där motivation, social interaktion, begreppskunskap och strategianvändning ska 

samspela. CORI är en begreppsorienterad läsundervisning, främst kopplad till natur- och 

samhällsorienterande texter, där centrala ämnesbegrepp plockas ut och arbetas kring. Läraren 

har en vägledande roll både gällande strategianvändning och vid aktivering av elevernas 

förkunskaper om det ämnesområde och de begrepp som ska studeras. I CORI arbetar eleverna 

med att ställa och svara på frågor på olika nivåer, både innan textläsning och i samband med 

informationssökning, samt att sammanfatta textinnehållet utifrån viktiga begrepp. Grafiska 

modeller tillämpas då eleverna återberättar om innehållet, både visuellt och som stöd vid 

redovisningar. All undervisning inom CORI sker genom dialog och interaktion med andra, 

såväl i helklass som två och två (Andreassen, 2008; Westlund, 2009). 

Högläsningens betydelse i tidiga skolår 

Högläsningen är betydelsefull för den senare läsförståelsen. I yngre skolår förespråkas arbete 

med förståelsen av texter utifrån lärares högläsning. Som ett pedagogiskt verktyg skall 

högläsningen både knyta an till elevernas tidigare erfarenheter men samtidigt bidra till att nya 

erfarenheter skapas. Här ses lärarens medvetna samtal tillsammans med eleverna kring det 

upplästa som särskilt betydelsefullt. Genom dessa medvetna samtal om textinnehållet sätts 

orden in i ett meningsfullt sammanhang, vilket leder till utveckling av ordförråd och 

omvärldsuppfattning även för elever med begränsningar i dessa. Hörförståelsen och förmågan 
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att skapa ett föreställningsinnehåll, en inre mental bild, övas genom högläsning. Ett samband 

ses således mellan högläsning, hörförståelse, ordkunskap och läsförståelse (Westlund, 2009). 

Högläsning med tillhörande samtal som behandlar olika textgenrer, såsom skönlitteratur och 

sakprosa, hjälper eleverna att upptäcka mönster och strukturer i olika texters uppbyggnad 

(Westlund, 2009). Skönlitterära texter är emellertid mer vanligt förekommande i 

undervisningens tidiga skolår än sakprosa (Duke, 2000). Faktatexter innehåller både 

information och begrepp som vanligtvis är obekanta för barnen. Best, Floyd och McNamaras 

(2008) studie visar att den egna omvärldskunskapen har ett starkt inflytande och påverkar 

förståelsen av texter, i synnerhet förklarande texter. Elever med svaga omvärldskunskaper 

kommer troligtvis få svårigheter med informativa texter om dessa introduceras först i tredje 

eller fjärde klass och framhåller, liksom Duke (2000), vikten av att introducera faktatexter 

redan under de första skolåren. Edwards Santoro, Chard, Howard och Baker (2008) har i sin 

studie undersökt effekten av undervisning i årskurs 1 som bygger på intensifierad högläsning 

av sakprosa och skönlitterära texter som belyser samma ämnesområde samt explicit 

undervisning kring förståelsefärdigheter och ordförråd. Texterna var kopplade till natur- och 

samhällsvetenskapliga ämnen och hade ett mer avancerat innehåll än som vanligtvis tillämpas 

i årskursen, med syftet att utveckla mer komplexa förståelsestrategier hos unga elever. 

Resultatet visade att högläsning med explicit lärarledda strategier och textbaserade 

diskussioner gav kunskap om olika textstrukturer, förståelse, ordkunskap och återberättande 

på en högre nivå samt att eleverna samtalade mer medvetet om metakognitiva 

förståelsestrategier redan innan de själva kunde läsa. Det var elever i riskzon för 

läsförståelsesvårigheter som utvecklades avsevärt och ingen skillnad påvisades längre i 

förståelse och ordförråd mellan denna elevgrupp och elever med genomsnittliga kunskaper.  

  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att fördjupa förståelsen för hur undervisningen, utifrån lärares 

perspektiv, kan främja språkförståelsen för alla elever och därmed förebygga 

läsförståelsesvårigheter. 

För att uppnå syftet utgår studien från följande frågeställningar: 

- Hur beskriver lärare språkförståelse? 

- Vad kännetecknar undervisning som främjar språkförståelse, enligt lärarna i studien? 
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METOD  

I detta avsnitt ges en beskrivning och motivering för val av metod, urval samt studiens 

genomförande. Vidare redogörs för studiens tillförlitlighet, etiska överväganden samt 

dataanalysens utförande. 

Kvalitativ forskningsansats 

Studien undersöker hur lärare kan beskriva språkförståelse och språkförståelsefrämjande 

undervisning och har en kvalitativ ansats. En kvalitativ forskningsansats kännetecknas av att 

intresse visas för det subjektiva och utifrån en mängd data försöker forskaren, genom 

noggrann analys, finna det specifika (Fejes & Thornberg, 2015; Kvale & Brinkmann, 2014). 

Vi har inte för avsikt att dra generella slutsatser utan istället förstå, tolka och beskriva de 

gemensamma teman som framkommer ur deltagande lärares egna uppfattningar och 

erfarenheter kring studiens ämnesområde. Fejes och Thornberg (2015) menar att en kvalitativ 

studie inte är förutbestämd i dess innehåll, utan forskningsprocessen kan ändras utifrån 

datainsamling och analys. Då vi innan studiens genomförande inte visste vad som skulle bli 

intressant fanns en öppenhet inför det okända. Lärarnas utsagor är det centrala i vår studie och 

har således påverkat forskningsprocessen och format studiens innehåll. Med en kvalitativ 

ansats anser vi att vi kan ta del av lärarnas beskrivningar och därmed få en djupare förståelse 

för deras egna uppfattningar av språkförståelsefrämjande arbete i grundskolans tidigare 

skolår. 

Urval  

Deltagarna i studien är yrkesverksamma lärare i årskurs 1–3, med behörighet att undervisa i 

ämnet svenska. En av respondenterna arbetar idag i årskurs 4, men då hen tillfrågades och 

accepterade deltagande i studien var läraren verksam i årskurs 3. Kvale och Brinkmann 

(2014) menar att ett vanligt antal intervjuer vid kvalitativa studier är 15 (+/- 10). I studien 

genomfördes halvstrukturerade intervjuer med tio lärare från nio olika skolor inom samma 

kommun. Urvalet av respondenter skedde genom ett målinriktat urval (Bryman, 2011) då vi 

önskade hitta lärare som anses ha erfarenhet och kunnande inom området. Vi kontaktade en 

av kommunens ämnesutvecklare för att få rekommendation om skolor och respondenter som 

ansågs lämpliga för studiens syfte. Till en början var respondenterna tänkta tolv till antalet. Vi 

erhölls namn på tolv lärare, vilka kontaktades av oss via e-post med en förfrågan om 

deltagande. Åtta lärare tackade till en början ja till medverkan. En av dessa avböjde dock sin 

medverkan innan studiens genomförande. Vidare kontaktades rektorer på ytterligare fyra 

skolor, via telefon eller e-post, där information delgavs om studien, dess syfte samt önskan 

om förslag på respondenter. Tre lärare rekommenderades, kontaktades av oss och tackade ja 

till deltagande. Samtliga medverkande lärare erhölls ett missivbrev (bilaga 1) med 

information om studiens syfte och etiska aspekter. Då vi slutligen mottagit medgivande från 

tio lärare, genomfört samtliga intervjuer samt analyserat insamlade data gjordes ett noga 

övervägande om ytterligare respondenter behövdes. Vi ansåg emellertid att tillräckligt 

material erhållits för att få svar på våra forskningsfrågor och därmed uppnå studiens syfte.   
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Genomförande av halvstrukturerade intervjuer 

I en kvalitativ studie menar Kvale och Brinkmann (2014) att halvstrukturerade intervjuer är 

lämplig datainsamlingsmetod då man försöker förstå världen utifrån intervjupersonens 

synvinkel. Den kritik som dock riktas mot denna datainsamlingsmetod är att den inte är 

generaliserbar, att varje intervjusituation är unik och påverkas av såväl kontexten som av 

förhållandet mellan intervjuaren och den som blir intervjuad. Vi genomförde 

halvstrukturerade intervjuer då vi ville ta del av de enskilda lärarnas egna berättelser och 

fånga deras perspektiv hur de ser på språkförståelse och främjande undervisning kring detta. 

Metoden var således fördelaktig för studien. Halvstrukturerade intervjuer kännetecknas av att 

de är av en mer öppen karaktär, mer likt ett vanligt samtal, men intervjun styrs av 

forskningsfrågorna och följer då ett förutbestämt tema (Kvale & Brinkmann, 2014). Innan 

intervjuerna påbörjades skapades ett utkast till intervjuguiden för att få stöd i såväl 

intervjuprocessens struktur som frågeställningarnas utformning. I utkastet skrevs de tematiska 

forskningsfrågorna in och utifrån dessa formulerades våra intervjufrågor. Kvale och 

Brinkmann (2014) framhåller att intervjufrågor kan ha olika karaktär, frågor som är tematiska 

och syftar till det studien ämnar undersöka och frågor som är dynamiska, vilket innebär att 

skapa en god intervjusituation. En välformulerad intervjufråga bör innefatta båda aspekterna. 

Frågorna i vår intervjuguide (bilaga 2) var korta, tydliga och av den karaktär att de lyfte fram 

lärarnas egna beskrivningar men samtidigt var riktade så att studiens syfte belystes. 

Intervjufrågorna var således både tematiska och dynamiska. Studiens tio intervjuer delades 

upp jämnt mellan oss, vi genomförde fem var. Då resultatet vid tillämpning av intervjuer som 

datainsamlingsmetod påverkas av intervjusituationens kontext ser vi härmed en nackdel med 

metoden, i synnerhet då intervjuerna delades upp mellan oss. För att frambringa en gemensam 

grund inför de individuellt genomförda intervjuerna, samt prova intervjuguidens 

tillämpbarhet, utförde vi en pilotintervju tillsammans. Att genomföra en pilotundersökning 

ger forskaren bland annat möjlighet att utröna hur pass väl frågorna är formulerade och 

stämmer överens med studiens syfte (Bryman, 2011). Varje respondent fick möjlighet att 

välja plats för genomförandet, detta för att skapa trygghet vid intervjutillfället. Samtliga lärare 

valde den egna arbetsplatsen. Intervjuerna varade mellan 30–50 minuter, inklusive inledande 

öppningssamtal. Innan genomförandet presenterade vi oss samt att läraren återigen 

informerades om studiens syfte och etiska aspekter. Det var viktigt att lärarna kände sig 

trygga med situationen och vi försäkrade oss om att de kände till att såväl namn som 

arbetsplats avidentifieras samt att de kunde avbryta när helst de ville. Undertecknat 

missivbrev samlades in vid intervjutillfället. För att få så likvärdig datainsamling som möjligt, 

inom ramen för halvstrukturerade intervjuer, följde vi vår intervjuguide. Bryman (2011) 

menar dock att vid kvalitativa intervjuer bör en flexibilitet råda vid såväl intervjusituation 

som tillämpning av intervjuguide. Ändring av ordningsföljd eller formulering på frågorna 

tillåts inom kvalitativa studier. Beroende på intervjuns förlopp och lärarens respons fanns en 

öppenhet för oss att kunna ställa följdfrågor och växla mellan våra frågeställningar. Detta för 

att uppmuntra till det egna berättandet, dock alltid med studiens frågeställningar i åtanken. 

Samtliga intervjuer spelades in via röstmemon på telefon eller Ipad då vi erhållit lärarnas 

godkännande i form av informerat samtycke (Vetenskapsrådet, 2017). De inspelade 

intervjuerna transkriberades därefter i stort sett ordagrant. Dock utelämnades småord och 
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upprepningar likt mm, hm samt delar som inte alls var relevanta för studien. Utskrifterna 

avidentifierades och benämndes med L1, L2 och vidare till L10, för att värna om lärarnas 

anonymitet. Transkriberade data utgör en viktig del i analysarbetet då vi menar att det främjar 

noggrann analys, vilket även framhålls av Bryman (2011).  

Tillförlitlighet  

I studien har vi haft som avsikt att förhålla oss till det empiriska materialet samt analysera, 

tolka och presentera resultatet med god kvalitet och på ett så trovärdigt och tillförlitligt sätt 

som möjligt. Avsikten har även varit att studien ska genomsyras av tydlighet, ordning och 

struktur i såväl forskningsprocess som presentation. Detta lyfter Thornberg och Fejes (2015) 

samt Vetenskapsrådet (2017) som viktiga aspekter hos en kvalitativ studie av god kvalitet. 

Den mänskliga faktorn kan dock enligt Fejes och Thornberg (2015) utgöra både en styrka och 

svaghet i en forskningsansats av denna karaktär. Vi har reflekterat över studiens tillförlitlighet 

kring validitet, giltighet, reliabilitet samt generaliserbarhet i förhållande till vad som är giltigt 

en småskalig kvalitativ studie. 

Kvale och Brinkmann (2014) samt Thornberg och Fejes (2015) menar att begreppet validitet 

innebär i vilken utsträckning studien undersöker och mäter det som avses att undersökas. 

Syftet och de frågeställningar vi utgått ifrån anser vi vara lämpliga för en kvalitativ studie då 

lärares egna uppfattningar är centrala och att studien därmed utgår från empirin. Inom det 

undersökta ämnesområdet har vi sökt finna det specifika utifrån varje enskild deltagande 

lärares perspektiv. Såväl halvstrukturerade intervjuer som val av analysmetod ses därmed 

adekvata för en kvalitativ forskningsansats. För att öka validiteten i studien ska den 

genomsyra hela processen, från syftesformulering till den slutliga produkten (Kvale & 

Brinkmann, 2014; Thornberg & Fejes, 2015). Under hela forskningsprocessen har vi 

tillsammans diskuterat, analyserat och tolkat för att validera vår studie. De intervjufrågor som 

tillämpades utgår från studiens syfte och frågeställningar. Inspelade data transkriberades efter 

genomförd intervju varpå ett noggrant analysarbete tog vid. Vi har gemensamt gått igenom 

och granskat materialet, såväl transkriberade data som de resultat analysen frambringat, ett 

flertal gånger. I resultatet lyfter vi fram och styrker lärarnas utsagor av språkförståelse och 

språkförståelsefrämjande undervisning genom citeringar och beskrivningar. Detta ser vi 

stärker studiens giltighet.  

Graden av en forsknings reliabilitet beror på om samma resultat kan återfås om en annan 

forskare vid ett annat tillfälle genomför samma studie. Tillämpning av intervjuer som 

datainsamlingsmetod genererar vanligtvis låg reliabilitet då svaren från informanterna kan 

komma att ändras över tid beroende på såväl intervjupersoner som intervjusituation (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Ur denna aspekt anses vår studie ha en låg reliabilitet då varje 

intervjusituation är unik och beroende av vem som ställer frågorna, vilka frågor som ställs 

men även hur de ställs. För att öka reliabiliteten genomförde vi en pilotintervju tillsammans. 

Därigenom fick vi en samsyn kring intervjuguidens användbarhet, olika följdfrågor samt hur 

vi kunde genomföra intervjuerna på ett så likvärdigt sätt som möjligt. Kvale och Brinkmann 

(2014) menar att omedvetna ledande frågor påverkar respondentens svar och därmed kan 
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intervjuarens tillförlitlighet, reliabilitet, diskuteras. Med stöd av inspelade data har vi lyssnat 

igenom och kontrollerat att inga ledande frågor ställdes. 

Forskarens reflexivitet, att utifrån sitt perspektiv reflektera över det egna tillvägagångssättet 

och påverkan, ses som ett krav i kvalitativ forskning (Thornberg & Fejes, 2015). Vi är 

medvetna om, och har reflekterat över, vår eventuella påverkan av både respondenter, 

intervjusituation och analysprocess. I vår roll som blivande speciallärare kan maktasymmetrin 

(Kvale & Brinkmann, 2014) påverka och lärarnas svar anpassats efter vad de trodde vi 

förväntade oss då vi kan antas som kunniga inom området. De följdfrågor vi ställde och en 

visad nyfikenhet för lärarnas erfarenheter tror vi dock kan ha bidragit till ett vidare berättande 

utifrån det egna perspektivet. I analysarbetet finns en risk att vår egen förförståelse speglat vår 

tolkning av lärarnas utsagor. Vi ser emellertid en styrka i att vi varit två personer då vi under 

databearbetning och analys ständigt kunnat reflektera över, och kontrollera utifrån det 

empiriska materialet, tillförlitligheten i tolkningarna.  

Avsikten är inte att dra generella slutsatser av vad denna studie visat. Resultatet belyser 

endast de tio intervjuade lärarnas uppfattningar av språkförståelse och 

språkförståelsefrämjande undervisning och är inte generaliserbart för lärare i allmänhet. Kvale 

och Brinkmann (2014) menar att generalisering av intervjuresultat mer handlar om att den 

kunskap resultatet ger kan överföras och vara användbar i andra situationer. Intentionen är att 

de beskrivningar vi analyserat fram och belyst i vår studie kan av andra identifieras, 

medvetandegöras och kännas igen i andra situationer och sammanhang.   

Etiska överväganden 

Studien utgår ifrån de forskningsetiska principerna i enlighet med Vetenskapsrådets riktlinjer, 

vilka är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2017). Vi har tillgodosett informationskravet genom att respondenterna 

delgavs det allmänna syftet med vår studie, en sammanfattande beskrivning om 

undersökningens genomförande, våra etiska överväganden gällande respondenternas 

medverkan samt våra kontaktuppgifter i ett missivbrev (bilaga 1). Det är dock ett övervägande 

hur mycket information detta brev ska innehålla. Vi försökte skriva kort och tydligt, där de 

forskningsetiska aspekterna gällande lärarnas medverkan ändå framgick. Missivbrevet 

mejlades ut till samtliga respondenter innan datainsamlingens genomförande. Ett dilemma 

som kan uppstå gällande samtyckeskravet är i fråga om vem det är som ska ge godkännande 

för deltagande i studien (Kvale & Brinkmann, 2014). I denna studie fick den enskilde läraren 

ta ställning till om denne godkände och accepterade sitt deltagande, såväl muntligt som 

skriftligt. I enlighet med samtyckeskravet informerades respondenterna, både i det utskickade 

missivbrevet samt vid intervjutillfället, om att deltagandet var frivilligt och intervjun när som 

helst kunde avbrytas om de så önskade. I detta brev gavs även information gällande vår avsikt 

att behandla och förvara insamlade data. Konfidentialitet, vilken innebär att man gentemot 

deltagarna har en skyldighet att se till att de fakta eller den information man har fått inte 

sprids till obehöriga (Kvale & Brinkmann; 2014, Vetenskapsrådet, 2017), beaktas då samtliga 

data förvarades inlåsta samt avidentifierades i enlighet med detta krav. Det material, vilket vi 

genom intervjuerna samlat in, nyttjas endast i studien och kommer inte att föras vidare, vilket 
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är i överensstämmelse med nyttjandekravet. Under forskningsprocessen har vi, i enlighet med 

Kvale och Brinkmann (2014) samt Vetenskapsrådet (2017), haft i beaktande att det under 

arbetets gång kan ha uppstått etiska överväganden som vi behövt ta hänsyn till. Vid citering 

har vi, för ökad läsbarhet, återgivit lärarnas utsagor i en mer skriftlig form än dess 

ursprungliga talspråk. Publicering av ordagranna citat av talspråk med dess karakteristiska 

upprepningar, pauser och osammanhängande meningar anses inte som etiskt korrekt (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Detta övervägande har således gjorts för såväl studiens utformning samt 

av hänsyn till respondenterna.    

Dataanalys  

Varje kvalitativ studie är unik, vilket då även medför att analysarbetet blir det (Fejes & 

Thornberg, 2015). Genom noggrann och strukturerad analys har vi urskilt det specifika och 

betydelsefulla för studien. Ur de deltagande lärarnas utsagor sökte vi efter mönster, för att på 

så vis kunna lyfta fram och beskriva deras syn och erfarenheter utifrån studiens syfte med 

inriktning att besvara forskningsfrågorna. Utmaningen i själva analysarbetet är att hitta det för 

studien av vikt och särskilja det från det ointressanta. En kvalitativ analys innebär att 

insamlade data organiseras och bryts ner till mindre enheter. Dessa kodas, sätts samman och 

gemensamma mönster undersöks (Fejes & Thornberg, 2015). I vår databearbetning, där vi 

systematiskt undersökt och strukturerat insamlat material, har vi använt oss av latent 

innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). I det första skedet av analysarbetet 

bekantade vi oss med materialet genom ett flertal genomläsningar av 

intervjutranskriberingarna. Under genomläsningarna har, för studien, betydelsefulla och 

intressanta meningsbärande enheter från varje deltagande lärares utsaga urskilts och 

markerats. Vi markerade, i intervjuutskrifterna, relevanta utsagor med överstrykningspennor i 

olika färg beroende på forskningsfråga. I det följande analysarbetet bearbetades, 

strukturerades och komprimerades insamlade data ytterligare utifrån en modell av Graneheim 

och Lundman (2004). Vi tillämpade en tabell med fyra kolumner (se tabell 1). De 

meningsbärande enheterna, såsom meningar eller fraser, lyftes ut och placerades i första 

kolumnen. Meningarna och fraserna kondenserades därefter, vilket innebär att lärarnas 

utsagor skrevs om till mer lätthanterliga enheter. Det huvudsakliga budskapet ska emellertid 

tydligt framgå. De kondenserade enheterna skrevs in i andra kolumnen. Ur de kondenserade 

enheterna kunde vi utläsa gemensamma kategorier, grupperingar som skildrar det centrala i de 

tio lärarnas uppfattningar av språkförståelse och språkförståelsefrämjande undervisning. 

Kategorierna placerades i tredje kolumnen. Slutligen formulerades övergripande teman utifrån 

kategorierna vilka skrevs in den sista, fjärde, kolumnen. Vi valde att färgkoda varje kategori 

med tillhörande tema för att på så vis skapa tydligare överblick av det analyserade 

materialet.   
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Tabell 1. Exempel på strukturering av intervjutexter utifrån modell av Graneheim och 

Lundman (2004). 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

enhet 

Kategori Tema 

“Jag tror mycket på 

högläsning. Att man läser, att 

man samlas kring någonting i 

högläsningen och då måste det 

vara en bra 

högläsningsbok….Jag brukar 

ofta ta upp ord innan jag läser 

och förklara dem. Har man läst 

andra böcker kan man jämföra 

ord. Är det något mer ord som 

betyder samma sak, 

synonymer, finns det 

motsatsord.” 

  

  

“...utan man jobbar mycket 

mer tillsammans och går 

tillbaka till den här läraren som 

undervisare. Man visar, 

inspirerar och visar på hur man 

kan göra.”  

“att man 

samlas kring 

någonting i 

högläsningen” 

  

“ta upp ord 

innan och 

förklara dem” 

 

“jämföra ord” 

“synonymer, 

finns det 

motsatsord” 

  

“jobbar mycket 

mer 

tillsammans” 

  

“läraren som 

undervisare” 

“man 

inspirerar och 

man visar” 

Högläsning 

  

Gemensamt 

arbete 

  

  

Förförståelse 

 

 

Ordkunskap 

 

 

 

Gemensamt 

arbete 

  

  

Stödstrukturer 

  

Undervisningsstrategier 

och metoder 

 

 

  

 

Språkförståelsens 

komponenter 

 

 

 

 

 

 

  

Undervisningsstrategier 

och metoder 

  

Avsikten har varit att på ett så rättvist sätt som möjligt spegla det empiriska materialet. I 

resultatet som hör till de kategorier och teman som analyseras fram beskrivs de deltagande 

lärarnas egna uppfattningar. Där lyfter vi även fram betydelsefulla meningar, i form av citat. 

RESULTAT  

Studien har undersökt lärares syn på undervisning som kan främja språkförståelsen för alla 

elever och därmed förebygga läsförståelsesvårigheter. I databearbetningen och analysen har vi 

utgått från studiens forskningsfrågor; Hur beskriver lärare språkförståelse? samt Vad 

kännetecknar undervisning som främjar språkförståelse, enligt lärarna i studien? Tio lärare 

intervjuades, samtliga med erfarenhet att undervisa inom grundskolans årskurser 1–3. I 

analysen av datamaterialet utkristalliserades ett flertal kategorier som lyfter fram, för studien 
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av vikt, det centrala i lärarnas utsagor. Vi har, utifrån kategorierna och studiens 

frågeställningar, uppmärksammat och formulerat fyra olika teman som belyser de områden 

språkförståelse och en språkförståelsefrämjande undervisning innebär för de deltagande 

lärarna i studien. Dessa övergripande teman är; Språkförståelsens innebörd, Språkförståelsens 

komponenter, Undervisningsstrategier och metoder samt Begränsningar. Resultatet från 

dataanalysen presenteras under rubriker som framhåller ovanstående teman. Kategorierna står 

under respektive tema och har kursiverats. Vid stycken då innehållet styrks med citeringar av 

enskilda lärares utsagor noteras detta med L och en siffra mellan 1–10, exempelvis (L1). 

Avslutningsvis presenteras en sammanfattande analys av resultatet.  

Språkförståelsens innebörd 

Från intervjuerna framkommer att det till viss del uttrycks en osäkerhet kring själva begreppet 

språkförståelse när lärarna i allmänna ordalag ombads beskriva vad språkförståelse innebär 

för dem. “Det här med språkförståelse, det är svårare att få något grepp om” (L5), “Det är ett 

luddigt begrepp” (L3). Analysen av de intervjuade lärarnas utsagor visar emellertid att 

språkförståelse innebär att kunna tillgodogöra såväl talat som skrivet språk. Detta lyfts fram 

på lite olika sätt. 

Språkförståelse är för mig muntligt, att man förstår vad man pratar om, vad det handlar om. (L7) 

Det där om man tar bort avkodning. (L4) 

Språkförståelse innebär att man förstår det man läser, att inte bara koda av. Att man läser aktivt. (L8) 

Lite sammankopplat med läsförståelsen kan jag tycka. (L2) 

Språkförståelse betyder att barnet kan tillgodogöra sig både text och talat språk. (L9) 

Några få lärare nämner att språkförståelse även handlar om att själv kunna kommunicera, att 

göra sig förstådd. En lärare beskriver att “Språkförståelse för mig är att på något vis kunna 

förstå och kommunicera med omgivningen” (L10). 

Trots att det uttrycks en viss osäkerhet kring själva begreppet språkförståelse finns en 

samstämmighet hos lärarna att ordkunskapen utgör en stor del av god språkförståelse. De allra 

flesta nämner att ordkunskapen består i att kunna många ord och förstå dess innebörd. “Man 

måste ju kunna en hel del ord för att förstå en text, eller det vi berättar om eller läser” (L3). 

Vidare poängteras att det är inte är ett stort ordförråd i sig som skapar en förståelse utan orden 

behöver kunna sättas in i en kontext. “Det är inte bara att man kan vartenda ord, allting 

tillsammans bidrar till att man förstår” (L7). Att ha förkunskaper och kunna koppla till 

tidigare erfarenheter är betydelsefullt för att förstå budskapet i det talade eller lästa, nämns vid 

flera intervjuer. En lärare uttrycker att ett ord kan få olika betydelse beroende på den 

bakgrundskunskap man besitter. “Om jag säger Astrid Lindgren kanske många barn tänker på 

Emil och kossa och Småland, medan för andra är det bara ett namn” (L4). 
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En enighet framträder bland respondenterna att språkförståelse genomsyrar hela skoldagen 

och alla ämnen. Det är inget som tillhör en specifik situation, utan ses vara inkluderat i allt där 

språket är närvarande. “Det ingår hela tiden” (L5). “Det är ju grunden till allt” (L10).   

Språkförståelsens komponenter 

Ordkunskap 

Det råder en samstämmighet att undervisningen ska innehålla aktiviteter med ordförråd och 

ordförståelse för att främja språkförståelsen. Samtliga lärare undervisar aktivt kring ord och 

begrepp som är hämtade ur de gemensamma texter klassen arbetar med. Detta finns med i 

skoldagens alla ämnen. “Så fort du ska prata om något kommer du in jättemycket på olika ord 

och man pratar om vad de betyder” (L2). Att stärka ordkunskapen handlar för flertalet av 

respondenterna om att jämföra ord och sätta in dem i olika grupper såsom synonymer, 

motsatsord samt kategorier. Att jämföra likheter och skillnader mellan ord breddar elevernas 

ordförråd, enligt lärarna i studien. Vidare poängteras att eleverna inte bara måste kunna de 

enskilda orden, utan även kunna sätta in orden i dess rätta kontext. En lärare berättar att hen 

samlar ord de arbetat extra med i en låda för att sedan ta fram dessa lite då och då, som 

exempelvis ”exit tickets” för att se om eleverna har befäst ordet, genom att ordet exempelvis 

ska sättas in i en mening. Några lärare nämner att eleverna skriver egna meningar där ett visst 

ord eller begrepp ska finnas med, medan andra berättar att eleverna får förklara orden eller 

begreppen för varandra. Samtliga lärare arbetar, utöver att utöka elevernas ordförråd, även 

aktivt med att skapa en förståelse för ordens betydelse. I lärarnas beskrivningar framkommer 

att de utgår från ord som finns i ett aktuellt sammanhang. Ämnesspecifika ord och begrepp 

förklaras utifrån sin kontext. ”Det handlar om att man måste ”knäcka koden” för ämnet” (L7). 

Majoriteten av lärarna nämner att de låter eleverna öva på dessa ämnesspecifika ord och 

repetera dem på olika sätt, till exempel med att sätta in orden i egna meningar. ”I NO pratar 

man begrepp, plockar ut ord, sätter in dom i sina sammanhang, i olika meningar” (L6). I stort 

sett alla lärare beskriver att de själva är noga med begreppen i respektive ämne, att 

exempelvis säga addition och inte plus samt att rätt ord används vid rätt situation eller 

sammanhang “/.../ snurrar, roterar eller cirkulerar han?” (L4). Detta visar på lärarnas egen 

medvetenhet att fokusera även på ordens djup när de arbetar runt begreppen. En lärare 

uttrycker dock vikten att eleverna förstår skolorden innan de används:  

Man vill att barnen ska förstå begreppen och det var ju ett tag att man bara skulle använda de fina 

orden. Men jag tycker att man måste göra som i svenskan, att förklara orden. Man måste förklara vad 

det betyder så att man tillrättalägger det först. Förenkla först och jag gör det för att alla ska förstå, och 

sen bygga vidare och kunna använda begreppen. (L7) 

Det finns flera olika vägar för att skapa en förståelse för orden och dess betydelser, enligt 

lärarnas utsagor. De flesta använder olika sinnen och metoder för att nå alla elever. Detta 

konkretiseras i utsagorna med att man i undervisningen tillämpar bildstöd, ritar egna bilder, 

spelar spel och leker med ord och begrepp. Att aktivt använda sig av intonation, menar några 

lärare, är ett stöd i förståelsen av såväl begrepp som tillhörande småord vilka kan vara viktiga 

för sammanhanget. ”Man märker att man får med sig fler när man anpassar läshastigheten och 

betonar vissa ord lite extra” (L3). 
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Flertalet respondenter betonar vikten av att man som lärare inte kan förutsätta att eleverna 

förstår, att man måste vara vaksam på om och hur eleverna har tagit till sig lektionsinnehållet. 

Det framhålls att läraren måste utgå från att det är några elever som inte kan eller förstår. Då 

hamnar undervisningen på en nivå som gör att alla kan vara delaktiga. ”Det är många nya ord 

och begrepp som kommer upp. Det är lätt att tro att alla är med fast dom inte är det” (L3). I 

respondenternas berättelser framkommer att läraren även behöver göra eleverna delaktiga 

genom att de själva ska plocka ut ord ur texterna som de inte förstår. Detta kan göras såväl i 

undervisningen i skolan som i den läxa de har fått med sig hem. En lärare menar “För det kan 

vara ganska, som man tycker, enkla ord som ställer till det ordentligt” (L5). 

Förkunskaper 

Lärarnas beskrivningar visar att det finns en medvetenhet om vikten av att aktivera elevernas 

förkunskaper innan de arbetar med ett arbetsområde eller läser gemensamma texter. De menar 

att det klassen ska arbeta med aktivt behöver bearbetas innan för att fånga alla och därmed 

skapa en förståelse för undervisningsstoffet. Det kan handla om att läraren inledningsvis 

berättar och pratar lite om arbetsområdet. “Att någon förklarar och förtydligar vad man ska 

arbeta med ger en starkare förståelse”, menar L1. Flera lärare lyfter att det är betydelsefullt att 

tillämpa olika sätt för att aktivera förkunskaperna, det bygger förståelse. Samtliga 

respondenter beskriver att de går igenom ord och begrepp och förklarar dessa innan läsningen 

av olika ämnestexter för att på så vis ge eleverna förkunskaper. Eleverna förbereds vilket ger 

dem större möjlighet att förstå innehållet i de texter som arbetas med, såväl gemensamt som 

enskilt. Detta ses även vara av betydelse för att frambringa intresse för textinnehållet. Likaså 

råder en enighet kring illustrationer som stöd för att aktivera förkunskaperna och därigenom 

erhålls förståelse kring det gemensamma arbetsområdet. Särskilt viktig ses bilden vara för att 

stödja elever som inte besitter bakgrundskunskap kring området, eller som ett stöd i att 

aktivera rätt förkunskap. En lärare berättar att de först går bildpromenader i boken och sedan 

pratar om innehållet innan man tar sig an texten. En annan lärare uttrycker liknande aktivitet 

där bilderna i texten agerar ledtrådar för att få en förståelse för innehållet innan 

textbearbetningen. “Vi använder mycket bilder, tittar på en bild och använder det som 

ledtrådar för att få en förförståelse” (L6). Några respondenter berättar även att de använder 

filmer för att aktivera förkunskaper till ämnesområden.  

Det framhålls av ett fåtal respondenter att arbete med att koppla till elevernas egna 

erfarenheter eller tidigare arbetsområden är av vikt för att öka förståelsen. Likaså lyfts 

betydelsen av att utgå från elevernas bakgrund och intressen för att aktivera förståelsen den 

vägen. En lärare menar att elevernas bakgrundskunskaper kring ett begrepp kan fångas upp i 

och med att läraren ställer frågor såsom; “Har ni hört det förut? Vem är det som har sagt det, 

är det mamma, pappa eller en kompis? Vart var ni när ni hörde ordet?” (L4). Lärarna påvisar 

att de bakgrundskunskaper vi själva har är betydelsefulla för vår egen tolkning av det vi 

möter, såväl i muntliga sammanhang som i texter. En lärare beskriver detta extra tydligt: 

En i klassen är helt säker på att det står att flickan i texten går till tandläkaren. Nej, det stod ju inte där. 

Vi läste texten en gång till allihop, läste högt. Nej, det är din bild du får upp i huvudet, du bildar dig den 

uppfattningen att det är en tandläkare. Du hör alla ledtrådarna och så tänker du; aha, tandläkaren. Du vet 

det, du har varit med om det. (L7) 
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Förståelse av meningar  

Från intervjuerna uppdagas att fåtalet lärare beskriver arbete med grammatik och 

meningsbyggnad som ett led i att främja språkförståelsen. Dessa lärare berättar att eleverna 

behöver få en föreställning om hur en mening är uppbyggd och att den enskilda meningen har 

en betydelse i sammanhanget. En lärare poängterar vikten av att eleven även förstår att den 

enskilda meningen i sig har en betydelse. “En mening är inte bara en mening, utan den säger 

något också” (L1). Att lära sig urskilja återkommande mönster i och mellan meningarna, 

framhåller en av respondenterna som viktigt. Genom att lyssna på text kan ordföljden i 

meningarna belysas, vilket kan vara betydelsefullt för elever med svag språkförståelse. “Att 

de får höra ordföljden utvecklar deras språkförståelse” (L5). 

När eleverna arbetar med meningsbyggnad sker detta genom att arbeta i helklass eller i par 

och uppgifterna är ofta av laborativ karaktär. Detta arbete beskrivs av lärare med att de låter 

eleverna klippa isär meningar för att sedan lägga dem i rätt ordning. ”Att man verkligen 

förklarar och laborerar med meningar för att förstå hur meningar är uppbyggda. Man kan göra 

det i helklass med lappar eller med whiteboardtavlor” (L5).  

Inferenser  

Det framkommer ur intervjuerna att några lärare medvetet arbetar med inferenser och 

förståelsen för vad det innebär. Syftet med undervisning kring inferenser redan i de lägre 

årskurserna, uttrycker en lärare, är att eleverna på så vis lättare kan ta sig an de mer 

komplicerade texter som de senare förväntas kunna förstå. Därmed är de mer förberedda för 

de texter som eleven möter på mellanstadiet. ”Kraven ser ju annorlunda ut idag på 

mellanstadiet än när jag jobbade där. Kraven i årskurs ett, två och tre har också förändrats, så 

det är viktigt att man hänger med” (L1). En lärare använder sig uttryckligen av begreppet 

inferenser redan i årskurs 1. Medveten utvald skönlitteratur tillämpas där textmottagaren kan 

upptäcka mönster och göra kopplingar i texten.  

Flertalet lärare uttrycker i sina utsagor att klassen övar på att “läsa mellan raderna” eller att de 

letar ledtrådar i texten för att få ett sammanhang. Arbetet sker muntligt och gemensamt 

genom att lärarna utgår från utvalda texter samt använder sig av konkreta exempel från dessa 

texter. “Vi stannar upp mycket och pratar om texten och sammanhanget” (L2). 

Läsa mellan raderna- uppgifter gör vi tillsammans. Vi har en text som vi läser och pratar om. De får 

förklara hur de tänker. Vad är det i texten som gör att du upptäcker att det är höst? (L7) 

För att förstå sammanhanget i texten beskriver några lärare att de tillsammans med eleverna 

arbetar med stämningsord eller meningar som inte står uttryckligen. ”Att man kanske plockar 

ut ord som är stämningsord som gör att man förstår kanske hur men det står inte exakt. Vi 

kommer in på att läsa mellan raderna och under ytan” (L6). Lärarna och eleverna letar efter 

det specifika ordet eller meningen och försöker tillsammans reda ut vad det egentligen 

betyder i den kontext som ordet eller meningen står.  

Någon är bister. Stod det i texten vad det var? Nej, men var någonstans? Vi hittar ordet bister i texten, 

men då läser vi sammanhanget, till exempel att mamman tog morgonrocken och knöt skärpet, liksom 

hårt. Och då har vi frågeställningen; Var mamman glad? Var hon arg? Vad var hon om hon gör så? 
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Prata, diskutera och försöka få dem att förstå. De hittar inte svaret direkt, men att man jobbar med 

texten. (L1) 

Textstrukturer  

Från intervjuerna uppdagas att samtliga lärare tillämpar skönlitterära texter i de tidiga 

skolåren. De utgår till stor del från denna textgenre i sin undervisning och genom de 

gemensamma textsamtalen möter eleverna dess uppbyggnad. Flera respondenter uttrycker att 

de även arbetar med att skriva berättande texter tillsammans för att förstå den skönlitterära 

textstrukturen. En lärare menar att “Man ska skriva mera tillsammans i låga åldrar, för att få 

dom att förstå” (L2). Av några lärare beskrivs att de skriver texter i helklass med bilder på 

storbild (sekvensbilder) för att belysa skönlitterära texters uppbyggnad, att eleverna ska förstå 

den röda tråden. Ur intervjuerna framkommer att de flesta respondenterna även arbetar med 

andra textgenrer, framförallt sakprosa. Ett fåtal nämner att de också lyfter fram 

argumenterande texter.  

Vi jobbar också mycket tidigare med faktatexter, hur de är uppbyggda i olika stycken. De är igång, de 

är i början av trean och sitter och gör tankekartor med stödord och skriver texter med styckesindelning. 

(L1) 

Flera lärare beskriver att de i arbetet med förståelsen för olika textstrukturer medvetet 

tillämpar olika textgenrer, såsom sakprosa och skönlitteratur, och jämför dessa tillsammans 

med eleverna. “Jag tror jättemycket på att låta barnen möta många olika sorters texter så man 

ser skillnad på det och skönlitterära texter” (L9). På så vis framhålls att eleverna får förståelse 

för olika texters struktur för att sedan lättare kunna skapa egna texter. Man lyfter tidigt i 

undervisningen fram och belyser ord som stycken och rubrik, enligt några lärare. Det uttrycks, 

dock av få lärare, att man i undervisningen presenterar och arbetar med både skönlitteratur 

och sakprosa kring ett arbetsområde för att förstärka förståelsen för innehållet. ”Jag gillar att 

öka på upplevelsen av språket. Vikingatiden, ja faktatexter naturligtvis men också att läsa 

skönlitterära texter om Vikingatiden så de får en känsla av att befinna sig där” (L4).  

Undervisningsstrategier och metoder 

Gemensamt arbete  

Analysen av intervju-utsagorna visar att samtliga lärare belyser vikten av att arbeta 

tillsammans i klassrummet. Det gemensamma arbetet är en betydande del av en 

språkförståelsefrämjande undervisning. Genom interaktion med andra skapas nya 

referensramar och därmed utökas elevernas kunskaper. Gällande språkförståelsen är det extra 

viktigt att man tidigt hjälper eleverna att skapa nya referensramar, påtalar en av lärarna. I det 

gemensamma lärandet får eleverna möjlighet att lära av och förklara för varandra. Därmed 

byts tankar och erfarenheter. I en undervisning som bygger på detta arbetssätt erbjuds 

eleverna olika sätt att tänka och resonera samt får stöd av andra.  

De elever som kanske behöver extra stöd när det gäller att ta sig an texter. Då kan även de duktiga 

eleverna, de som redan är där, bidra med det. Att man stöttar varandra och så. (L6) 
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Det muntliga arbetet ses som betydelsefullt och utgör en stor del av undervisningen, vilket 

framhålls av samtliga respondenter. “Jag tror inte på ett tyst klassrum, en tyst undervisning är 

inte språkfrämjande” (L9). I de gemensamma samtalen lär eleverna av varandra och får ta del 

av varandras språk. Det råder ytterligare en samstämmighet hos lärarna där man anser att 

enbart eget arbete inte främjar elevernas språkförståelse. Det poängteras; “Att inte släppa 

barnen och sitta så mycket själva med individuella, egna uppgifter utan ha ett klassrum där 

man jobbar med hela klassen” (L9). Cirkelmodellen och EPA (enskilt, par, alla) omnämns av 

flera lärare som arbetsmodeller där eleverna arbetar i olika storleksmässiga 

gruppkonstellationer kring ett gemensamt arbetsområde, både för att lära av varandra i en 

social gemenskap men även för att få möjlighet att tänka själv. Genom detta arbetssätt stöttar 

eleverna varandra. Vid cirkelmodellen presenteras att undervisningen bygger på att man 

arbetar gemensamt först, sedan i mindre grupper innan man får möjlighet att prova på egen 

hand. Arbete kring EPA beskrivs som tillämpning av liknande gruppkonstellationer, dock i 

omvänd ordning. “Man får möjlighet att tänka själv och formulera sig och så. Sen går man 

ihop två och två så får man en större bredd hur man tänker och formulerar sig” (L6).  

Högläsning   

Intervjusvaren visar på att de flesta respondenterna uttrycker att en stor del av undervisningen 

utgår från lärarens högläsning, av skönlitterära eller sakprosatexter. Utifrån den lästa texten 

sker gemensamma samtal och diskussioner kring textinnehållet. Detta beskrivs som en 

främjande metod för att öka elevernas förståelse för skrivet språk. “I ettan när kanske inte alla 

kan läsa så tänker jag att man som lärare har en jätteviktig roll att man ger mycket tid till 

högläsning” (L5). Genom att arbeta på detta sätt kan eleverna möta mer avancerade texter än 

vad de själva kan avkoda. Det ger eleverna möjlighet att höra hur meningar och texter är 

uppbyggda samt får möta nya ord och begrepp.  

Vikten av att välja, en för syftet, lämplig högläsningsbok anses av lärarna ha betydelse för att 

stimulera språkförståelsen. Böckerna kan både via texten och dess bilder så väl utveckla och 

stimulera eleverna till ett bredare och mer nyanserat ordförråd som att skapa en gemensam 

förförståelse. ”När jag väljer högläsningsböcker försöker jag välja böcker som har mycket 

beskrivningar och som har ett rikt språk” (L3). Genom högläsning kan man lära sig om 

vanliga företeelser man kanske inte har bakgrundskunskaper till, som exempelvis hur det går 

till hos tandläkaren eller på badhuset. ”Högläsningen ger en gemensam upplevelse man kan 

samlas kring” (L5). 

Genom att använda sig av radioteater, som ett komplement till högläsning, utmanas eleverna i 

sin förståelse. Här måste eleverna själva vara aktiva i lyssnandet för att följa med i handlingen 

på ett annat sätt. ”I en bok läser jag ju sa, Karin, men nu är det bara röster som kommer in och 

säger saker utan att tala om vem det är som säger något” (L4). 

Förståelsestrategier 

I det gemensamma arbetet kring texter tillämpas olika aktiviteter, vilket framkommer ur 

samtliga lärares utsagor. Innan, under och efter högläsningen använder flertalet av lärarna 

olika strategier för att kontrollera elevernas förståelse, både kring enskilda ord och begrepp 

och kring texten som helhet. Textsamtal används för att så väl stödja och utveckla elevernas 
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förståelse som för att kontrollera den samma. Respondenterna nämner att de tillsammans med 

eleverna förutspår vad en text kommer handla om innan de tar sig an den, för att eleverna ska 

kunna skapa en förförståelse till textinnehållet. Detta kan ske genom att titta på bokens 

framsida, rubriker, kapitel och bilder. Under läsningen menar flera lärare att de stannar upp 

och ställer frågor till eleverna om vad de tror kommer hända härnäst. Många lärare uttrycker 

även att de stannar upp under högläsningen för att förklara ord eller visar på hur ord kan 

förstås utifrån en annan kontext.  

Jag stannar upp vid ord som kan vara konstiga och kanske svåra. Och frågar först om någon vet vad det 

betyder. Sedan diskuterar vi och vet ingen kan jag försöka lägga om ordet till en annan typ av mening 

och då kanske de hittar det lättare och så pratar vi om vad ordet betyder. (L2)   

Andra uttrycker även att de vid okända ord och begrepp förklarar dessa utifrån sammanhanget 

i texten eller genom att koppla till de egna erfarenheterna “När jag hör ordet kommer jag att 

tänka på en jättestor glass jag åt i somras” (L8). Ett annat sätt att kunna klargöra otydligheter, 

menar en lärare, är att läraren aktivt kontrollerar elevernas förståelse under textläsningen med 

att ställa frågor: “Varför sa han så där?” eller “Vad betyder det?” (L2). Flertalet av lärarna 

menar att arbete med texter inte bara ska resultera i att eleverna kan de enskilda ordens 

betydelse utan även förstå sammanhanget. I de efterföljande samtalen om den lästa texten 

belyses det mest betydelsefulla av textinnehållet. Sammanfattningar av det lästa kan tillämpas 

på olika sätt. En del utgår från gemensamma bilder eller stödord och därefter gör elevgruppen 

en sammanfattning tillsammans. Andra berättar att de låter eleverna först sitta två och två 

innan alla gruppers utsagor presenteras i helklass.  

Flera av respondenterna uttrycker fördelen med att aktivt arbeta med förståelsestrategier. De 

menar på att det bildligt visar att man faktiskt bearbetar texten på olika sätt och att det hjälper 

eleverna att själva kunna tillämpa dessa strategier. “Jag tycker det är klockrent. Och just att de 

illustrerar så bra.” (L10). Några benämner strategierna vid namn såsom Spågumman och 

Cowboyen. “Det är ett bra hantverk. Men jag är inte så noga med de där figurerna, det blir 

mer fokus på gumman än det faktiska funderandet ibland, kan jag känna” (L3). En lärare 

nämner att det är viktigt med den enskilde lärarens kunskaper om varför man använder en viss 

metod eller strategi och inte bara gör. Den senaste tidens fokus av förståelsestrategier har 

synliggjort det hen tidigare har tillämpat, men att det nu verkligen ger trygghet i att fortsätta 

med det hen alltid gjort.   

Stödstrukturer 

Av intervjuerna framkommer att samtliga lärare medvetet tänker högt, visar och modellerar i 

sin undervisning för att på så vis tydliggöra för alla elever. De menar på att det är ett sätt att 

vägleda, medvetandegöra och ge eleverna de verktyg som behövs för att de sedan ska kunna 

arbeta mer på egen hand. ”/.../ och går tillbaka lite mer till den här läraren som undervisare. 

Man visar, inspirerar och visar på hur man kan göra. /.../ Att prata mycket, modellera, ge 

exempel, visa hur jag tänker” (L6). Det framhålls att läraren även måste vara medveten om att 

lektionsinnehållet inte är självklart för alla elever. En väg att gå, menar en lärare är att “Man 

förenklar först så alla kan förstå, sen bygger man vidare” (L7). Respondenterna lyfter olika 

tillfällen då de tillämpar modellering. ”Jag gör detta i allt gemensamt arbete med texter, visar 
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hur jag tänker när jag läser” (L8). Andra lärare berättar att de vägleder vid skrivning av 

berättelser för att utveckla texterna och dess innehåll, att de använder ett nyanserat språk. 

Detta har uttryckts på följande sätt; “Jag modellerar först och jag kan utveckla meningarna lite 

grann och använda andra ord” (L3). “Jag visar för att få dom att förstå hur jag liksom bara kan 

dra iväg med orden” (L2). “Får en ordbank till exempel och skapar en text tillsammans i 

grupp. Mycket modellerande arbetssätt är det på ett sätt, tänker jag” (L6).  

Flera lärare nämner att de använder sitt kroppsspråk för att visa svåra ord och begrepp eller 

sammanhanget i de texter de arbetar med. L3 menar att “Visa med kroppen. Det tycker jag är 

ganska främjande för det känns som man har fler med sig när man gör så”. 

Om det står att Pelle springer ut och smäller igen dörren. Att vi pratar om hur vi tror att Pelle ser ut då. 

Hur ser Pelle ut i ansiktet? Hur skulle du se ut då? Man försöker få in lite mer inlevelse. Att jag visar 

med kroppen hur jag skulle känna då. (L6) 

Några lärare lyfter att eleverna är hjälpta av att själva använda sin kropp för att befästa 

kunskapen. “Vi gör med kroppen för att få in språket”, förklarar L10. En annan lärare 

beskriver att hen modellerar, visar med kroppen och barnen imiterar, härmar rörelserna 

samtidigt som de säger specifika ord för att skapa förståelse för begreppen. 

Jag berättar något begrepp eller vad det nu kan vara. Då säger jag härma, så får de säga efter mig. 

Tallinjen kan vara horisontell. Då säger de efter mig. Så säger jag tallinjen kan vara vertikal och så gör 

de också mina rörelser. (L4) 

Samma lärare beskriver även att eleverna får använda olika sinnen för att förstärka och 

befästa belysta ord och begrepp:  

Barn som inte vet vad ett träd är kan inte bara möta det i boken. Då behöver vi gå ut i skogen och titta 

på träd, känna på träd, gnugga löven så man upptäcker med många sinnen. (L4)  

Av intervjuerna uppdagas att i stort sett alla lärare nämner bildstödet som ett hjälpmedel när 

de arbetar med ord och begrepp. Bilderna hjälper till att förtydliga och förstärka. “Alltså 

mycket bildstöd om man inte har förståelsen” (L10). “Och bilder till. Det kanske hjälper 

också, förtydligar” (L7). 

Jag tänker också att det ger ju en annan dimension också om man ser och hör, så jag brukar använda 

min Ipad om det är ord man ska förklara eller någonting. Då brukar jag även visa bild och försöka 

förklara för dem. (L5)  

Smartboard och projektor beskrivs av ett fåtal som ett hjälpmedel så alla elever kan ta del av 

informationen samt möjligheten för läraren att förtydliga sitt modellerande med 

undervisningsstoffet. “Ta upp det på storbild. Jag menar smartboard idag, vad gjorde man 

innan den! Ta upp texter gemensamt, markera ord, plocka ut ord, sätta dom i sitt 

sammanhang” (L6). 

För att främja språkförståelsen framkommer att lärarna tillämpar grafiska och semantiska 

modeller i undervisningen, både för att tydliggöra olika textstrukturer och för att underlätta 

elevernas eget skrivande av detsamma. Modellerna fungerar som synliga tankestöttor vilket 
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avlastar arbetsminnet. Flertalet av lärarna berättar att klassen gemensamt gör tankekartor med 

stödord hämtade ur sakprosatexter. “Då brukar jag anteckna antingen stödord eller göra en 

tankekarta. Så skriver vi på tavlan så får vi den här förstärkningen” (L8). För att synliggöra 

den logiska strukturen i skönlitterära texter uttrycker några respondenter att bilder är ett stöd 

både för att kunna återge en berättelses händelseförlopp i kronologisk ordning samt för att få 

vägledning att bibehålla den röda tråden i skapandet av egna berättande texter. En lärare 

uttrycker “Med bilder får man ett stöd i återberättandet av en text” (L1). En annan lärare 

påvisar hur berättelseböcker kan tydliggöra den logiska berättelsestrukturen för eleverna. 

Dessa böcker innehåller enbart bilder och avslutningsvis, på sista uppslaget, sammanfattas 

innehållet med en röd tråd och bilder i kronologisk ordning. 

Sådana här böcker att titta i, förstå händelserna. Först bilda sig en egen uppfattning, en bild i taget, titta 

noga. Vad hände, vad hände och sen berätta för mig. Då har man hela uppslaget. Ibland kan jag sätta 

upp bilderna på powerpoint och så skriver vi en gemensam berättelse till. /.../ Vi använder även 

berättelseschema för att både skriva och återberätta. (L4) 

L4 nämner även att de arbetar med begreppskartor och venn-diagram. “Venn-diagram för att 

se likheter och skillnader. /.../ I NO har vi begreppskartor när jag jobbar med förändringar. 

Man skriver alla begreppen så får de para in begreppen som hör ihop”.  

Lärarna i studien framhåller vikten av att på olika sätt vägleda eleverna för att främja 

språkförståelsen, det gynnar alla elever. ”Ta till de verktyg vi har för att förstå varandra och få 

förståelse” (L10). ”Det här med att jobba med flera uttryckssätt, att lära in ord och begrepp 

med det skrivna språket, det talade, med film, bild, alla sådana delar också” (L9). 

Om man i klassen har elever med språkförståelsesvårigheter, allt det man gör för dom kommer ju alla 

till gagn på något vis. Allt det som fungerar bra för dom det fungerar oftast bra för alla. (L6) 

Begränsningar  

Tid 

Det framkommer att de flesta av respondenterna ser tiden som en begränsande faktor i sitt 

arbete med eleverna kring språkförståelse. Samtliga upplever att de inte hinner med att ge den 

enskilde eleven det denne har behov av. Orsakerna till lärarnas upplever varierar mellan de 

olika utsagorna, men den gemensamma faktorn för samtliga är att de önskar mer tid för 

undervisning. En av lärarna uttrycker detta genom att nämna att skoldagarna är för korta för 

att ge alla barnen det som de behöver. Utrymmet att hinna fråga och lyssna på eleverna för att 

ta reda på hur de uppfattar saker och ting finns inte. “Jag skulle vilja ge mera, alltså språkande 

ännu mer. Hålla på ännu mer med språk” (L7).   

Tiden att ge eleverna en större förförståelse för arbetsområden och ord och begrepp genom 

filmer och samtal samt mer praktiskt arbete saknas enligt flera lärare. Vidare saknas utrymmet 

att arbeta extra med de som behöver. Att man önskar mer tid till individuella instruktioner i 

den större gruppen och mer tid till färdighetsträning för att befästa nya kunskaper.   
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Ibland förstår man att det har landat helt fel. Man tycker att man har organiserat ett lärande, stoff och 

alltihopa, att hela tiden leta och gå tillbaka. Det tycker jag är jätteviktigt. Man tycker att vi har förklarat 

jättemycket och så får man helt fel förklaring tillbaka. (L4) 

En av lärarna uttrycker att tidsaspekten leder till att hen själv inte alltid hinner uppfatta den 

specifika svårigheten hos den enskilde eleven, utan att detta lämnas över till specialläraren. 

”Jag saknar tid att hinna uppfatta hur det ser ut med svårigheterna hos var och en. Det är ju 

sådant vi lämnar över till en speciallärare känns det som” (L3).  

Kunskap och kompetens 

Några lärare uttrycker att det är svårt att beskriva en undervisning som främjar 

språkförståelsen. “Det är svårt att sätta ord, sätta fingret på vad man gör” (L6). “Man gör så 

mycket som man kanske inte själv förstår” (L4). Flertalet av respondenterna känner behov av 

mer kunskap, såsom egen kompetensutveckling. Det finns dock variationer i utsagorna i vad 

denna kompetensutveckling önskar bestå av. Ett fåtal nämner det kollegiala lärandet, att lära 

av varandra och ta del av erfarenheter och kunskaper. Det uttrycks en önskan om att detta bör 

ske både inom den egna verksamheten samt från andra skolor och kollegor i staden. “Sen är 

det ju så här att delge varandra. Vi har så mycket kunskap hos varandra som vi skulle behöva 

ta vara på” (L10). Ett fåtal påtalar svårigheterna i att hur man som lärare ska kunna veta vad 

det är som eleverna har tagit till sig, vad som har befästs samt vad man behöver repetera mer 

och då kanske på andra sätt än de man redan har provat. “Det är så himla komplext med de 

här barnen som inte har förståelsen in och inte kan lämna ut. Alltså det är jättesvårt” (L9).  

Material och resurser 

Det upplevs en avsaknad av färdigt, konkret material i de samhälls- och naturvetenskapliga 

ämnena som de kan använda sig av i sin undervisning, enligt några respondenter. I något fall 

gör läraren även kopplingen att letandet efter, eller tillverkningen av eget, för eleverna bra 

material är tidskrävande. “Man sitter och uppfinner hjulet själv på något vis” (L5). Material 

innefattar, enligt lärarnas utsagor, inte bara böcker eller bilder utan även nya appar och bra 

förklarande filmer där såväl förkunskaper kan aktiveras som begrepp förklaras.  

Ytterligare ett hinder, även det relaterat till bristen av tid tillsammans med eleverna, är att 

man som klasslärare inte hinner med eller räcker till åt alla elever i klassrummet. “Jag kan 

inte göra allting själv” (L7). 

Även om det är så att man vet vad de kan och inte kan så är det en väldig utmaning att möta de med 

andra behov i en klass på XX elever, inte bara de som syns och hörs. (L3) 

För att räcka till uttrycks det av ett fåtal lärare att det behöver finnas ett samarbete med andra 

som finns runt eleverna, till exempel fritidspedagoger och speciallärare. I samarbetet med 

andra professioner ges då möjlighet att nivåanpassa och skapa exempelvis olika grupper 

förutom möjligheter att sitta “en till en”. För att kunna lägga sig, för eleven på rätt 

undervisningsnivå, uttrycker en lärare önskan om mer bakgrundskunskap om den enskilda 

eleven; om dennes språkbakgrund, vad eleven möter hemma i form av språkande.  
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Sammanfattande analys av resultat  

Enligt läsmodellen The Simple View of Reading (Gough & Tunmer, 1986) är språkförståelse, 

lika avkodning, en avgörande faktor för läsförståelsen. I analysen av resultatet framgår att 

begreppet språkförståelse är, för flera respondenter, ett vagt begrepp. Sammantaget beskrivs 

att språkförståelse innebär att kunna tillgodogöra sig språket, både i talad och skriven form 

men även att själv kunna kommunicera med andra. En enighet råder att arbete kring 

språkförståelsen är något som ständigt pågår under skoldagen. Ordkunskapen framhålls 

central för att eleverna ska utveckla en god förståelse. Likaså nämns betydelsen av 

förkunskaper och tidigare erfarenheter för att kunna förstå och göra tolkningar av texter.  

Som tidigare presenterats består språkförståelsen av olika komponenter (Scarborough, 2001). 

Samtliga av dessa komponenter berörs på ett eller annat sätt i lärarnas utsagor, men nämns i 

olika omfattning och av olika respondenter. Det framkommer att samtliga lärare ser 

ordkunskapen som en betydande del i arbetet för att främja god språkförståelse. Flertalet berör 

vikten av att undervisningen bör innehålla moment kring såväl ordens bredd som djup samt 

att ge eleverna möjligheter att använda sig av orden i olika sammanhang. Aktivering av 

elevernas förkunskaper både kopplat till ords betydelser och ämnesområden lyfts av samtliga, 

om än att dessa aktiveras på olika sätt. De olika texter som eleverna till största delen får möta, 

och medvetet arbeta med i undervisningen, är de skönlitterära texterna. Enligt flera av 

respondenterna tillämpas även andra textgenrer, då främst sakprosa. De olika texttyperna 

undervisas om för att eleverna ska känna igen och förstå genrens struktur. Inferensens 

betydelse, för att erhålla en förståelse för det lästa eller hörda, blir en viktig del i 

undervisningen för några av lärarna i studien. Flertalet uttrycker emellertid att de undervisar i 

att ”läsa mellan raderna”. Syftet med detta arbete är att ge förutsättningar att möta allt mer 

komplicerade texter och ge verktyg för hur en text kan tas an. Grammatik och 

meningsbyggnad nämns av några få lärare som ett arbetsområde för att bidra till ökad 

språkförståelse. Genom att laborera med ord och meningar erhåller eleverna känslan för hur 

språket hänger samman och blir meningsfullt. 

Det är det gemensamma och muntliga arbetet i klassrummet som genomsyrar samtliga lärares 

utsagor och ses betydelsefullt för en främjande språkförståelseundervisning, oavsett ämne och 

lektionsinnehåll. Genom att samspela med andra ges möjlighet att förklara och sätta egna ord 

på sina tankar och samtidigt ta del av andras, såväl lärarens som elevernas. Detta anses öka 

elevernas möjligheter till ny kunskap, vilket speglar det sociokulturella perspektivet på 

lärande (Vygotskij, 1978). Högläsning och medvetna samtal kring texterna är av vikt då 

respondenterna lyfter fram vad som främjar språkförståelsen. Tydligt framkommer även 

betydelsen av lärarens stöttning för elevernas språkförståelseutveckling och lärande. För att 

tydliggöra för eleverna modellerar den vuxne, tänker högt hur man själv gör för att förstå en 

text eller visar hur man kan ta sig an olika textgenrer, både kring förståelsen och produktionen 

av en viss textstruktur. Den egna kroppen används som ett redskap, såväl för eleverna själva 

som för lärarna. Den vuxne visar med sitt eget kroppsspråk och förtydligar med intonation. På 

så vis klargörs centrala sinnesstämningar, ord och begrepp samt sammanhang, vilket lärarna 

menar ökar förståelsen av det skrivna språket eller ämnesområdet. I undervisningen tillämpas 
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även olika illustrationer för att ge stöd för förståelsen av undervisningsstoffet. Bilden lyfts 

särskilt fram och ses som ett semantiskt hjälpmedel vid aktivering av förkunskaper och 

förståelsen av ord och sammanhang av texter, samt vid det egna skapandet av desamma. För 

att främja elevernas språkförståelse är det, enligt samtliga lärare, av vikt att ge eleverna både 

tankestöttor och vägledning. Detta kan kopplas till begreppet scaffolding (Wood et al., 1976). 

Lärarna i studien nämner olika faktorer som begränsar dem i sitt arbete med att främja 

elevernas språkförståelse. I stort sett alla uttrycker en önskan av mer tid för undervisning samt 

kunna möta den enskilde eleven och dennes behov i gruppen. Samarbete med andra 

professioner lyfts som ett sätt att kunna uppnå detta. Avsaknad av färdigt, lättillgängligt och 

uppdaterat material ses som en begränsning. Flertalet av respondenterna uttrycker en 

efterfrågan av kompetensutveckling. Vad som kan ge ökad kunskap varierar, men lärare ser 

en vinst med det kollegiala lärandet. Även en fördjupad kunskap om den enskilda eleven och 

om dennes bakgrundskunskap framhålls, för att på så vis kunna möta elevens behov.  

DISKUSSION  

I detta avsnitt diskuteras studiens tillförlitlighet samt dess förtjänster och brister. Därefter 

följer en diskussion kring studiens resultat kopplad till forskning och teoretiska 

utgångspunkter, vilka redovisats i bakgrunden. Slutligen presenteras en avslutande reflektion 

samt förslag på vidare studier. 

Metoddiskussion 

  

Trovärdigheten i en kvalitativ studie ska prägla hela forskningsprocessen, från formulering av 

syfte till studiens slutförande (Kvale & Brinkmann, 2014; Thornberg & Fejes, 2015). Studien 

har en kvalitativ forskningsansats och utgår från empirin där syftet var att synliggöra lärares 

egna beskrivningar kring undervisning som kan främja språkförståelsen för alla elever och 

därmed förebygga läsförståelsesvårigheter. Tillämpning av intervju som datainsamlingsmetod 

anses lämplig då vi, utifrån lärarnas synvinkel, sökte svar på studiens ämnesområde. Studien 

bygger på data från halvstrukturerade intervjuer, vilka är mer öppna i sin karaktär och 

gynnade lärarnas eget berättande. Vi har, under dataanalys och resultatpresentation, emellertid 

uppmärksammat att lärarnas beskrivningar är ojämnt fördelade i det resultat som presenteras. 

En del respondenters svar är mer förekommande i vissa kategorier än i andra. Det 

framkommer även att respondenter finns med i olika stor utsträckning i resultatdelen som 

helhet. Detta föranleder att vi reflekterat över möjliga orsaker. En orsak kan ha sina grunder i 

lärarnas egen kunskap kring studiens ämnesområde. En annan aspekt är att både vår egen 

påverkan under intervjusituationen och den specifika situationen i sig kan ligga till grund. 

Intervjufrågornas formuleringar, vårt förhållningssätt till intervjupersonen och hur vi 

uppmuntrade till det egna berättandet har speglat det svar läraren återgav. Vi intervjuade fem 

lärare var och i och med våra olika personligheter ses detta ha en inverkan på lärarnas utsagor. 

Reliabiliteten i denna studie hade således blivit högre om vi genomfört intervjuerna 

tillsammans. Fördelen att dela upp intervjuerna mellan oss ses emellertid vara att 

intervjusituationen kan av respondenten upplevas mer jämlik när maktasymmetrin (Kvale & 
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Brinkmann, 2014) upphävs något då intervjuare och respondent var jämna till antalet. 

Intervjuguiden samt pilotintervjun lade grunden för vårt gemensamma förhållningssätt inför 

de intervjusituationer vi skulle ställas inför och ses således som en styrka och ökar studiens 

tillförlitlighet. Tid och plats för intervjutillfället valdes av respondenterna och intervjuerna 

genomfördes i direkt närhet till lektionstid eller annat möte. Vi har i åtanke att detta kan ha 

påverkat såväl svarens omfång som innehåll, även om det inte var någonting vi ansåg 

hämmande under den aktuella intervjusituationen. Samtliga respondenter upplevdes 

intresserade och engagerade, vilket även styrktes vid genomlyssning av de inspelade 

intervjuerna. Vårt målinriktade urval av respondenter ser vi kan ha legat till grund för det 

gensvar och den data vi erhöll under intervjuerna. Detta kan uppväga att respondenterna är få 

till antalet. 

Studien är småskalig och utgår endast från en datainsamlingsmetod. En aspekt är att studiens 

trovärdighet kunnat öka ytterligare om även en annan metod nyttjats. Tillämpning av 

kompletterande observationer hade gestaltat en bredare bild av vad språkförståelsefrämjande 

undervisning innebär för lärarna i denna studie. Trots de brister vi tidigare påvisat med 

intervjuer som datainsamlingsmetod och som påverkat studiens reliabilitet, anser vi att 

metoden likväl styrkt studiens äkthet. Vårt syfte var att undersöka lärares egna uppfattningar 

om språkförståelse och undervisning som främjar denna och med halvstrukturerade intervjuer 

kunde syftet uppfyllas. Thornberg och Fejes (2015) menar att kvaliteten i en kvalitativ studie 

är avhängt forskarens förmåga att förhålla sig tillförlitlig under såväl datainsamling som 

analys. För att förhålla oss korrekt till insamlade data har vi tillämpat intervjuinspelningar 

samt transkriberat materialet. Därmed har vi minskat den mänskliga faktorns påverkan under 

databearbetningen vilket vi ser bidrar till studiens tillförlitlighet. Utifrån transkriberade data 

har vi kunnat styrka lärarnas utsagor med citat, och därmed stärkt studiens äkthet. Den 

geografiska närheten oss emellan har varit en fördel då vi under studiens gång haft möjlighet 

att träffas. Vi har, i stor utsträckning, diskuterat, analyserat och tolkat tillsammans och 

därmed validerat genom hela forskningsprocessen.  

  

Resultatdiskussion 

 

Förståelse för texter är inte något som kommer av sig självt i och med att läsningen är 

automatiserad (Westby, 2014). Utvecklingen av språkförståelsen behöver, parallellt med 

avkodningen, uppmärksammas och stödjas vilket är i enlighet med läsmodellen The Simple 

View of Reading (Gough & Tunmer, 1986). Undervisning för att utveckla 

avkodningsförmågan är av stor vikt i de lägre skolåren, dock ska även språkförståelsen ges 

stort utrymme (Westlund, 2009). Utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv är det av betydelse 

att lärare i tidiga skolår, i likhet med speciallärare, besitter kunskap kring vad språkförståelse 

innebär. Då kan elever med svag språkförståelse uppmärksammas och adekvat undervisning 

planeras. Den språkliga utvecklingen sker i ett socialt sammanhang och därmed ses även 

språkförståelsen gynnas i samspel med andra. Syftet med studien var att få en fördjupad 

förståelse för hur undervisningen kan främja språkförståelsen för alla elever och därmed 

förebygga läsförståelsesvårigheter. I och med studiens frågeställningar och genomförande har 

vi, utifrån lärares beskrivningar, fått en ökad insikt i hur språkförståelsen kan utvecklas och 
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stödjas redan i tidiga skolår. Därmed har såväl studiens forskningsfrågor som syfte uppfyllts. 

Även om undersökningen endast bygger på ett fåtal lärares beskrivningar har vi fått en inblick 

hur det specialpedagogiska stödet kan tillämpas på olika nivåer. 

I studien framkommer att samtliga lärare i stor utsträckning utgår från ett kooperativt lärande i 

det språkförståelsefrämjande arbetet, såväl i helklass som i mindre grupper. Det förespråkas 

att eleverna på så vis får möjlighet att lära av den mer kunnige kamraten eller vägledd av 

lärarens expertis. Tjernberg (2013) lyfter i sin avhandling fram framgångsrika faktorer 

gällande lärandemiljön vid läs- och skrivundervisning. En faktor är att eleven, i ett socialt 

sammanhang, får möjlighet att lyckas samt utmanas i den närmaste utvecklingszonen. Den 

pedagogiska och sociala miljön samspelar och är varandras förutsättningar. Det 

sociokulturella perspektivet och Vygotskijs tankar om den proximala utvecklingszonen 

(Vygotskij, 1978) ser vi oss urskilja av det både lärarna och Tjernberg framhåller som 

framgångsrika aspekter kring lärsituationen. Språkförståelsen är komplex och kräver många 

färdigheter. NRP (2000) samt Westlund (2009) framhåller att elevens utveckling av förståelse 

av texter beror på lärarens skicklighet att undervisa. Ett led att göra detta är att ge tankestöttor, 

scaffolding, under lärandets gång (Wood et al., 1976). Resultatet visar att lärarna i studien 

arbetar i enlighet med vad som utmärker en skicklig lärare. Med stöd av olika hjälpmedel, 

stöttar och vägleder lärarna eleverna för att på så vis utveckla språkförståelsen. Genom 

modellering, kroppsspråk, grafiska och semantiska hjälpmedel förtydligas det som är under 

lärande. På så vis avlastas arbetsminnet, vilket annars kan vara ett hinder för språkförståelsens 

utveckling hos elever med begränsning i detta (Elwér, 2014; Nation, 2005).  

Flertalet av respondenterna använder högläsningen som utgångspunkt för att öka elevernas 

förståelse för det skrivna språket. I och med att läraren läser för eleverna kan texten således 

ligga på en mer avancerad nivå, än den eleven själv kan avkoda. Detta överensstämmer med 

vad både Westlund (2009) och Edwards Santoro et al. (2008) framhåller som gynnsamt. 

Studien visar att lärarna främst arbetar med skönlitterära texter, vilket även det 

överensstämmer med tidigare forskning (Duke, 2000). Dock, som även flera av lärarna 

nämner, påvisar annan forskning (Best et al., 2008) att det är av betydelse att introducera 

sakprosa redan i de tidiga skolåren, för att på så vis förebygga svårigheter som annars kan 

uppstå i senare möte med faktatexter. Av resultatet framgår emellertid att inte samtliga lärare, 

i ett språkförståelsefrämjande arbete, tillämpar olika textgenrer, såsom sakprosa. Samtidigt 

visar studien på att språkförståelsen ses genomsyra hela skoldagen och samtliga ämnen, av 

alla respondenter. Utifrån detta är ett troligt antagande att lärarna använder sig av faktatexter i 

den gemensamma undervisningen, även om detta inte uttrycks i intervjuerna. Undervisning 

om olika genrer är väsentligt för att få kunskap i hur man kan hantera och förstå en text (Snow 

& Juel, 2005; Zwaan, 1994). Utifrån vald litteratur, skönlitterär eller sakprosa, arbetar 

respondenterna med att etablera en förförståelse, skapa nya referensramar eller ge eleverna ett 

mer rikt och nyanserat ordförråd. I och med lärarens högläsning av olika texter leds även 

gemensamma samtal kring innehållet, både för kunskap om dess struktur och hur en text kan 

tas an. För att främja förståelsen av texter arbetar lärarna tillsammans med eleverna med olika 

förståelsestrategier. Såväl innan, som under och efter läsningen sker ett arbete med att lära 

eleverna tillämpa olika strategier genom att stötta och modellera, för att erhålla förståelse av 

det lästa. De olika strategierna berör textförståelse på olika nivåer, såsom ord, meningar och 

kontext. Resultatet stöds även av forskning som framhåller att den språkliga svaghet som 
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kännetecknar elever med läsförståelsesvårigheter kan förbättras med lämplig undervisning, i 

synnerhet kring explicit undervisning och vägledning av förståelsestrategier (Clark et al., 

2010; Snowling & Hulme, 2012; Spear-Swerling, 2015). Det går att utläsa av resultatet att 

lärarna berör olika delar från evidensbaserade undervisningsmodeller såsom RT, TSI och 

CORI, även om det inte uttalas i studien. En del lärare uttrycker att de säkerligen gör mycket 

men inte riktigt kan sätta ord på det som tillämpas, vilket kan förklara varför några specifika 

modeller inte lyfts fram.   

Gällande forskning kring läsförståelsesvårigheter har det i större utsträckning fokuserats på 

avkodning i förhållande till språkförståelsen (Catts et al., 2016; Ehri et al., 2001). Då det i 

undersökningen framkom att respondenterna uttrycker en viss osäkerhet kring begreppet 

språkförståelse ställer vi oss frågande om detta grundar sig i att denna faktor inte har 

aktualiserats på skolorna i lika hög grad som avkodning. Även om begreppet språkförståelse i 

sig är relativ okänt liknar emellertid lärarnas beskrivningar med vad detta innefattar enligt 

The Simple View of Reading. Såväl respondenter som Gough och Tunmer (1986) menar att 

språkförståelse innebär en förståelse för ord, meningar och sammanhang. Resultatet visar 

även att lärarna tillämpar undervisning som utvecklar läsförståelsen. På olika sätt och i olika 

stor grad, arbetar de med de av Scarborough (2001) belysta komponenter, i ett led att utveckla 

språkförståelsen hos eleverna. Ordkunskapen är den del som tydligast lyfts fram i lärarnas 

utsagor. Ordförråd har betydelse för förståelsen (Catts et al., 2015; Hulme & Snowling, 2011; 

Westby 2014) men förutsätter inte automatiskt en god förståelse. Respondenterna i studien 

lägger stor vikt vid att utöka elevernas ordförråd vilket även ses stödja elever med svag 

språkförståelse (Clark et al., 2010; Snowling & Hulme, 2012; Spear-Swerling, 2015). Precis 

som forskning visar (Alatalo, 2011; Chinton & Ehri, 2015), arbetar lärarna med ord och 

begrepp utifrån befintlig kontext samt att sätta in orden i nya sammanhang. Även utifrån 

elevernas befintliga kunskaper utökas ordförrådet ytterligare. Ordens djup är viktigt för 

förståelsen av texter (Cain et al., 2004) då ett djupare ordförråd har samband med 

inferenstagning. Medvetenheten kring, samt strukturerad undervisning i hur inferenser görs, 

ser forskning gynna elever med svag förståelse (Cain & Oakhill, 1999) och en del lärare lyfter 

medvetet in detta arbete med inferenser, men även textstrukturer, i undervisningen för att 

möta kraven till mellanstadiet. Av resultatet framgår, hos samtliga lärare, en medvetenhet 

gällande aktivering av elevernas förkunskaper, såväl kring textinnehåll, ämnesområden samt 

enskilda ord och begrepp. Detta är i linje med vad Barnes et al. (1996) framhåller som 

betydelsefullt för åtkomsten av den egna bakgrundskunskapen, men även att det är den rätta 

som aktiveras. Som tidigare nämnts lyfts undervisning kring textstrukturer fram som ett 

viktigt inslag i språkförståelseundervisningen. Däremot visar resultatet att ingen större tyngd 

läggs vid arbete kring förståelse av meningar. Ett fåtal lärare uttrycker att de i den 

språkförståelsefrämjande undervisningen arbetar med grammatik och meningsbyggnad. En 

reflektion är att lärarna inte gör en koppling mellan förståelse av meningar och 

språkförståelse. Den forskning som tillämpats och berört studiens område har inte heller haft 

tyngdpunkt kring denna komponent. Ett antagande är att det här föreligger ett samband.  

Både Elwér (2014) och Westlund (2009) menar att redan i tidiga skolår behöver eleverna 

utvecklas i ordkunskap och genom muntliga aktiviteter även i förståelsen av skrivet språk i 
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olika textgenrer, vilket även undervisas kring enligt respondenternas utsagor. Utifrån vad 

studien visat uppmärksammas dock inte alla komponenter i “The Reading Rope” 

(Scarborough, 2001) i lika hög grad i den språkförståelsefrämjande undervisningen. Forskare 

uttrycker däremot att komponenterna är av vikt och tillsammans skapar de en förståelse, en 

mental modell, av det lästa eller upplästa (Nation, 2005). Det blir, utifrån resultatet, tydligt att 

språkförståelsens samtliga komponenter behöver lyftas fram och aktualiseras i 

undervisningen. Det framkommer även att lärarna ser begränsningar i att utföra en 

språkförståelsefrämjande undervisning gällande såväl tid, material som egen kunskap och 

utveckling kring området. Edwards Santoro et al. (2008) framhåller i sin studie att då 

undervisning som främjar språkförståelsen är tidskrävande bör denna inte ses som en isolerad 

aktivitet. Ett språkförståelsefrämjande arbete, menar forskarna, kan utvecklas i och med 

explicita högläsningstillfällen där flera textgenrer kombineras inom samma ämnesområde. 

Detta ses därmed tidsbesparande och även gynnsamt för såväl ordförråd, ämneskunskap samt 

för förståelsen för olika textstrukturer. Att tydliggöra och implementera grundläggande 

faktorer för att erhålla förståelse av texter samt lyfta fram språkförståelsen i ett vidare 

perspektiv ser vi som ett specialpedagogiskt utvecklingsområde.   

 

Avslutande reflektion 

  

Om elever med språkförståelsesvårigheter inte upptäcks i tid riskerar de att gå igenom 

grundskolan utan att erhålla en adekvat undervisning. För att kunna upptäcka elever med en 

svag språkförståelse behöver såväl lärare som speciallärare besitta kunskaper kring vad 

språkförståelse innebär samt hur svårigheter kan yttra sig. Catts et al. (2012) framhåller 

betydelsen av att tidigt arbeta med språkförståelsefrämjande undervisning både för att 

förebygga eventuella läsförståelsesvårigheter och för att möta kraven i senare skolår. I och 

med språkförståelsens komplexitet (Kamhi & Catts, 2014b; Nation, 2005) är det av vikt att vi 

som speciallärare implementerar kunskaper som bygger på vetenskaplig grund och som kan 

tillämpas inom ordinarie undervisning. Lärandet sker i en social gemenskap och därmed är det 

grundläggande att alla elever ges möjlighet att, i ett sammanhang, utvecklas utifrån sina 

förutsättningar. Även lärarna i studien belyser att kunskap byggs i ett socialt sammanhang, 

med stöd och vägledning från såväl jämnåriga som den kunniga läraren. Ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv ses det gynnsamt och främjande för alla elever, i synnerhet för 

elever med svag språkförståelse.   

  

Språkförståelsen börjar alltmer belysas inom vetenskapliga studier menar Hulme och 

Snowling (2011). Ur analysen av utsagorna kan vi dock utläsa att arbetet med att främja 

språkförståelsen till stor del bygger på beprövad erfarenhet. Även om resultatet visar på en 

medvetenhet kring språkförståelsefrämjande undervisning efterfrågar flertalet lärare i studien 

större kunskaper i hur man kan stötta elever med svag språkförståelse, inom den ordinarie 

undervisningen. Det kollegiala lärandet nämns som ett sätt att erhålla detta. Just denna form 

av kompetensutveckling och dess fördelar belyses av Tjernberg (2013) som framhåller att 

fortbildning ger effekt och resulterar i nya kunskaper när lärare får mötas och tillsammans 

reflektera över gemensamma områden. Vi menar att i det specialpedagogiska uppdraget ingår 

det att hålla sig uppdaterad med aktuell forskning och förmedla den vidare inom 
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organisationen. Specialläraren kan med dennes fördjupade kunskaper kring såväl 

språkförståelse, specialpedagogik som den enskilda skolans verksamhet, i samspel med den 

kunskap lärarna besitter, vara en länk mellan teori och praktik. Genom att tillföra 

evidensbaserad forskning får läraren belägg för det främjande arbetet som redan utförs. Detta 

kan medföra en större tilltro till den egna förmågan och läraren stärks i att elever ges adekvat 

undervisning samtidigt som nya kunskaper erhålls. Elever med språkförståelsesvårigheter 

behöver emellertid än mer explicit undervisning och vägledning kring språkförståelsens olika 

komponenter. Tillsammans med undervisande lärare ser vi, utifrån vår roll som speciallärare, 

möjlighet att skapa olika gruppkonstellationer i den befintliga elevgruppen, där än mer riktade 

insatser kan ges utifrån den enskildes behov. Specialläraren kan därmed bidra med resursstöd, 

anpassat undervisningsmaterial samt adekvat kunskap.  

 

Förslag på vidare studier 

 

Tidigare forskning kring olika språk- läs- och skrivsvårigheter har i större utsträckning varit 

riktade mot avkodningssvårigheter än svårigheter med språkförståelsen. I vår studie har det 

uppdagats att lärarna arbetar språkförståelsefrämjande, men bygger sin undervisning mer på 

beprövad erfarenhet än vetenskaplig grund. Ett område vi ser som intressant att utföra en 

studie kring är hur speciallärare arbetar för att vara en länk mellan forskning och praktik.  

 

Ju äldre eleverna blir desto högre krav ställs på språkförståelsen i och med att texterna blir 

mer avancerade, oavsett skolämne. Lärarens medvetenhet kring detta blir således än mer 

betydelsefullt för elever med språkförståelsesvårigheter. Utifrån studiens resultat och den 

fördjupade kunskap vi erhållit från vetenskaplig forskning ser vi det intressant att undersöka 

mellanstadielärares uppfattningar om språkförståelse. Förslag på vidare studier kan även vara 

att undersöka hur mellanstadielärare och speciallärare arbetar med att utveckla 

språkförståelsen i olika skolämnen samt stötta elever med språkförståelsesvårigheter.  
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Bilaga 1: Missivbrev  

                                

 

 

En förfrågan till lärare i grundskolans årskurs 1–3 om 

deltagande i en småskalig empirisk studie 

 

Hej! 

Vi heter Eva von Post och Johanna Hagsköld och läser sista terminen på 

Speciallärarprogrammet, inriktning språk-, skriv- och läsutveckling på Mälardalens högskola. 

Under hösten 2019 skriver vi vårt självständiga arbete, en empirisk studie inom vår 

specialisering. Studien kommer att beröra läsförståelse med fokusering på språkförståelsen. 

 

Syftet med vår studie är att undersöka hur lärare i grundskolans tidigare år ser på och arbetar 

med språkförståelse i undervisningen för att främja läsförståelsen. 

 

Skolans uppdrag är att ge elever goda förutsättningar att arbeta med lässtrategier och 

läsförståelse redan från årskurs 1. Vi anser att denna studie är av betydelse för att genom 

denna belysa hur lärare i tidiga skolår kan arbeta för att utveckla elevernas språkförståelse och 

på så vis gynna läsförståelsen.  

 

För att uppnå syftet med studien ämnar vi genomföra intervjuer med lärare i årskurs 1–3 med 

kunskap och erfarenhet inom området. Varje intervjutillfälle beräknas ta ca 45 minuter. Tid 

och plats för intervjun kommer vi överens om tillsammans. Intervjun kommer att spelas in 

som stöd för kommande analysarbete.  

 

Vid genomförandet av vår studie utgår vi ifrån de forskningsetiska principerna i enlighet med 

Vetenskapsrådets riktlinjer. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta din 

medverkan. Samtliga intervjuer transkriberas men avidentifieras så det inte framgår vem som 

deltagit i studien. Intervjumaterialet förvaras så ingen obehörig kan komma åt det samt nyttjas 

endast i studiens syfte och kommer inte att föras vidare.  

 

Ditt deltagande skulle vara betydelsefullt för oss och vår studie. Vi avser att genomföra 

intervjuerna under september-oktober 2019. 

 

Du välkommen att kontakta oss om du har några frågor gällande denna studie. 

 

Eva von Post  telefon XXX xxx@student.mdh.se 

Johanna Hagsköld telefon XXX xxx@student.mdh.se 

 

Handledare: 

Susanna Andersson, Universitetsadjunkt i specialpedagogik 

Akademin för Utbildning, Kultur och Kommunikation, avdelning för specialpedagogik 

Mälardalens högskola 

xxx@mdh.se  

mailto:xxx@student.mdh.se
mailto:xxx@student.mdh.se
mailto:susanna.andersson@mdh.se
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Samtyckesformulär      

 

Jag har tagit del av informationen vad gäller studiens syfte, genomförande och deltagande 

och lämnar härmed mitt samtycke till att delta i studien: 

 

 

Datum och ort: ____________________________________________________________ 

 

 

Namnteckning: ____________________________________________________________ 

 

 

Namnförtydligande: ________________________________________________________ 

 

 

På detta telefonnummer kan ni kontakta mig: ____________________________________ 

 

Undertecknat samtyckesformulär överlämnas vid intervjun. 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 
Intervjuguide      

 

 

Öppningsfrågor: 

 

 

-Vilken utbildning har du? 

 

 

-Vilken lärarbakgrund har du? 

 

 

-Vad arbetar du med idag? 

 

 

 

Intervjufrågor:       

                

 

-Vad innebär språkförståelse för dig? Berätta.  

 

 

-Berätta hur du arbetar med språkförståelse i undervisningen. 

 

 

-Hur ser en språkförståelsefrämjande undervisning ut för dig, enligt din uppfattning?  

 

 

 

Avslutningsfrågor: 

 

 

-Är det något annat du vill tillägga?  

 

 

 

 

 


