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SAMMANFATTNING 

Läsförståelse ur ett praktiskt perspektiv 

En studie om läsförståelsundervisning 

Reading comprehension in a practical perspective 

A study about teaching in reading comprehension 

 

 

Syftet med min studie är att undersöka läsförståelsens utrymme i lärarens/ specialpe-
dagogens läsundervisning. Läsförståelse är en del i elevens läs- och skrivutveckling 

och är även en möjlighet för eleven att påverka sitt lärande både i och utanför skolan.  
 

Metoden som har använts är kvalitativa semi strukturerade intervjuer med tre lärare 
och två specialpedagoger på två F – 6 skolor och en specialpedagog på en 7 – 9 sko-

la. Skolorna är belägna inom samma kommun. Min personliga erfarenhet av läsför-
ståelse har också bidragit till studien. 

 
Resultatet visar att utrymmet för läsförståelseundervisning är stort i läsundervisning-

en, men specialpedagogens/lärarens kompetens i läs- och skrivutveckling inverkar på 
hur väl detta utrymme tas till vara. 
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1 INLEDNING 
Läsförståelsens betydelse i elevens lärande och framtida liv, är det som främst har 
fått mig att genomföra denna undersökning. Under mina år i skolan har jag sett hur 

olika elevers tidiga läs- och skrivutveckling kan se ut. Vilka möjligheter finns för att 
alla elever ska lyckas i den första läs- och skrivutveckling och genom det öka sina 

möjligheter att nå en god läsförståelse. 
 

När jag under min utbildning till speciallärare fördjupade mig i elevens läsförståelse, 
blev jag nyfiken på undervisningen av läsförståelse. Läsförståelse är en del i elevens 

läs- och skrivutveckling och har även en stor betydelse i flera av skolans ämne. Sko-
lan har en möjlighet att undervisa eleverna i läsförståelse men använder skolan den 

möjligheten? Denna tanke och även frågan vad läraren/specialpedagogen kan göra 
för att utveckla en god läsförståelse hos eleverna har bidragit till valet av ämne. För 

mig är begreppet läsförståelse intressant utifrån hur det påverkar elevens möjligheter 
att utveckla och påverka sitt lärande.  

 
 Läsning är ett möte mellan läsare och text där läsaren använder sin egen erfarenhet 

och sin föreställning om vad texten kommer att handla om menar Lundberg och 
Herrlin (2003). En god läsförståelse har en stor betydelse för eleven i skolan men är 

minst lika viktig i livet i övrigt. För att kunna delta i vårt demokratiska samhälle på 
lika villkor krävs det att medborgarna har en god läsförståelse. Denna betydelse har 

ökat genom att vi lever i ett kunskapssamhälle där mycket förmedling av information 
sker genom text.  

 
I kapitel 1, skolans värdegrund och uppdrag (Lpo, 94)  

 
Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort infor-

mationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att 

tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt 
att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och 

att inse konsekvenserna av olika alternativ (Lpo  94, s. 7). 

 
Kommunikationen och samspelet mellan lärare, elev och gruppen är för mig en ut-

gångspunkt för att skapa en god lärmiljö. I en god lärmiljö ökar möjligheten för ele-
ven att få ett gott självförtroende i sitt lärande. Har Eleven ett lågt självförtroende till 

sin läsning kan det ha en spridningseffekt till övriga ämnen anser Svensson (2009). 
När vi möter barnet i förskolan/skolan är läsförståelse ett begrepp som kan genomsy-

ra hela verksamheten beroende på vilket sätt läraren interagerar med barnet språkligt. 
I studien kommer utrymmet för läsförståelse i läsundervisningen att beaktas utifrån 

läraren/specialpedagogens beskrivning av sitt arbete med elevernas läsförståelse. 
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1.1 Syfte 

Syftet med mitt arbete är att undersöka undervisningen av läsförståelse både ur ett lä-
rarperspektiv och ur ett specialpedagogperspektiv. I min specifika undersökning vill 

jag se på läsförståelseundervisningen för att eventuellt se vilka läsförståelsestrategier 
som lärs ut. Jag vill även undersöka om det finns ett samband mellan de tre skolornas 

praktik och tidigare forskning. Till dessa syften kopplar jag två frågeställningar. 
 

 

1.2 Frågeställningar 

 Vilket innehåll har läsundervisningen? 

 Hur arbetar tre specialpedagoger och tre lärare praktiskt med läsförståelse? 

 

 

1.3 Begreppsförklaringar 

Inferens 
Läsaren drar slutsatser utifrån texten för att skapa förståelse (Lundberg, 2010). In-
ferensläsning kan även beskrivas som att man läser mellan raderna genom ledtrådar i 

texten som kopplas till läsarens egen erfarenhet (Franzén, 2003). 

Läsförståelsestrategier 
Beskriver Bråten(2008) som mentala aktiviteter vilka läsaren använder för att förstå 
texten. Även att identifiera huvudpersoner, göra förutsägelser och se viktiga händel-

ser i texten är strategier för att förstå texten menar (Myrberg, 2002). 

Schema 
Läsaren tolkar en text utefter sin föreställning och sina förkunskaper av texten. Det 
kan vara läsarens föreställning av hur ett restaurangbesök eller en fotbollsmatch går 

till (Lundberg, 2010). 

Semantik 
Semantik är förståelsen av språkets ord och begrepp (Höien & Lundberg, 1999). 

Syntax 
Hur grammatiken i ett språk är uppbyggt visar dess syntax (Höien & Lundberg, 
1999).  

Ortografisk identitet 
Vår inre bild av ordets stavningssätt (Höien & Lundberg, 1999).  

Ortografisk – morfemisk läsning 
Barnet ser ortografiska mönster i orden vid läsning. Läsningen flyter på utan an-

strängning (Lundberg, 2010). 
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2 TEORETISKT PERSPEKTIV OCH LITTERATUR-
GENOMGÅNG 

De teoretiska perspektiv som belyser studien är ur ett sociokulturellt perspektiv med 
stöd av Säljö (2000) och även ur ett relationellt perspektiv med stöd av Martin Bu-

bers tankar om relationen lärare - elev, vilka beskrivs av Aspelin (2005) och Aspelin 
(2010). 

 
Litteraturgenomgången presenteras genom olika komponenter som har betydelse för 

elevens läsförståelse. Komponenterna benämns som olika kategorier av begreppet 
läsförståelse. De första två kategorierna beskriver styrdokumentens och lärarens be-

tydelse för läsförståelseundervisningen. Efter det presenteras fem olika kategorier 
inom begreppet läsförståelse, läsförståelsestrategier, ordförråd och ordförståelse, mo-

tivation och självbild, att förstå faktatexter och att förstå skönlitterära texter och spe-
cialpedagogiskt arbete. 

 
 

2.1 Teoretiskt perspektiv 

Läsförståelse kommer att belysas ur ett sociokulturellt perspektiv där läraren under-

visar och samspelar med eleven och gruppen i undervisningen av läsförståelse. Säljö 
(2000) menar att samspelet mellan gruppen och den enskilde individen är en central 

punkt i ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Samspelet mellan lärare och elev be-
lyser även Egidus (2009) när han beskriver lärarens roll för att eleven ska nå sin 

proximala utvecklingszon. Läraren spelar en stor roll som handledare i elevens lä-
rande genom att lyssna, observera och försöka förstå vilken utvecklingsfas eleven be-

finner sig i för att med lämpliga uppgifter, stötta och vägleda eleven till nästa utveck-
lingszon (Egidus, 2009). För att detta ska vara möjligt behöver läraren en kunskap 

om barnets miljö, språk och det sammanhang som barnet lever i.  
 

Sociokulturella processer beskriver Säljö (2000) genom att barnets utveckling äger 
rum på två nivåer, dels sker en biologisk mognad där vi utvecklar vår förmåga att 

använda vår kropp och dess olika funktioner genom att t ex. grovmotoriken och fin-
motoriken utvecklas. Dels utvecklar barnet sin sociala kompetens genom kommuni-

kation och lek. Barnets biologiska mognad, barnets kommunikativa och sociala ut-
veckling bidrar tillsammans till barnets förmåga att samspela med andra människor. 

Kommunikativa processer är i ett sociokulturellt perspektiv på lärande viktiga genom 
att eleven blir delaktig i sitt lärande och kunskapsskapande (Säljö, 2000).  

 
Elevers svårigheter att lära kan läraren se på utifrån olika perspektiv menar Säljö, 

(2000). Antingen kan läraren välja att se på det som om det beror på egenskaper hos 
eleverna och deras förmåga, eller så kan läraren beskriva det ur ett sociokulturellt 

perspektiv och se på kommunikationen som sker mellan lärare och elev. Läraren kan 
ändra sitt kommunikativa mönster i sin undervisning och på så vis öka möjligheten 

för eleven att förstå. Även en del texter som eleven möter i skolan finns bara isolerat 
i skolan och händelser i texten kan vara både abstrakta och svåra att förstå för eleven 

(Säljö, 2000). Hur barnets språkmiljö påverkar elevens lärande beskriver Claesson 
(2002). Hon belyser Vygotskij tankar om att barnets utveckling samspelar med mil-

jön där barnet växer upp. I sin uppväxtmiljö får barnet de ord den behöver för att ut-
vecklas och lära sig. Om barnet byter till en främmande miljö där barnet även möter 

ett nytt språk, kan det ta lång tid att utvecklas och lära sig (Claesson, 2002). En sådan 
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miljö kan vara skolan och den miljön beskrivs av Broady (2007) i Den dolda läropla-

nen. Han beskriver elevens möte med skolans miljö och elevens förväntningar på 
skolan. Där beskrivs även lärarens förväntningar på eleven och hur dessa stämmer 

överens med varandra. 
 

Studien belyser även läsundervisning ur ett relationellt perspektiv vilket beskrivs av 
Aspelin(2005). 

I mötet med eleven väljer läraren om det ska bli ett möte där relationen ses som en 
viktig byggsten för elevens lärande. Filosofen Martin Buber (1878 – 1965) anses 

vara en av 1900- talets främsta tänkare. Aspelin (2005) har fört över Bubers tankar 
om jag – du perspektiv, vilket innebär en relation som bygger på en personlig, le-

vande relation. Medan jag – det perspektivet är en opersonlig, enkelriktad relation 
där den ena har ett överläge gentemot den andre. Aspelin överför dessa tankar till 

undervisningen (a.a.). 
 

Martin Bubers pedagogiska budskap är kompromisslöst: äkta relationer är läran-

dets plattform och det är endast på denna väg som vi når verksamhetens egent-

liga mål (Aspelin 2005, s. 36). 

 
De personliga förtroendefulla relationerna anser Aspelin (2005) är grunden för att lä-

rande sker hos eleven. Vare sig läraren kräver att eleven följer hennes ord eller när 
eleven lämnas ensam i sitt lärande utvecklas kunskap. Ett förtroende är ömsesidigt 

där eleven litar på sin lärare och ser att denne vill honom gott. Läraren i sin tur litar 
på eleven och ser elevens unika möjlighet till utveckling (Aspelin, 2005). 

 
 

2.2 Vad säger styrdokumenten om läsförståelse? 

I dagens skola uttrycker våra styrdokument sina mål kring läsförståelse i Läroplan 

för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 94 (Lpo94) 
och i Grundskolans kursplaner och betygskriterier (2000).  

 
Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar det 

svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal 

och skrift (Lpo, 94,s. 12).  

 

I styrdokumenten är läsförståelsestrategier synliga när eleven i slutet av tredje skol-
året ska kunna läsa elevnära skönlitteratur, kunna återberätta handlingen muntligt el-

ler skriftligt och kunna läsa elevnära faktatexter och instruktioner. De ska även be-
skriva och använda sig av innehållet muntligt eller skriftligt (Kursplaner och betygs-

kriterier, 2008). Elevnära texter anknyter till elevens egen förförståelse och genom 
det används schemateorin som grund till elevens lärande. En läsförståelsestrategi kan 

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

I slutet av skolår fem skall eleven vid läsning av barn och ungdomsböcker uppfatta 
handlingen och budskapet i böcker och saklitteratur. De ska även reflektera över tex-

ten och samtala om sin egen läsupplevelse och kunna redogöra för något i texten. 
(Kursplan och betygskriterier, 2008). Läsförståelsestrategierna som framhålls är sam-

talet om läsupplevelsen, att reflektera över texten och även att muntligt berätta och 
redogöra över en del i innehållet för att skapa en begriplig och levande berättelse 
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I slutet av skolår nio skall eleven kunna läsa skönlitteratur från Sverige, Norden och 

från andra länder, saklitteratur och tidningstext om allmänna ämnen. Eleven ska 
kunna återge innehållet sammanhängande och reflektera över det. Texterna ska vara 

anpassade efter elevens ålder. Eleven ska även läsa skönlitterära verk av författare 
som har eller har haft betydelse för vårt sätt att tänka och leva. (Kursplan och be-

tygskriterier, 2008). De olika läsförståelsestrategier som finns i kursplanen för 
svenska är att läsa, samtala och reflektera. Eleven ska även läsa och reflektera över 

tidningstexter och skönlitterära texter som haft betydelse för människans sätt att leva.   
 

I kursplaner och betygskriterier (2008) i samhällsorienterade ämnen är utvecklingen 
av elevens läsförståelse synlig, dels genom mål i skolår fem, där eleven skall söka 

och bearbeta information. Dels genom mål i skolår nio, där eleven skall söka in-
formation från olika källor och kritiskt granska uppgifterna. 

 
 

2.3 Lärares betydelse för elevens läsförståelse 

Denna kategori beskriver betydelsen av lärarens kompetens och relationen mellan lä-

raren och eleven. 
 

Lärarens betydelse för elevens läsförståelse beskriver Myrberg (2007) genom att den 
skicklige läraren kan bedöma var eleven befinner sig i sin läsutveckling. Lärar-

skicklighet är särskilt viktig i mötet med de elever som stöter på svårigheter i sin läs- 
och skrivutveckling (Myrberg, 2007). En orsak som kan bidra till att allt fler elever i 

Sverige får läs- och skrivproblem är att de mindre kvalificerade lärarna arbetar och 
har ansvar för elever med läs- och skrivsvårigheter. I arbetet med att skapa en god 

läs- och skrivutveckling för eleven är läraren och specialläraren/specialpedagogens 
samarbete en viktig del. Även klassens storlek har betydelse för vilken möjlighet lä-

raren har att följa upp eleverna individuellt (a.a.) 
 

Kommunikationen i klassrummet mellan lärare och elever belyser Aspelin (2010). 
Han utgår från Bubers tankar när han beskriver pedagogiska relationer, där kunska-

pen växer genom att personliga förtroendefulla relationer uppstår. Dessa kan inte 
vara helt jämlika, då eleven har en beroendeställning till läraren. I den relationen får 

läraren elevens förtroende genom att eleven vet att läraren är vägvisaren och eleven 
själv är personen som ska vägledas. Buber, menar att läraren inte bör föreställa sig 

utan vara en spontan levande människa som går i dialog med eleverna för att förstå 
hur eleven lär (Aspelin, 2010). 

 
 

2.4 Lästförståelsestrategier 

För att öka sin läsförståelse i mötet med texten kan läsaren använda olika läs-
förståelsestrategier. Läsförståelsestrategierna som presenteras utgår både från läsa-

rens själv och konkreta strategier hur läsaren kan tänka för att öka sin förståelse. 
För att nå en god läsförståelse använder läsaren olika strategier. 

Läsförståelsestrategier kan dels beskrivas genom att eleven aktivt använder sitt 
schema och sin förförståelse i ämnet dels kan eleven använda strategier för hur man 

kan tänka och läsa för att nå en bättre läsförståelse (Myrberg, 2001).  
 

I skolan riktas inte uppmärksamheten på elevers strategier för att förstå textens 

innehåll (Myrberg 2001, s.32). 
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I en undersökning av strategiträning studerade Dole, Brown och Trathen (1996) ele-

vers läsförståelse när de fick tillgång till lässtrategier. Strategiträningen ledde till att 
”at risk student” lär sig läsa aktivt genom att göra förutsägelser, identifiera huvud-

personen och centrala moment i texten. Dessa läsförståelsestrategier tillsammans 
med att eleverna lärde sig hur och när man bäst använde strategierna, ledde till att 

forskarna konstaterade att strategiträningen gav bättre resultat än när eleverna fick 
centrala begrepp i texten förklarade för sig. Det gav även bättre resultat än den vanli-

ga specialundervisningen. I undersökningsgruppen ingick två olika elever som valdes 
ut för att de var två kontraster. En elev var positiv till träningen och använde sig av 

strategierna för att skapa egna frågor till texten. Den andra eleven var vid starten en 
bättre läsare och upplevde inte strategiträningen som meningsfull. Forskarna ställde 

sig frågan om denna elev redan har utvecklat egna strategier som krockar med deras 
förslag på strategier (Dole, Brown & Trathen, 1996). 

 
Lundberg och Reichenberg (2008) beskriver hur olika elever anpassar sin läs-

hastighet i en undersökning. Eleverna var både goda och svaga läsare i skolår 7 - 9 
som läste texter av varierande svårighetsgrad. Studien visar att de goda läsarna hade 

en genomsnittsskillnad i hastighet på närmare 50 % mellan lätta och svåra texter. De 
svaga läsarna anpassade inte sin hastighet eller sättet att läsa efter texten.  En elev 

som inte ändrar sin läshastighet kan ses som en passiv läsare. En passiv läsare försö-
ker inte förutsäga något om texten genom frågor och använder genom det inte sin 

egen förförståelse (Lundberg & Reichenberg, 2008).  
 

När eleven inferensläser använder den sin förförståelse om texten menar Reichen-
berg (2008). En elev gör ofta inte bara en inferens utan en serie av inferenser. Är inte 

eleven medveten om att hon ska använda sina förkunskaper till den aktuella texten 
läser hon texten rent mekaniskt (Reichenberg, 2008). Läraren kan ställa frågor till 

texten för att få eleven att inferensläsa menar Franzén (1997). Frågorna bör få eleven 
både att tänka utifrån texten men även att tänka mellan raderna och relatera texten till 

sin egen förförståelse (a. a). Studier visar att det är svårare att inferensläsa från fakta-
texter än från skönlitterära texter (Grasser, 1981; Reichenberg, 2008).  

 
Ytterligare en bild av vad som har betydelse för elevens läsförståelse beskriver Catts 

och Kamhi, (2005). De visar hur eleven använder sina egna personliga strategier i 
läsprocessen.  Betydelsen av texten skapas i mötet mellan läsaren och texten. Text-

mötet är beroende av läsarens kulturella, sociala attityder, personlighet, språk- och 
begreppskunskap (a.a). Catts och Kamhi (2005) beskriver även elevens läsförståelse-

utveckling i fem steg, eleven förstår ord och meningar, eleven skumläser texten, ele-
ven läser texten analytiskt och får en djupare förståelse av texten, eleven jämför olika 

böcker och texter och sist granskar eleven texten kritiskt (a.a.)  
 

Vid valet av strategier genom frågor till sig själv blir de goda läsarnas metakognition 
synlig anser Reichenberg och Lundberg (2008). Det kan bland annat vara att göra 

klart för sig syftet med läsningen, kan jag skumläsa eller behöver jag läsa texten 
noggrant. Vilka är de viktiga delarna i texten? Läsaren vet själv när den förstår texten 

och när läsaren inte förstår texten väljer den strategier för att öka sin förståelse (Rei-
chenberg & Lundberg, 2008).   

 
Bildens påverkan på läsning av text undersöks mer och mer. Bilder som stöd till ele-

vens läsförståelse kan både skapa förvirring eller stödja elevens läsförståelse. Bilden 
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bör ha anknytning till texten för att eleven ska använda sitt eget schema om ämnet, 

bli motiverad och intresserad av texten (Lundberg, 2010). När texten hänvisar till en 
bild som förtydligar texten, kan det vara till hjälp för eleven att förstå texten (Rei-

chenberg, 2008). 
 

 
2.4.1 Läsning och läsförståelse 

De olika stadierna i läsutvecklingen beskrivs av Höien och Lundberg (1999) som: 

1. Pseudoläsning, 2. Det logografisk- visuella stadiet, 3. Det alfabetisk-fonologiska 
stadiet och 4. Det ortografisk-morfemiska stadiet. En lässtrategi som är inlärd för-

svinner inte när läsaren utvecklar en ny och effektivare lässtrategi utan de redan in-
lärda strategierna finns där när läsaren behöver använda dem (Höien & Lundberg, 

1999). 
 

 Hur tydligt ljuden är lagrade i barnens ordförråd, påverkar den första läsutveck-
lingen enligt nyare dansk forskning (Elbro, 2004). Höien och Lundberg (1999) be-

skriver hur orden formas först som helheter (hela akustiska signaler) i den tidiga 
språkutvecklingen men allteftersom orden blir fler och fler krävs det att barnet gör en 

segmentering av ordet för att kunna hålla isär orden. Segmenteringsprincipen menar 
att orden byggs upp av fonem enligt ett system av cirka.28 segment. Även Myrberg 

(2007) skriver att det svenska språkets kodsystem är svårt att lära eftersom det består 
av 28 bokstäver som har cirka 40 olika ljud kopplade till sig. Eleven använder mer 

och mer av den ortografiska läsningen och elevens ortografiska lexikon ökar i takt 
med att deras läserfarenhet ökar. När läsaren stöter på okända ord eller läser på 

främmande språk, används den fonologiska läsningen och "ordets ljudbild präglas in 
för framtida betydelseforskning" (Myrberg 2007).  

 
Läsprocessen består av delfärdigheterna avkodning och läsförståelse.  Gough and 

Tunmer (1986) uttrycker detta i formeln, Läsning = avkodning x förståelse. Både 
avkodningen och förståelse är viktiga för elevens läsprocess. Läsfärdigheten blir 

produkten av de andra två faktorerna, om en faktor är noll blir också läsfärdigheten 
noll (Höien & Lundberg1999). Vilket visar att eleven behöver både avkodning och 

förståelse för att nå en god läsfärdighet. 
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Även Elbro (2004) visar på läsfärdighet utifrån två komponenter. När en elev har det 

svårt med avkodningen av enskilda ord, kan undervisningen i läsförståelse störa un-
dervisningen av avkodning av enskilda ord.                 

                                                     

                                                        Läsfärdighet 

                                                        

                                         Avkodning        Språkförståelse      

     

                                                                                            (Elbro2004, s. 28) 

 
Läsfärdigheten kan delas upp i två komponenter: avkodning och språkförståelse. 

Språkförståelse innebär även det talade språket. Läsfärdighetens nivå kan förklaras 
utifrån hur väl utvecklad avkodningen och språkförståelsen är hos barnet, de olika 

komponenterna fungerar inte var för sig i en välutvecklad läsfärdighet (a.a.) 
 

 

2.5 Ordförråd och Ordförståelse 

Ordförråd och ordförståelse presenteras utifrån dess betydelse för barnets läs-

förståelse. Det framkommer också skillnader på barnets ordförråd utifrån deras 
språkmiljö.  

 
Förutom barnens bokstavskännedom och uppmärksamhet av språkljud är ord-

förrådets omfång och barnets tillgänglighet till det tecken på hur barnets språk-
förståelse kommer att se ut. Barnet har ett aktivt ordförråd och ett passivt ordförråd 

(Elbro, 2004).  Ordförrådets storlek påverkas av elevens läsning anser Stanovich 
(2000) de elever som redan läser bra och har ett gott ordförråd får ett ännu bättre ord-

förråd som en följd av att deras läsning förbättras. Däremot elever som inte har ett 
gott ordförråd utan läser sakta utan att ha någon glädje av det de läser, läser mindre 

och har genom det en långsammare ordförrådsutveckling, vilket hämmar framtida 
tillväxt av läsförmågan.  

 
Matthew effects: For unto every one that hath shall be given, and he shall have 

abundance: but from him that hath not shall be taken away even that which he 

hath (Stanovich2000, s.184). 

 

Förförståelse för skriven text är svårare att skapa än i talat språk eftersom vissa ord 
möter läsaren enbart i skriven text. I talat språk finns kontext som hjälp för att förstå, 

det kan vara kroppsspråket och miljön runt oss. I den skrivna texten är det ordet och 
läsaren som skapar förståelse av texten (Beck, McKeown & Kucan, 2008). För ele-

ver som inte har de språkliga, de kulturspecifika förkunskaperna och dessutom ett 
dåligt ordförråd blir det svårt att skapa förståelse (Reichenberg, 2008).   

 
Det är stora skillnader på omfånget av barns vokabulär i förskoleåldern och den 

skillnaden ökar under förskoleåldern menar Aukrust (2008). Vårdnadshavarnas soci-
ala bakgrund har ett stort samband med barnets ordförråd och detta beror bl.a. på att 

vårdnadshavare med hög utbildning använder ett vidare språk med fler ord än en 
vårdnadshavare med låg utbildning (a.a). Även (Taube2007; Hart & Risley1995) vi-

sar att vårdnadshavarnas utbildningsnivå är en påverkansfaktor på barnets ordförråd. 
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Hart och Risley (1995) studerade amerikanska treåringar och fann stora skillnader på 

deras ordförråd. Barn till högutbildade föräldrar hade ett aktivt ordförråd som omfat-
tade cirka1600 ord, barn till lågutbildade föräldrar hade ett aktivt ordförråd som om-

fattade en tredjedel, cirka 550 ord. De undersökte också mängden ord som barnen 
exponerades för under sina första tre år. Resultatet visade att barn med högutbildade 

vårdnadshavare hade exponerats för mer än 30 miljoner ord, men däremot barn från 
mindre gynnsamma miljöer endast exponerades för 10 miljoner ord. Hur vårdnad-

shavaren använde språket, skilde sig genom att de gynnade barnen hade en språkmil-
jö, som präglades av uppmuntran, beröm, lyssnande och en miljö där barnet fick vi-

dareutveckla sina tankar. För barn från mindre gynnsamma språkmiljöer bestod 
språket mer av tillrättavisningar och kritik (Taube, 2007).  

 
Ett nära samband mellan ordförståelse och läsförståelse finns men det skiljer också 

på hur elevernas kontakt med läsning ser ut. En del barn kommer till skolan med 
2000 högläsningstimmar och andra barn kommer med 50 timmars högläsning. Detta 

påverkar barnets ordförråd som i sin tur spelar en stor roll för barnets läsförståelse 
(Reichenberg, 2008). Ordförrådet har den enskilt största påverkan på barnets läs-

förståelse och det finns även samband mellan ordkunskap, hörförståelse och läs-
förståelse.  Medvetna pedagoger i förskolan kan utveckla dessa delar hos barnet ge-

nom att samtala med ett utvecklat språk och erbjuda en rik språkmiljö på förskolan 
(Westlund, 2009). 

 
 

2.6 Motivation och självbild 

Motivationen hos eleven till läsning ser olika ut och lärarens möjligheter att öka mo-

tivationen hos eleven visar denna kategori. Elevens självbild är den bild eleven har 
om sig själv och sin identitet (Svensson, 2009). 

 
Ordförrådet påverkar även elevens motivation till läsning Stanovich (2000) beskriver 

att en elev med låg motivation till läsning, läser cirka 100 000 ord på ett år medan en 
högmotiverad elev läser mellan 10 – 50 miljoner ord på ett år. Effekten av tillväxten 

av ordförrådet (genom mängden ord en elev läser) kombinerat med den stora skillna-
den i färdigheten att läsa, bidrar till att "richer - get - richer" eller en växande fördel 

genom att företeelsen finns inbyggd i läsprocessen.  
 

När barnen börjar i skolår ett har de olika förutsättningar menar Taube (2007). En del 
barn är positiva och trygga med en stark motivation att vilja lära sig allt det nya och 

så finns det barn som redan vid skolstarten känner att de inte kommer att klara de nya 
kraven. Taube (2007) beskriver även att barn från den första gruppen tappar en bit av 

sitt självförtroende och även motivationen till att lära sig nya saker redan efter första 
skolåret. Den första läsinlärningen blev kanske svårare än de förväntat. För eleven 

kan krav och förväntningar vara för höga och eleven kan då använda strategier som 
förhindrar deras läsutveckling och som medför att de slipper att läsa. Strategier som 

eleven använder sig av kan vara att memorera allt som läraren säger, att lära sig tex-
ter som ska läsas utantill och även att gissa istället för att läsa. Även koncentra-

tionsproblem hos eleverna ökar vilket flera lärare beskriver (a. a).  
 

 Elevens självbild är den bild som eleven har om sig själv och sin identitet beskriver 
Svensson (2009).  Barnets självkänsla utvecklas tillsammans med andra, från första 

början i anknytningen med vårdnadshavarna. Självförtroendet är mer påverkbart be-
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roende på olika situationer. Har eleven ett gott självförtroende i sin läsning är det 

viktigt att behålla det även om eleven får det svårt med sin läsning. Elevens självbild 
påverkar hur eleven upplever sina motgångar. Självförtroende kan ha en spridnings-

effekt till andra områden i elevens lärande, både positiva och negativa (Svensson, 
2009). 

 
Människan skapar sin motivation genom de erfarenheter som bemötandet ger anser 

Jenner (2004). Det pedagogiska mötet där läraren ser på eleven som ensam ansvarig 
för sitt misslyckande och sig själv som den enda orsaken till elevens framgång, ska-

pas inte av det goda mötet. Lärarens förväntningar på eleven spelar en stor roll för 
elevens motivation,   

 
Begreppet Pygmalioneffekten visar hur positiva förväntningar leder till positiva 

resultat och negativa förväntningar leder till negativt resultat  

(Jenner, 2004, s. 10). 

 

 

2.7 Att förstå faktatext – att förstå skönlitterär text 

Texterna som läsarna möter kan vara av olika slag men i forskningen kring läs-

förståelse beskrivs ofta läsförståelse genom elevens läsning av faktatexter och skön-
litterära texter.  

 
 
2.7.1 Att förstå faktatexter 

Läraren kan hjälpa elever att förstå en faktatext, genom att ge eleverna texter som är 
intressanta, med tydlig struktur och på rätt nivå anser Catts och Kamhi(2005). Lära-

ren underlättar förståelsen av texten genom att förbereda eleverna på det de ska läsa, 
hjälpa dem under tiden de läser och efter läsning. Det sammanfattas i tre begrepp: 

Förberedelser - Assistans - Reflektion. I förberedelserna behöver läraren känna till 
elevernas bakgrund och förutse vad som troligtvis kommer att uppfattas som svårt i 

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

tiskt kring texten och jämföra texten med andra källor. Metoden utvecklar eleven att 
bli självständiga läsare (Catts & Kamhi, 2005). Arbetssättet rymmer både strategi-

träning och schemateorin.  
 

Ett problem med så kallade lättlästa faktatexter är att de blir för avskalade och det är 
svårt att svara på annat än frågor där svaret finns direkt i texten. Läsaren behöver ha 

ledtrådar för att kunna svara på inferensfrågor. Ledtrådar kan vara orsaksord som 
binder samman meningarna till exempel därför att, eftersom, ledde till. Även en be-

rättarröst underlättar förståelsen av en faktatext (Reichenberg, 2008).  
 

 
2.7.2 Att förstå skönlitterära texter 

Skönlitterära texter kan innehålla ord som leder till samtal mellan läraren och barnen 

där barnen utvecklar sitt textspråk och i samtalet får deras förståelsestrategier stöd. I 
förskolan finns möjlighet att utveckla ordförrådet hos barnen när de utsätts för nya 

ord med en kontext och att det finns tillgång till en lärare som kan ge tolkningsstöd 
menar Aukrust (2008). Det har visat sig att förskolebarn som har goda samtals-

färdigheter använder dessa som stöd i sin senare textförståelse. Goda samtalsfärdig-
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heter visar barnet genom att till exempel kunna berätta en historia och ge förklaringar 

till en händelse. Kognitiva utvecklande samtal utvecklar två olika sidor, deltagarna 
använder sig av tur tagande i samtalet, vilket stöder barnet i deras tolkning av sam-

talets nya ord. Samtalet kan också föras både framåt och bakåt i tiden. Dessa färdig-
heter utvecklar barnet för att i framtiden kunna läsa svårare texter och att tolka texter 

(Aukrust, 2008).  
 

Samarbetet med vårdnadshavarna kring elevens läsning hemma är viktigt och att 
vårdnadshavarna får redskap för hur de ska läsa med sina barn. Böckerna bör pre-

senteras ödmjukt och varsamt menar Catts och Kamhi (2005) då det inte är självklart 
att vårdnadshavarna läser med sina barn. För att fördjupa läsningen av skönlitterära 

böcker kan man läsa en bok i ett visst ämne och sedan visa det praktiskt till exempel 
gå ut och göra en snöängel. En väg att fördjupa läsningen är att läsa om olika känslor 

och att läsaren har en förståelse för känslorna (Catts & Kamhi, 2005).  
 

 

2.8  Specialpedagogiskt arbete 

Inom det specialpedagogiska arbetet med läsförståelse visar flera forskare på bety-
delsen av elevens språkliga medvetenhet och även på olika möjligheter för att upp-

täcka elever som har en dålig läsförståelse.  
 

Barnets språkliga medvetenhet gällande syntax och morfologi har betydelse för deras 
läsförståelseutveckling både på ord-, sats- och textnivå (Myrberg, 2007). Det finns 

flera riskfaktorer hos sexåringen för att en svag läsförståelse utvecklas. Riskfakto-
rerna är en kombination av en dålig språkförståelse, ett litet ordförråd och en dålig 

syntaktisk förmåga. Är deras språkliga medvetenhet svag inom dessa områden utgör 
dessa riskfaktorer för att eleven inte ska förstå det de avkodar. Detta är områden som 

är svåra att upptäcka men som har stor betydelse för elevens läsförståelse (Nauclér & 
Magnusson, 2003). Det är viktigt att förskolan arbetar med språkets form, fonologi, 

morfologi och skapar en medvetenhet av syntax för att barnet ska nå en god läsför-
ståelse. Även språkets innehåll, ordförråd och semantik och den pragmatiska med-

vetenheten ses som viktiga för en god läsförståelse (Arnqvist 1993; Westlund2009). 
 

De allra flesta elever med stora lässvårigheter har problem med avkodningen. De kan 
inte förstå texten eftersom de inte kan identifiera det enskilda ordet. Det finns även 

elever som inte har problem med sin avkodning av det enskilda ordet, men deras för-
ståelse av texter är begränsad. Det finns inte mycket forskning på denna specifikt då-

liga förståelse (Elbro, 2004). Även Reichenberg (2008) beskriver dessa läsare.  
 

Det specialpedagogiska arbetet på en skola bör ses utifrån ett relationellt perspektiv 
menar Persson (2008). Det är betydelsefullt att arbetslaget ser eleven i svårigheter 

och utvecklar elevens undervisning tillsammans med övriga pedagogisk verksamhet. 
Utifrån ett relationellt perspektiv på undervisningen ser arbetslaget elevens lärmiljö, 

organisationen och även lärarens undervisning som föränderlig för att eleven ska nå 
målen (a. a). 
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2.8.1 Kartläggning av elevens läsförståelse 

Herrlin och Lundberg (2003) beskriver fem dimensioner i elevens läsutveckling vilka 

återfinns som ett läsutvecklingsschema. Läsutvecklingsschemat kan vara ett stöd vid 
kartläggning av elevens läsutveckling (Herrlin & Lundberg, 2003). 
 

 

Fonologisk 

medvetenhet 

Ordavkodning Flyt i läsning-

en 

Läsförståelse Läsintresse 

 
 

När eleven har flyt i läsningen ska eleven inte läsa texten ord för ord utan läsningen 

flyter på i meningar, stycken och längre avsnitt. De ska även läsa med betoning och 
prosodi (Herrlin & Lundberg, 2003). Läsflyt utvecklas när avkodningen automatise-

ras och barnets intresse går från avkodning till att förstå texten. Detta sker för de fles-
ta elever under skolår två (Myrberg, 2007). Förståelseprocessens betydelse ökar när 

ordavkodningen är klar för eleven, det är elevens ordförråd, bakgrundskunskap och 
syntaktiska medvetenhet som visar hur utvecklingen av läsförståelse kommer att se 

ut (Vellutino, 2004). 
 

En fara med undervisningen i läsförståelse är att det kan bli en kontroll av förståelsen 
(Elbro, 2004). Även Lundberg (2010) visar på att en stor del av undervisningen av 

läsförståelse innebär enkla kontrollfrågor av den lästa texten. Men för att alla elever 
ska nå en god läsförståelse betonar Myrberg (2007) vikten av att identifiera vilka 

barn som behöver stöd i sin läs- och skrivutveckling. Redan i skolår ett ska insatser 
sättas in för att alla elever ska förstå den alfabetiska principen vilken har stor bety-

delse för utveckling av elevens ordförråd och läsförståelse (a.a.)  
 

I en artikel uppmanar Reichenberg (2008) skolan att läsa mer faktatexter med ele-
verna och att använda strukturerade textsamtal. Strukturerade textsamtal bidrar till att 

läraren upptäcker de passiva läsarna.  
Reichenberg förespråkar ingen särskild metod, men har själv provat på metoden, 

Questioning the Author, vilken går ut på att eleven ska börja ifrågasätta texten och 
författaren. Läraren har samtal med både aktiva och passiva elever i smågrupper. 

Tanken med arbetssättet är att träna eleverna på att bli en aktiv läsare. Eleven blir 
mer och mer självständig i sina frågor till texten och efter hand utvecklas eleven till 

en aktiv läsare (Reichenberg, 2008).  
 

Frågor/samtal som kan kartlägga läsförståelseutveckling hos eleven beskriver även 
Catts & Kamhi (2005). Frågorna kräver att läsaren tänker utanför texten i boken och 

att läsaren använder sin egen åsikt i svaren: 

 Vad gjorde boken intressant? 

 Tyckte du om boken varför, varför inte? 

 Är karaktärerna i boken personer som du skulle vilja ha som dina vänner? 

 Vilka andra saker skulle du vilja att det hände i boken? 

 Om du var huvudpersonen i boken, vad skulle du gjort annorlunda då? 

 Om du kunde möta författaren till boken, vad skulle du säga då? 

 Vad skulle du vilja förändra i historien? 

 Har du någon gång upplevt några av de händelserna som karaktärerna i bo-

ken upplever? (Catts & Kamhi 2005, s. 45). 

 

När elever svarar på frågor som dessa för de ett tolkande resonemang och deras fär-
dighet för att läsa texter mer kritiskt utvecklas (a.a.)  
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Läsförståelse är ett stort område och jag har i min litteraturgenomgång lyft fram oli-

ka kategorier som berör lärarens/specialpedagogens undervisning av läsförståelse.  I 
studien används även de fem kategorierna i resultat och analysdelen. De fem katego-

rierna är läsförståelsestrategier, ordförråd och ordförståelse, motivation och självbild, 
att förstå faktatexter - att förstå skönlitterära texter och specialpedagogiskt arbete.  

  

ordförråd 

och ordförståelse 

motivation och 

självbild 

att förstå faktatexter 
att förstå skönlitterära 

texter 

specialpedagogiskt 
arbete 

 

LÄSFÖRSTÅELSE 

läsförståelsestrategier 
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3 METOD 
När jag har sökt efter tidigare forskning inom begreppet läsförståelse har jag använt 
mig av universitetsbiblioteket och dess sökmotorer för att hitta litteratur, artiklar och 

avhandlingar.  Jag har även sökt referenser i böcker och artiklar vilket Rienecker & 
Stray- Jörgensen(2008) beskriver som kedjesökning. 

De sökord som jag har använt mig av är läsförståelse, schemateorier, 
läsförståelsestrategier, ordförråd, ordförståelse, motivation och reading comprehen-

sion.  
 

 

3.1 Val av metod 

Inom forskning finner man två grundläggande metoder för att behandla och samla in 
data, kvantitativ eller kvalitativ forskningsansats. Kvantitativa studier innebär att 

data mäts. Vid kvantitativa studier används ofta enkäter och strukturerade intervjuer 
för att kunna mäta och visa sina svar i diagram och statistiska analyser (Patel & Da-

vidsson, 2003). Medan den kvalitativa studien ofta innebär att öppna frågor används 
för att få fram informanternas syn på ett fenomen (Patel & Davidsson, 2003). 

 
För min studie passade det att genomföra kvalitativa intervjuer, då mitt syfte med in-

tervjuerna var att försöka se vilket utrymme läsförståelsen har i informanternas läs-
undervisning. Vidare ville jag undersöka hur specialpedagoger/lärare arbetar med 

läsförståelse vid tre olika skolor. Studien genomfördes som en kvalitativ studie ge-
nom semi strukturerade intervjuer med lärare, specialpedagoger vid tre olika skolor. 

Vid en kvalitativ forskning kan intervjuer vara en metod som används (Bryman, 
2009). Den kvalitativa forskningsintervjun kan ses som ett samtal, vilken har en 

struktur och ett syfte (Kvale, 1997).  
 

Syftet med en kvalitativ intervju är att hitta något i den intervjuades praktik eller nå-
gons uppfattning om ett visst fenomen, i detta fall begreppet läsförståelse. Det finns 

inget färdigt svar utan svaren kommer fram i samtalet mellan forskaren och infor-
manten. Svaren kan både vara en nyanserad beskrivning av informantens vardags-

värld och en beskrivning av något speciellt. Genom att diskutera och lyfta fram både 
vardagsvärlden och det speciella skapas en fylligare bild av den intervjuades uppfatt-

ningar och praktiska arbete menar Patel & Davidsson (2003). Jag använde semi 
strukturerade intervjuer för att få en fylligare bild av informanternas svar. Semi 

strukturerade intervjuer innebär att frågorna kan vara mer allmänt formulerade än vid 
strukturerade intervjuer och det finns en möjlighet att ställa följdfrågor om de be-

döms som viktiga för svaren (Bryman, 2009).  
 

Vid min undersökning var samtalet och det som framkom där det viktiga. Jag ser på 
informanternas tankar och deras praktiska erfarenhet av läsförståelse som det viktiga 

i min studie. Kvalitativ forskning ser på individens sociala verklighet utifrån deras 
egen tolkning (Bryman, 2009). Forskningsintervjun beskrivs även av Kvale (1997) 

som viktig för att få ta del av individens livsvärld. Mina intervjufrågor utgick till att 
börja med från uppsatsens två problemformuleringar och jag använde även min egen 

kunskap och erfarenhet i ämnet läsförståelse. I intervjusvaren framkom det olika ka-
tegorier inom begreppet läsförståelse. Kategoriseringen underlättade tolkningen och 

analysen av resultatet genom att de olika begreppen inom läsförståelse blev tydliga.  
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Litteraturdelen innehåller sju olika kategorier och resultatet presenteras inom fem 

olika kategorier. De olika kategorierna i litteraturdelen är, Vad säger styrdokumen-
ten, lärarens betydelse för elevens läsförståelse, läsförståelsestrategier, ordförråd och 

ordförståelse, motivation och självbild, att förstå faktatexter och att förstå skönlitte-
rära texter och specialpedagogiskt arbete. De olika kategorierna i resultat och analys-

delen är specialpedagogiskt arbete, ordförråd och ordförståelse, läsförståelse-
strategier, att förstå faktatexter och att förstå skönlitterära texter och motivation och 

självbild. Den ordning som kategorierna presenteras i är beroende på vilket utrymme 
delen har i intervjun, utifrån informanternas beskrivning av sin läsförståelse-

undervisning. 
 

De två delarna, vad säger styrdokumenten och lärarens betydelse för elevens läs-
förståelse förekommer endast i litteraturdelen. De områdena tangerar de andra kate-

gorierna i resultatet, därför bestämde jag mig för att redovisa resultatet i fem katego-
rier. Jag använder mig av ordet informanter i uppsatsen med vilket avses de intervju-

ade personerna i min undersökning.  
 

 

3.2 Pilotundersökning 

Studien inleddes med en pilotundersökning. Syftet med pilotundersökning var att 
prova formen och frågorna för kommande kvalitativa intervjuer. Intervjuguiden var 

uppställd som ett frågeschema och det fanns utrymme för följdfrågor, vilket skedde 
vid några tillfällen under intervjun (Bryman, 2009). Intervjuguide Bilaga B. 

 
Jag kontaktade rektor på skolan och berättade om min undersökning och genom rek-

tor fick jag kontakt med två lärare. Kontakten med rektor var ett bra sätt att få legiti-
mitet för intervjun. De två lärarna arbetar i varsin klass ett på en F - 6 skola.  

 Lärarna har arbetat 41år respektive 44 år som lågstadielärare. I samtalet framkom 
det att lärarna kontinuerligt deltar i kompetensutveckling och pedagogiska diskussio-

ner på skolan. Under intervjun satt vi i ett avskilt rum vilket bidrog till att intervjun 
skedde i en lugn miljö utan störande inslag. Eftersom vi var tre personer inklusive 

mig själv präglades intervjun av att vara ett samtal och det var en bra stämning i 
rummet. Jag skrev ut nio sidor textsamtal vid transkriberingen av bandinspelningen.  

 
I pilotundersökningen tycker jag att min intervjuguide täckte in området väl. Det som 

vi diskuterade mer och där nya tankar dök upp var hur eleven förstår faktatext och 
hur de förstår skönlitterär text. Därför kommer den frågan in i intervjuguiden till öv-

riga intervjuer. Empirin från pilotundersökningen använde jag som intervjuunderlag i 
min stora studie, eftersom det kom fram mycket intressanta tankar utifrån mitt syfte 

med uppsatsen. 
 

 

3.3 Urval 

Mitt urval kan definieras som ett snöbollsurval då jag tog kontakt med en special-

lärare/specialpedagog eller rektor på skolan för att få förslag på personer till min in-
tervju (Bryman, 2009). Kvalitativa intervjuer visar informanternas bild av ämnet och 

urvalet av informanter sker oftast inte slumpmässigt (a.a.)  
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Tre lärare och två specialpedagoger på två F - 6 skolor och en specialpedagog på en 

7 - 9 skola intervjuades. Skolorna är belägna på olika bostadsorter, en F -6 skola är 
belägen på landsorten och den andra F - 6 skolan är en mångkulturell stadsskola och 

7 - 9 skolan är en stadsskola. De är alla tre belägna inom samma kommun. Jag till-
frågade även ytterligare en F - 6 skola och dessutom en lärare som tackade nej till att 

delta i studien. 
 

Vid kontakten med skolans rektor önskade jag, att få intervjua lärare som har genom-
fört NP i år 3 och speciallärare/specialpedagog som arbetar med läs- och skriv-

utveckling. Därefter tog jag telefonkontakt med de föreslagna lärarna och special-
pedagoger, vid ett tillfälle fick jag ett förslag på en lärare av en specialpedagog på 

skolan. Till studien sökte jag även en specialpedagog med en fördjupad kunskap i 
läs- och skrivutveckling. Den som är ansvarig för läs- och skrivutveckling inom 

kommunens centrala resursteam gav förslag på en specialpedagog. Mitt val av in-
formanterna gjordes utifrån deras kompetens i ämnet.  

 
I inledningen av arbetet visade det sig att de specialpedagoger som deltog i studien 

har en lärarutbildning och även en gedigen erfarenhet av undervisning i läs- och 
skrivutveckling. I resultatredovisningen benämns informanterna för, lärare och spe-

cialpedagoger. Det var en man och fem kvinnor som deltog i undersökningen.  
Lågstadielärarna har arbetat i 44 år, 41 år och 36 år. Specialpedagogerna har arbetat 

som lärare och specialpedagog, 38 år, 33 år och 38 år. Deras sammanlagda erfarenhet 
av sin praktik inom skolan är väldigt stor och det framkom även under intervjuerna 

när de beskrev sin läsundervisning. Därför ansåg jag att det räckte att genomföra des-
sa intervjuer. 

 
 

3.4 Genomförande av intervjuer 

Alla intervjuer var bokade i god tid vilket medförde att jag var väl förberedd vid in-

tervjutillfällena. Informanterna hade bokat rum till oss att sitta i och vid några till-
fällen var det deras arbetsrum. Vi satt i en lugn miljö utan att bli störda och med en 

stängd dörr. Informanterna var positiva över ämnet och uppgav att det var ett viktigt 
ämne att diskutera. Det bidrog till att det blev intressanta samtal som hölls. Samtalen 

varade cirka. 1 timme i fem fall och en halvtimme i ett fall där informanten var dub-
belbokad. 

 
Jag använde mig av bandspelare vid intervjuerna. När jag genomförde min pilot-

studie märkte jag att vid semi- strukturerade intervjuer blir det mycket samtalstext att 
transkribera. Men det var flera fördelar att använda bandspelare och därför valde jag 

även att använda det under intervjuerna. Dels kunde jag koncentrera mig på och vara 
delaktig i samtalet, dels fanns också en möjlighet att gå tillbaka i materialet för att 

lyssna på intervjun, vilket har fått mig att upptäcka nya infallsvinklar på materialet. 
Jag frågade informanterna om det gick bra att använda bandspelare och det gick bra 

för samtliga. Ingen av informanterna har fått se intervjufrågorna före intervjutillfället 
men en informant frågade efter frågorna vid telefonsamtalet när vi bestämde tid och 

plats för intervjun. Mitt svar var att min önskan var att alla informanter skulle vara 
förberedda på samma sätt och att de tidigare informanterna inte hade fått tillgång till 

frågorna i förväg.  
Intervjuguide Bilaga C. 
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3.5 Bearbetning 

Vid varje intervju har semi- strukturerade intervjuer använts för att senare transkribe-
ras. Vid varje intervju har jag transkriberat cirka nio sidor samtalstext.  

 
Att analysera sina intervjuer kontinuerligt under studien rekommenderar Bryman 

(2009). Ett skäl är att forskaren blir mer medveten om de olika teman som kan bli 
synlig vid tolkning av intervjun (a. a). Dessa teman finns det då en möjlighet att an-

vända sig av vid senare intervjuer. I studien transkriberades intervjuerna efter varje 
tillfälle, vilket ökade min möjlighet att urskilja olika teman i texten. I denna studie 

var det de olika kategorierna inom begreppet läsförståelse som växte fram som olika 
teman under intervjuerna och vid tolkningen av empirin. 

 
En viktig del är att ha en viss distans till kodningen, likställ inte kodningen med ana-

lysen utan kodningen är en del av analysen (Bryman, 2009).  Indelning av litte-
raturen och resultaten i olika kategorier inom begreppet läsförståelse är en kodning 

av resultatet som underlättade analysen och tolkningen av resultatet. När jag delade 
in resultatet i de olika kategorierna försökte jag tänka och upptäcka informantens 

tankar i svaren. Vid tolkningen av den kvalitativa empirin är första steget att upp-
täcka informantens betydelse av sitt svar menar Bryman (2002). Nästa steg är att se 

samband och betydelse mellan svaren och den tidigare forskningen (a.a.) 
 

 

3.6 Metoddiskussion 

För mig var valet av metoden, kvalitativa intervjuer något som stämmer överens med 

hur jag vill undersöka ett problem. Samtalet som metod för att se på ett fenomen gav 
empirin ett personligt ansikte. Intervjusvaren växte i samtalet och informanterna gavs 

god tid att besvara frågorna.  
 

De olika kategorierna växte fram under intervjuerna och även när jag läste den tidi-
gare forskningen i ämnet. Att utgå från kategorierna från början i undersökningen 

kunde ha gett ett rikare material inom varje kategori, eftersom det hade funnits en 
möjlighet att rikta intervjuguiden ännu mer. Ett annat alternativ kunde vara att starta 

undersökningen ur en kategori, för att minska ner studien till en liten del av läs-
förståelsebegreppet. För att se läsförståelseundervisningen utifrån elevperspektivet 

kunde observationer i klassrumssituationen vara en metod att pröva. I en observation 
kan samspelet mellan läraren/specialpedagogen och eleven framträda och det socio-

kulturella perspektivet i praktiken blir synligt. 
 

I min studie var det problemformuleringens svar som jag sökte och intervjuguiden 
var en första ingång för att utkristallisera läsförståelse i läsundervisning. Kategori-

erna framkom i empirin och i tidigare forskning och var även en väg för mig att tolka 
resultatet. 

 
 

3.7 Etiskt förhållningssätt 

I de forskningsetiska principerna inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 

finns det fyra huvudkrav på ett forskningsarbete: Informationskravet, personer som 
är berörda av forskningen ska informeras om syftet med forskningen. Samtyckes-

kravet, deltagarna har rätt att säga nej till att delta i undersökningen. Konfiden-
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tialitetskravet, personuppgifter och andra uppgifter om deltagarna förvaras säkert. 

Nyttjandekravet, insamlade uppgifter får endast användas till forskningsändamål. 
(Forskningsetiska principer, 2002). Dessa principer följde jag i min forskning bl.a. 

genom att informanterna informerades om att deras personliga uppgifter behandlas 
konfidentiellt, (intervjuguide, Bilaga C). Vid kontakten med informanterna informe-

rade jag dem om syftet med min studie och hur den kommer att publiceras och att de-
ras svar kommer att anonymiseras. Deltagarna blev tillfrågade om de ville delta i 

studien och jag framförde också varför just de blev tillfrågade. I mina intervjuer möt-
te jag flera människor som arbetar med elevernas läsförståelse, detta arbete kan se ut 

på många olika sätt. Att i forskningen respektera den kunskap som dessa personer 
utvecklar och använder i sitt arbete är för mig en viktig etisk aspekt i mitt möte med 

dessa personer. Detta kan ses som en respekt för den praktiska kunskapen (Eliasson, 
1995).  

 
Motivationen hos informanterna påverkas vid det personliga mötet med forskaren 

menar Patel och Davidsson (2003). Att som forskare inta en ödmjuk attityd och visa 
ett intresse för informantens arbete är viktigt för att inte informanten ska hamna i en 

försvarsattityd (a. a).  Jag genomförde sex intervjuer vilket bidrog till att jag kände 
mig väl förberedd och nyfiken på informanternas arbete. Om det varit fler intervjuer 

kunde en likgiltighet och ett ointresse infunnit sig hos mig, helt omedvetet, vilket 
inte skulle bidragit till att ge alla intervjuer samma utgångspunkt. Jag gjorde ett etiskt 

val genom att inte intervjua någon som jag kände sedan tidigare genom mitt arbete i 
kommunen. Detta lyckades jag med förutom att jag kände igen en specialpedagog 

sedan tidigare. Jag har inte haft någon arbetsrelation med någon av informanterna 
vilket innebar att jag blev mer bekväm i min forskarroll. 

 
 

3.8 Bearbetning och analys och resultat 

Min kodning av intervjuerna skedde genom att jag sorterade in svaren i fem olika ka-

tegorier. Kategorierna analyserades från de tidigare sju kategorierna till fem kate-
gorier, specialpedagogiskt arbete, ordförråd och ordförståelse, läsförståelsestrategi, 

att förstå faktatext – att förstå skönlitterärtext samt motivation och självbild. De olika 
kategorierna kan tangera varandra i resultat och analysdelen.  

 
Analysen av resultatet skedde utifrån en hermeneutisk tolkning, hermeneutiken stu-

derar tolkning av texter men har även utvidgats till att tolka handlingar. Forsknings-
intervjun ses som ett samtal om informanternas verklighet, som senare omvandlas till 

texter som ska tolkas.  
 

Hermeneutiken är ett alltså dubbelt relevant för intervjuforskning: först genom 

att kasta ljus över den dialog som skapar de intervjutexter som ska tolkas och se-

dan genom att klarlägga den process där intervjutexterna tolkas, vilken återigen 

kan uppfattas som en dialog eller ett samtal med texten (Kvale 1997, s.49). 

 
Mina intervjusvar har jag transkriberat till cirka 50 textsidor. Empirin sorterades in i 

fem olika kategorier för att få fram en tydlig bild över informanternas beskrivning av 
sin praktiska verklighet och tidigare forskning i begreppet läsförståelse. Kategorierna 

underlättade min tolkning av informanternas intervjusvar och av tidigare forskning 
men även deras förhållande till varandra. Resultat och analys visas tillsammans med 

tidigare forskning i fem av de olika kategorierna. 
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Kvale (1997) beskriver den hermeneutiska cirkeln där delarna växlar med helheten, 

detta kan ses som ett spiralmönster för att få en större förståelse och mening i empi-
rin. Mina delar är kategorierna och helheten är lärarens/specialpedagogens läs-

förståelseundervisning. Jag försöker tolka delarna för att skapa en förståelse för hel-
heten av informanternas svar och tidigare forskning. 

 
 

3.9 Reliabilitet och Validitet  

Den här studien är genomförd på tre skolor inom samma kommun med tre lärare och 

tre specialpedagoger. Att intervjua fler lärare/specialpedagoger för att få en mer ge-
nerell undersökning skulle medföra en utvidgning som inte ryms i en undersökning 

av den här omfattningen. Det gör att det inte går att generalisera de resultat som 
sammanställts och analyserats och visa på att resultaten är giltiga för andra lära-

re/specialpedagoger på andra skolor. Skulle resultatet vara giltigt utöver denna speci-
ella undersökning används begreppet, extern validitet (Bryman, 2009). 

 
En kvalitativ intervju kan ses som en unik situation just i det ögonblicket det sker. 

Därför behöver inte reliabiliteten ses som svag om det genomförs två intervjuer med 
samma informant och det kommer fram två olika svar. I den kvalitativa forskningen 

kan en informant ändra sig i och med att de lärt sig något nytt och genom det får nya 
erfarenheter. Genom detta är reliabilitet inflätad med validiteten i en kvalitativ studie 

(Patel & Davidsson, 1997). 
 

I denna kvalitativa studie var en del att tolka och beskriva informanternas inter-
vjusvar. Validiteten påverkas av intervjuguiden och av mig som forskare. Hur jag har 

interagerat med informanterna har förändrats under forskningsprocessen. En stor del 
har varit att lyssna, inte avbryta och att låta informanten tänka klart inför varje fråga. 

Min erfarenhet och kunskap i begreppet läsförståelse och informanternas erfarenhet 
och kunskap i begreppet läsförståelse påverkar validiteten. Dels för mig som forskare 

hur jag tolkar och analyserar intervjusvaren och dels för att informanterna har en 
lång praktisk erfarenhet och kunskap om begreppet läsförståelse. Patel och Davids-

son (1997) menar att en kvalitativ analys kan bidra till att se på ett fenomen ur många 
olika perspektiv i förhållande till sin kontext. 

 
Validiteten i en kvalitativ forskning kan visas genom att forskaren använder sin för-

förståelse under hela forskningsprocessen menar Patel& Davidsson (1997). Vidare 
påverkas hur väl forskaren kan tolka informanternas empiri och visa på motsätt-

ningar, likheter och det speciella i empirin. En kvalitativ forskningsanalys kan bidra 
till en förståelse av ett fenomen och hur det kan förändras på grund av sin kontext 

(a.a.) Vissa problem kring validiteten kan uppstå. Att transkribera intervjuer innebär 
att en process är igång och att forskaren deltar i denna process. Det kan vara en 

omedveten påverkan på processen hur man skriver ut intervjuerna. Talspråk och 
skriftspråk skiljer sig åt och informanternas kroppsspråk är inte synligt i texten.  För 

forskaren kan det inbjuda till att anlägga en personlig tolkning av intervjun. Samti-
digt som forskaren behöver använda sin förförståelse i analysen för att skapa en ny 

förståelse kan detta vara en svår balansgång. Inspelningarna stärker validiteten ge-
nom att det går att lyssna på intervjuerna flera gånger (Patel & Davidsson, 1997). 
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4 RESULTAT OCH ANALYS 
Den kunskap som jag har fått mig till del genom intervjuerna betraktar jag som gedi-
gen. De deltagande informanterna visade sig ha en lång lärarbakgrund som de har 

förvaltat väl under sina yrkesår. Informanterna har utvecklat sin lärarkompetens 
bland annat genom kompetensutveckling och pedagogiska diskussioner på skolan.   

Detta är ett synsätt och förhållningssätt till kunskap som har präglat alla sex in-
formanter. Informanternas svar i samtalet gav en fyllig bild av deras praktiska arbete 

med begreppet läsförståelse. Samtliga informanter har många års erfarenhet av läs-
undervisning.  

 
I denna resultatpresentation ingår även en analys för att försöka få svar på mina frå-

geställningar. Informanterna använde både ordet barn och elever. Jag kommer att an-
vända båda dessa ord vid de tillfällen informanterna använder dem. Alla informanter 

svarar inom alla kategorierna under intervjuerna men jag försöker ge svar på mina 
problemformuleringar, därför redovisas inte alla intervjusvar. 

 
Resultaten redovisas i kategorier efter hur stort utrymme de får i lärarnas/ special-

pedagogernas beskrivning av sin läsundervisning. Ordningen som kategorierna pre-
senteras i visar vilket utrymme de har i informanternas läsundervisning. Den största 

kategorin presenteras först. Kategorierna är inte statiska utan de tangerar och på-
verkar varandra i resultatredovisningen och analysen. För att underlätta läsningen 

och förståelsen benämner jag informanterna efter deras yrke, lärare eller special-
pedagog. Det kartläggningsmaterial och material som nämns av informanterna finns i 

Bilaga A. Intervjuguiden finns i Bilaga, C. 
 

 

4.1  Specialpedagogiskt arbete 

Läsförståelseundervisningen inom det specialpedagogiska arbetet beskrivs av samtli-
ga informanter som det största området i deras undervisning. I specialpedagogernas 

arbete med läsförståelse består en stor del av kartläggning av elevens läsförståelse, 
att hitta strategier för att öka elevens läsförståelse och även att använda kompensato-

riska hjälpmedel. I det specialpedagogiska arbetet på skolorna försöker informanter-
na se olika möjligheter för eleven att nå en god läsförståelse. Vikten av att se på den 

specialpedagogiska verksamheten i ett relationellt perspektiv och att erbjuda en ut-
bildningsmiljö och undervisningen som skapar bästa möjliga förutsättningar för ele-

vens måluppfyllelse, framhåller Persson (2007). 
 

Samtliga informanter framhåller att elevers läsning och läsförståelse ser olika ut. 
Lärarna möter elever som avkodar väl men läser långsamt utan att förstå texten och 

elever som läser hackigt och långsamt men som kan redogöra vad de läst.  
Även specialpedagogerna träffar barn som inte läser och förstår, de kan avkoda bra 

och läser tekniskt bra, men de rättar sig inte och betonar inte vissa ord utan målet för 
dem är att " ta sig igenom texten". Eleverna upptäcks främst i slutet av tvåan eller 

trean, när man ska resonera om texten eller när eleven ska svara på frågor om texten. 
Specialpedagogen på 7 - 9 skolan uttrycker att många elever läser tekniskt bra men 

att de inte kan koncentrera sig och genom det inte kommer ihåg vad de läst.  
 

det är elever som lär sig läsa tekniskt snabbt men de reflekterar inte (special-

pedagog). 
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Både Reichenberg (2008) och Elbro (2004) beskriver elever som läser tekniskt bra 

men inte förstår vad de läser. Reichenberg (2008) belyser att när läsaren inte gör in-
ferenser under sin läsning sker läsningen mekaniskt utan förståelse. När eleven läser 

med flyt och har en satsmelodi fördjupas förståelsen menar Herrlin och Lundberg 
(2003).  

 
En specialpedagog beskriver samtalet där eleven och specialpedagogen har en reflek-

tion kring texten. I samtalet försöker specialpedagogen hitta strategier som passar 
den enskilda eleven.  

 
En koncentrationsstörd elev kan behöva begränsa uppgiften genom att läsa en 

sida i taget (specialpedagog).  

 
Specialpedagogen använder även minnesprogrammet, Lära mera – minneslek senior, 

för att träna minnet. Eleven arbetar med programmet 20 min, må – fred under fyra 
till fem veckors perioder. Kommunikativa processer är i ett sociokulturellt perspektiv 

på lärande viktiga genom att eleven blir delaktig i sitt lärande och kunskapsskapande 
(Säljö, 2000). Taube (2007) belyser att flera lärare märker en ökning av koncentra-

tionsproblem hos elever.  
 

 
4.1.1 Kartläggning  

Samtliga informanter talar om vikten av en tydlig läsförståelseundervisning det kan 

till exempel vara att kartlägga elevens läsförståelse och planera undervisningen för 
gruppen och individen.  Kartläggningsmaterial och material presenteras i Bilaga A. 

 
Lärarna på F - 6 skolorna använder kartläggningsmaterialen Nya språket lyfter, God 

läsutveckling, God skrivutveckling och Ord och bild. Är det någon elev som de är 
osäkra på så tar de hjälp av specialpedagogen på skolan. Samtliga lärare tycker inte 

att införandet av nationella proven i trean har förändrat deras arbetssätt då de redan 
tidigare genomförde kartläggning av elevens läsförståelse. Målen för år tre i svenska 

är uppsatta i ett klassrum för elever och vårdnadshavare. Även frågan om vårdnad-
shavarna är medvetna om skillnaden på att avkoda väl och att kunna redogöra för det 

man läst, diskuterades. 
 

En specialpedagog beskriver att F - 1 på skolan arbetar efter Bornholmsmodellen och 
att detta arbete ger ett gott resultat hos förskoleklassbarnen. Vid december i skolår ett 

kartläggs de elever som inte kommit igång med sin läsning, inte börjat ljuda ihop och 
inte lärt sig bokstavsljuden. De eleverna erbjuds enskild läsundervisning under tolv 

veckor, en till en undervisning i 20 min varje dag, enligt programmet T I L, Tidig in-
tensiv lästräning.  Det sker även ett samarbete med vårdnadshavarna genom att dessa 

först får tacka ja eller nej till erbjudandet, som för deras del innebär dagliga läxor 
under perioden. Målet är att eleverna snabbt ska komma upp i läsnivå och kunna gå 

tillbaka till klassen. Ytterligare en specialpedagog beskriver hur hon arbetar med ele-
ver under skolår ett som behöver en ”push” i sin läsutveckling. Under två veckor i 

mars och två veckor i maj, mån – fred kl. 8.00 – 11.00, repeterar eleven det som tidi-
gare gåtts igenom under skolår ett.  

 
I den första läs- och skrivutvecklingen spelar ordavkodningen en stor roll, men sedan 

behöver eleven skaffa sig läserfarenhet för att bygga upp sitt ordförråd och sitt orto-



 

23 

grafiska lexikon (Myrberg, 2007). Även Vellutino (2004) menar att när avkodning-

ens grund är lagd behöver eleven bygga upp sitt ordförråd, bakgrundskunskap och 
sin syntaktiska förmåga för att nå en god läsförståelse.  

 
En specialpedagog tar upp att större utredningar av en elevs läs- och skrivsvårigheter 

bör vänta till nioårsåldern för att kunna se de grava läs- och skrivsvårigheterna.  
 

Eleven ska få all hjälp de behöver från klasskamrater, lärare, speciallärare och 
specialpedagoger även utan diagnos (specialpedagog). 

 

Identifieringen av de elever som behöver stöd i sin läs- och skrivutveckling är viktig 
för att sätta in insatser för att alla elever ska förstå den alfabetiska principen i skolår 

ett (Myrberg, 2007).   
 

Ordkedjetest och meningskedjetest använder en specialpedagog för att upptäcka de 
elever som har en god avkodning och en god läshastighet men som inte har förstå-

else. De elever som synliggörs är svenska elever med ett torftigt språk, barn som har 
ett annat modersmål och även ambitiösa flickor som har ett ytspråk men inget djup-

språk. Specialpedagogen uttrycker att dessa elever ökar beroende på bland annat den 
enorma kunskapsmassan som omger elever idag. Men även elevens hemmiljö har be-

tydelse för elevens läs- och skrivutveckling anser specialpedagogen. Detta påpekar 
Claesson (2002) som beskriver hur Vygotsky menar att språk och miljö samspelar 

när ett lärande sker hos barnet.  
 

Kartläggningsmaterialet UMESOL använder en specialpedagog, då det är heltäck-
ande från bokstavskunskapen till att skriva och forma bokstäver och även läsa och 

förstå en text. När det gäller de äldre eleverna tycker specialpedagogen att det är 
svårt att hitta något riktigt bra material för att kartlägga läsförståelsen. D LS, M, läs-

kedjor och D LS är de som används för att senare analysera resultatet tillsammans 
med klassläraren.  

 
men allra största vikt lägger jag på samtal med barnet, samtalet är det viktiga det 

brukar jag säga till lärarna också, alltså om dom kan ta det samtalet. För dom kan 

berätta så mycket barnen liksom t ex. läsa och skriva, när är det lätt? När blir det 

svårt för dom? Ibland så räcker det med det (specialpedagog). 

 

Samtalets betydelse förstärks när man ser på det utifrån Bubers teori, om mötet som 
lärandets plattform (Aspelin, 2005). Elevers svårigheter att lära kan läraren se på ut-

ifrån olika perspektiv menar Säljö, (2000). Antingen kan läraren välja att se på det 
som om det beror på egenskaper hos eleverna och deras förmåga, eller så kan läraren 

beskriva det ur ett sociokulturellt perspektiv och se på kommunikationen som sker 
mellan lärare och elev (a. a). 

 
Specialpedagogen på 7 – 9 skolan använder D LS och Provia för att kartlägga både 

elevens läsförståelse och hörförståelse. Uppdraget kan komma ifrån vårdnadshavarna 
eller arbetslag. Specialpedagogen påpekar att D LS har ett föråldrat språk, genom att 

både aktiva och passiva läsare gör konsekvent fel på vissa ord. Inför år sju går man 
igenom alla eleverna utifrån Nationella proven i femman och man gör även en D LS 

när de börjar sjuan. Utifrån resultatet tar specialpedagogen kontakt med arbetslaget 
för att lärarna ska vara observanta på eleven och om det behövs ytterligare kartlägg-

ning eller annat material i undervisningen. 
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Man får signaler att man har ett åtgärdsprogram i svenska på den här eleven han 

har problem med detta men han kommer hit och så ser man inte det. Vi är obser-

vanta men det händer ingenting, eleven klarar sig. Nya förväntningar därför ska 
man va lite försiktig med att inte bara slänga på en massa från början. Man ska 

vara i beredskap men ändå inte erbjuda allt på en gång. Man ska veta om det 

men sen kanske man inte behöver åtgärda det. Detta kan bero på att de kommer 

till en ny miljö med nya kompisar och nya ögon på eleven (specialpedagog). 

 

Hur förväntningar kan påverka människan beskriver Jenner (2004) genom Pygma-
lioneffekten.  

 
Begreppet Pygmalioneffekten visar hur positiva förväntningar leder till positiva 

resultat och negativa förväntningar leder till negativa resultat  

(Jenner 2004, s. 10). 

 
 

4.2 Ordförråd och Ordförståelse 

Samtliga informanter uttrycker att det är stora skillnader mellan olika elevers ord-

förråd. Elevernas ord och språk har även förändrats under informanternas yrkesår.  
Storleken på läsarens ordförråd påverkar språkförståelsen menar Elbro (2004). 

 
Faktiskt är omfånget på ordförråd den enskilt viktigaste faktorn som man hittills 

har hittat och som påverkar språkförståelsen (Elbro2004, s. 151). 

 

Två lärare beskriver att i hem där vårdnadshavarna läser mycket för barnen, de bar-
nen har ett större aktivt ordförråd. Lärarna menar att den språkliga miljön barnet har 

hemma påverkar barnet oerhört mycket. Vygotskijs tankar om hur språket och miljön 
påverkar barnets lärande och utveckling beskriver Claesson (2002). Hon menar att 

om barnet byter till en miljö som är annorlunda mot hemmiljön, kan det ta lång tid 
för lärande att utvecklas i den nya miljön. Detta beskriver även läraren som arbetar 

på en mångkulturell skola genom att säga, att hur länge eleven har varit i Sverige på-
verkar deras ordförståelse, men läraren påpekar också att det finns svenska elever 

som har ett torftigt språk. Har en elev en god ordförståelse på sitt modersmål så un-
derlättar det utvecklingen av det svenska språket hos eleven. Denna spiral som kan 

vara positiv eller negativ beskriver Stanovich (2000). 
 

Matthew effects: For unto every one that hath shall be given, and he shall have 

abundance: but from him that hath not shall be taken away even that which he 

hath (Stanovich2000, s.184). 

 
Samtliga specialpedagoger menar att både svenska som andraspråkselever och elever 

med svenska som modersmål kan ha svårt med ordförståelsen, begreppsförståelsen 
och meningsbyggnad. Flera olika forskare visar på betydelsen av barnets språkliga 

medvetenhet (Myrberg, 2007; Nauclér & Magnusson, 2003; Vellutino, 2004). De be-
skriver att elevens språkliga medvetenhet av syntax och morfologi har stor betydelse 

för elevens läsförståelse. Även (Arnqvist 1993; Westlund, 2009) beskriver vikten av 
arbetet med den språkliga medvetenheten inom dessa områden i förskolan för att 

barnet ska nå en god läsförståelse.  
 
4.2.1 Undervisning av ordförråd och ordförståelse 

En lärare provade att öka ordförrådet och ordförståelsen hos eleverna i skolår två ge-
nom att de fick försöka hitta ord hemma som betyder olika saker. Orden skrevs ner i 
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skolan på långa remsor som sattes upp på väggen.  Bland eleverna blev det en tävling 

om att ha med så många ord som möjligt till skolan. Barnets språkmiljö har stor be-
tydelse för deras lärande och utveckling menar både Claesson (2002) och Säljö 

(2000). Vid denna ordinsamling samspelar skolan och elevens hemmiljö aktivt.  
Elevens förförståelsen för skriven text är svårare att skapa än för talspråket och vissa 

ord finns bara i skriven text, menar Beck, Mc Keown och Kucan (2008). Även Rei-
chenberg (2008) menar att elever som inte har de språkliga, kulturspecifika för-

kunskaperna och ett dåligt ordförråd får det svårt att läsa aktivt. 
 

Vid högläsning beskriver samtliga informanter att det är viktigt att bromsa upp och 
ställa frågor till eleverna. En lärare ger en förklaring till vad ordet betyder och ger 

även en skildring av ordet. Skildringen av ordet inbjuder även till att samtala om ele-
vens personliga anknytning till ordet. Kommunikativa processer i elevens lärande bi-

drar till att eleven blir delaktig i sitt lärande i ett sociokulturellt perspektiv menar Säl-
jö (2000). 

Två lärare diskuterade barnens miljö i ett perspektiv av dåtid och nutid genom att 
säga, 

 
det värsta är att Astrid Lindgrens böcker det liv som hon levde när hon var liten 

och de ord som finns där det vet ju inte barnen vad det är snart. När hon bodde 

på landet och de ord som det står där nu får man förklara och översätta hennes 

böcker idag, särskilt Bullerbyn (lärare). 

 

Dessa tankar diskuterades utifrån hur barns språkmiljö har förändrats under lärarnas 
yrkesår. Lärarna undervisar barnen i ordförståelse i ett sammanhang och inbjuder 

även till samtal vid högläsning. Läserfarenhet menar både Myrberg (2007) och Sta-
novich (2000) är en viktig del för att öka ordförrådet. Beck, Mc Keown och Kucan 

(2008) anser att förförståelse är lättare att skapa genom talspråket än i skriven text. 
Det talade språket i samtalet förstärker förförståelsen för texten eftersom det finns 

mer kontext som stöd än i skriven text. 
 

Barnets eget kapital när det gäller läs- och skrivutvecklingen har stor betydelse. En 
specialpedagog visar på denna problematik när det gäller läsförståelsetest för svenska 

som andraspråks elever. Eleverna behöver studiehandledning på sitt modersmål för 
att få en förståelse för texten, menar specialpedagogen. Enligt Vellutino (2004) är 

elevens ordförråd, bakgrundskunskap och deras syntaktiska medvetenhet tre viktiga 
markörer för att eleven ska nå en god läsförståelse 

 
Veckans ord frikopplade från undervisningen når inte eleven menar en special-

pedagog. Att istället arbeta med nya ord genom att hitta dem i aktuella texter till ex-
empel arbetar eleverna med Småland finns det ord där att använda. Special-

pedagogen uttrycker även att vårdnadshavarna lägger grunden för elevens ordförstå-
else genom att läsa och prata mycket med barnen.  

 
Men barnen kommer till skolan med olika förutsättningar och vår roll som peda-

goger blir att ge dem så mycket som möjligt, att läsa, läsprata med barnen. Vi ger 

dom en Rikedom när vi läser, det finns så mycket att göra (specialpedagog). 
 

Att använda ordet rikedom om elevens läsutveckling och se på det utifrån peda-
gogens möjligheter att ge eleverna denna rikedom blir ännu viktigare när (Aukrust, 

2009; Taube, 2007; Hart & Risley, 1995) visar att det är stora skillnader på barns 
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ordförråd i förskoleåldern. De belyser även att vårdnadshavarnas sociala bakgrund 

har ett stort samband med barnets ordförråd. Reichenberg(2008) menar att vissa barn 
kommer till skolan med cirka 50 högläsningstimmar och andra kommer med cirka 

2000 högläsningstimmar.  
 

 

4.3 Läsförståelsestrategier 

Vid intervjuerna var läsförståelsestrategier ett ord som diskuterades utifrån flera oli-
ka infallsvinklar, både bra strategier och strategier som elever använder för att dölja 

sin dåliga läsfärdighet. En lärare beskriver att elever i skolår ett kan lära sig korta 
texten utantill.  

 
Eleven kan ljuda korta ord men läsläxan lär de sig utantill (lärare). 

 
 Det kan dröja ända upp till skolår två innan dessa elever upptäcks. I skolår två blir 

texterna längre och genom det svåra att lära sig utantill. När eleven undviker att läsa 
och även lära sig vissa texter utantill beskriver Taube (2007) som strategier som för-

svårar elevens läsutveckling, men som eleven använder sig av för att slippa läsa, då 
kraven och förväntningarna är för höga på eleven.  

 
Samtliga lärare kan ibland uppmärksamma att elever som har det svårt med både av-

kodningen och läsförståelsen lånar svårlästa böcker på biblioteket. Lärarna tror att 
eleven bara tittar i dem och att det vore bättre att välja en bok med mer bilder och 

mindre text. Men det väljer inte eleven eftersom de vill efterlikna de goda läsarna. I 
denna diskussion framhöll lärarna hur stor spridning det är på elevernas läsutveck-

ling i skolår ett. 
 

Där det kan finnas elever som läser som en vuxen och en annan elev som kan tre 

ljud. Att då lägga texten så att den är anpassad efter just det barnet är viktigt, de 

elever som har lätt för att läsa de eleverna har ofta lätt för att ta till sig en text. 

Däremot om en elev har det jobbigt med avkodningen och behöver tänka hur 

ljuden låter i ettan, "då kanske du inte förstår, för du har precis fått ihop orden 

(lärare).  

 
Vid läsläxor ber en lärare vårdnadshavarna att börja med att läsa läsläxan högt för 

eleven. Läraren beskriver att det är viktigt för eleven att få en förförståelse om texten 
för att öka sin förståelse. Vårdnadshavaren kan även förklara vissa ord för eleven 

som underlättar läsningen och förståelsen av texten. Vi ska presentera läsläxor var-
samt och ödmjukt för vårdnadshavarna då vi inte vet vilket förhållande de har till lit-

teratur anser Catts och Kamhi (2005). Läraren i undersökningen har en kommunika-
tion med vårdnadshavarna om och varför eleverna har läsläxa. 

 
 
4.3.1 Undervisning av läsförståelsestrategier 

Strategin att återberätta en text beskriver både en specialpedagog och två lärare. Vis-
sa elever kan inte återberätta utan svarar med två, tre ord. Men ställer läraren frågor 

på texten kan de svara på 70 - 80% av innehållet i texten.  En av lärarna försöker få 
eleven att redogöra för det han läst även om det är en kort text. För att försöka hitta 

ett flyt i läsningen läser eleven texten igen för att sedan diskutera texten. För dessa 
elever kan vägledande frågor vara en framkomlig väg. Både Catts och Kamhi (2005) 
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och Reichenberg (2008) beskriver när läraren ställer frågor till texten för att öka ele-

vens förståelse. Även Franzen (1997) visar på frågor på tre olika nivåer som utveck-
lar elevens läsförståelse.  

 
Samtliga lärare beskriver strategin att stanna i texten och fråga eleverna om betydel-

sen av ett okänt ord. Lärarna försöker i förväg tänka ut vilka ord det kan vara som 
eleverna uppfattar som svåra. Det kognitivt utvecklande samtalet har en stor bety-

delse i förskoleåldern och för de svaga läsarna i skolår ett kan det vara ett sätt att ut-
veckla textförståelsen, menar Aukrust (2008). Även Reichenberg (2008) beskriver 

metoden Questioning the Author, där läraren stannar i texten och samtalar under läs-
ning, för att få eleverna att ifrågasätta texten och lära i samspel med varandra. Ett so-

ciokulturellt synsätt på lärande och kunskapsskapande är synligt i dessa samtal (Säl-
jö, 2000).  

 
Två lärare beskriver hur elever backar och letar i texten för att skapa förståelse. Det 

gäller ofta de elever som har en god läsförståelse. De som har det jobbigt med läsför-
ståelsen går oftast inte direkt tillbaka och söker i texten, utan uttrycker att de inte 

kan, eller inte förstår. Vid de tillfällena läser läraren om stycket eller den aktuella 
texten för eleven. En specialpedagog anser att en elev med en god läsförståelse an-

passar sin läshastighet efter läsmaterialet. Lundberg och Reichenberg(2008) visar på 
en undersökning där goda och dåliga läsare i skolår 7 – 9 fick läsa olika texter med 

olika svårighetsgrad. Det visade sig att de dåliga läsarna inte anpassade sin hastighet 
eller sättet att läsa efter texten.   

 
Samtliga specialpedagoger menar att elever är olika och har olika strategier. Har en 

elev hjälp av sitt visuella sinne kan bilden vara en strategi för att skapa förståelse för 
texten. Bilder som anknyter till texten och kan stödja läsförståelsen menar både 

Lundberg (2010) och Reichenberg (2008). 
Är det en auditiv elev kan en strategi vara att lyssna på texten innan eleven läser den. 

Strategierna tror en specialpedagog kan ändras allteftersom åldern ökar hos eleven.  
 

Har inte eleven några egna strategier är det viktigt att vi visar dem olika strategi-
er (specialpedagog).  

 

En specialpedagog träffar eleven i skolår fem och skolår sex som har läs- och skriv-
svårigheter och försöker hitta strategier och tekniker som passar eleven. En del ele-

ver ritar egna bilder till texten för att öka sin förståelse. En specialpedagog i skolår 7 
- 9  ger eleverna en loggbok för att skriva sina reflektioner efter att de har läst en 

text. Även datorprogrammet Studieknep (tränar lästeknik, läsförståelse, studieteknik 
och stavning) är bra att använda för att eleven ska hitta egna strategier i dessa skolår 

anser specialpedagogen. Strategiträningens effekter på läsförståelsen hos elever stu-
derades av Dole, Brown och Trathen (1996).  Resultatet visade att strategiträning gav 

ett bättre resultat än både traditionell specialundervisning och när eleverna fick cen-
trala begrepp förklarade för sig. Av informanternas beskrivning av sin strategiträning 

framkommer det att undervisning av läsförståelsestrategier kan vara både specialun-
dervisning och undervisning i hur eleverna ska läsa för att förstå en text. 
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4.4 Att förstå faktatexter – Att förstå skönlitterära texter 

I studien beskriver informanterna elevens läsning av faktatexter och skönlitterära tex-
ter olika utifrån elevens mål med sin läsning av texten. Informanterna undervisar 

eleven i läsförståelsestrategier vid läsning av faktatexter, vilket framkom i studien. 

 

 
4.4.1 Att förstå skönlitterära texter 

En lärare berättar att hon brukar ställa frågor till eleverna när de sitter och läser en-
skilt för att se om de kan svara på vad texten handlar om. Lärarna ser på den skön-

litterära läsningen som en upplevelse för eleven. Eleverna får ofta berätta om texten 
och sin upplevelse av den.    
 

En skönlitterär text utvecklar fantasin, tänkandet och ett djup - seende i sitt eget 

språk, kan man ta till sig det blir det en helt annan skapande än med en faktatext. 

En faktatext är mer fyrkantig att ta på om man säger så (specialpedagog). 

 
En specialpedagog tror att det är lättare att förstå en skönlitterär text och att det kan 

bero på att eleven ofta väljer texter utifrån sina intressen. Däremot specialpedagogen 
på 7 – 9 skolan säger, 

 
 En skönlitterär bok kan vara svår för en elev som har svårt att hålla koncentra-

tionen särskilt om ämnet inte intresserar eleven Det kan vara svårt att känna in 

vad som står mellan raderna i en skönlitterär bok eller att förklara vad någon 
tänker (specialpedagog).  

 

En fördjupad förståelse av en skönlitterär text kan ske när eleven läser om olika 
känslor som berör mig personligt. Även att pröva att göra det lästa praktiskt, till ex-

empel gå ut och göra en snöängel kan fördjupa förståelsen beskriver Catts och Kam-
hi (2005).  Det är även svårare att inferensläsa en faktatext än en skönlitterär text vi-

sar en studie (Grasser, 1981).  
 

 
4.4.2 Att förstå faktatexter 

Två Lärare uttrycker att de tror att eleverna ofta har lättare att förstå faktatexter ge-

nom att lärarna förklarar mer för eleverna där, särskilt på lågstadiet. Lärarna förklarar 
att läsning av faktatexter kan se ut på många olika sätt. Det kan till exempel vara att 

läsa i mindre grupper eller att läraren läser högt och följer upp texten med frågor. 
Tankekartor använder eleverna för att förstå en faktatext och för att dokumentera sin 

kunskap i ämnet. Även filmer används för att förstärka kunskapen omkring en fakta-
text. Catts och Kamhi (2005) beskriver tre strategier som läraren kan använda för att 

underlätta förståelsen av en faktatext, förberedelser, assistans och reflektion. För 
samtliga informanter är det viktigt att i undervisningen av läsförståelse utgå ifrån 

elevens utvecklingsnivå med material och texter. Däremot Säljö (2000) beskriver att 
skolan sällan tar hänsyn till psykologiska samband utefter barnets behov för att nå ett 

lärande utan det är skolans tidsplan som gäller. 
 

I skolår 7 - 9 menar specialpedagogen att resultatet av elevens jobb visar om de har 
förstått en text, har de inte förstått den rör de sig ofta runt i klassrummet. Läraren kan 

påverka frågorna genom att förenkla texten och skära ner på antalet frågor. Frågorna 
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bör vara mer direkta och svaren blir då lättare att hitta i texten. So - och No - texter 

finns inlästa på band och det finns även omarbetat textmaterial på 7 - 9 skolan.  
 

Det textmaterialet är mer förenklat genom korta meningar, raka frågor och är på 
så sätt mer avskalat. Det kan vara en risk att texten blir för avskalad och eleven 

förlorar det lustfyllda med läsningen (specialpedagog). 

 
En faktatext kan även vara svår att förstå utifrån hur den är skriven. Är texten avska-

lad och fakta är staplad på varandra utan orsaksord är den svår att förstå. Däremot 
underlättas förståelsen av en berättande text där en författarröst leder läsaren i texten 

(Reichenberg, 2008).  
 

En faktatext är mer tvingande nu ska vi läsa om Europa eller nu ska vi läsa om 
vad det nu är för nånting och då är inte alla intresserade av det eller har förkun-

skaper eller nånting så det är nog svårare med en faktatext (specialpedagog). 

 
Elevens intresse är viktig och skapar en förförståelse av en faktatext men texten be-

höver också ha en tydlig struktur och vara på rätt nivå för eleven (Catts & Kamhi 
2005).  

 
Faktatexter kan vara lättare än skönlitterära texter särskilt för de äldre eleverna med 

läs- och skrivsvårigheter eftersom en faktatext ofta har en rak fråga, anser en special-
pedagog. Att ifrågasätta faktatexter är en utveckling av elevens läsförståelse och ge-

nom det läser eleven kritiskt, menar en specialpedagog. I dagens samhälle handlar 
mycket om att förstå och tolka texter och även hur läsaren ska förhålla sig till olika 

texter är viktig kunskap menar två specialpedagoger. Att läsa kritiskt och reflekte-
rande beskrivs av både Catts och Kamhi (2005) och Lundberg och Reichenberg 

(2008) som tecken på en god läsförståelse hos läsaren. 
 

En specialpedagog förmedlar litteratur om läsförståelse till arbetslagen och för peda-
gogiska diskussioner om elevers läs- och skrivutveckling. 

Specialpedagogen lämnade ut boken, Konsten att läsa faktatexter av Ingvar Lund-
berg till arbetslagen. En lärare i sexan tog den till sin undervisning och hon berättade 

om en elev som hade gått hem och sagt, 
 

 Vad mycket jag har lärt mig idag (elev i skolår sex).  

Det handlar just om att som lärare visa hur man förstår en text (specialpedagog).  

 

Eleven uttryckte kunskapen som något värdefullt för henne. Här visar eleven att hon 
har fått användbara strategier att använda för att förstå en text. I mötet med elever 

med läs- och skrivsvårigheter är lärarskicklighet särskilt betydelsefullt menar Myr-
berg (2007). 

 
 

4.5 Motivation och självbild 

Specialpedagogerna uttrycker att de skapar motivation hos eleven genom att de pra-
tar om elevens intresse och utgår från det. Om eleven är intresserad av hästar kan 

man initialt välja den typen av böcker för att få eleven intresserad. Eleven har genom 
det en förförståelse i ämnet som kan underlätta läsförståelsen. Stanovich (2000) be-

skriver hur en elev med låg motivation till läsning, läser cirka 100 000 ord på ett år 
medan en högmotiverad elev läser mellan 10 - 50 miljoner ord på ett år. Effekten av 
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tillväxten av ordförrådet (genom mängden ord en elev läser) kombinerat med den 

stora skillnaden i färdigheten att läsa mycket, kan bidra till att "richer - get - richer" 
eller en växande fördel genom att företeelsen finns inbyggd i läsprocessen (Stano-

vich, 2000). 
 

Hur elevens motivation påverkas av vilket bemötande vi ger eleven belyser Jenner 
(2004) som menar att människan skapar sin motivation genom de erfarenheter som 

bemötandet ger. Relationen lärare - elev tar en lärare upp som viktigt för att skapa 
motivation till läsning hos eleven. Betydelsen av att eleven behåller sitt självförtro-

ende i läsning betonar Svensson (2009). Att eleven har ett gott självförtroende till sin 
läsning ser samtliga informanter som ytterst viktigt. För att bibehålla självförtroendet 

hos eleven försöker en lärare hitta elevens väg till läsning utan att skrämma eleven 
eller ta bort elevens egen vilja.   

 
För de elever som inte vill läsa för att de upplever det som jobbigt, där gäller det 

att komma runt det. Utan att skrämma dem innan de har tillägnat sig det och att 

de har kvar sin vilja är viktigt. Man får ta det från barn till barn, en del vill stim-

ma, krångla och leka medan andra är mer för att råläsa och tycker det är en bra 

väg (lärare).  

 

Ett sätt att beskriva denna pedagogiska relation ger Aspelin (2010) när han beskriver 
pedagogiska relationer där kunskapen växer genom att personliga och förtroendefulla 

relationer uppstår. I denna relation är en del att pedagogen visar hela sig och är en 
spontan och levande människa som har en dialog med eleverna. Genom det skapas 

en relation mellan läraren och eleven, där läraren får elevens förtroende. Kommuni-
kationen mellan lärare och elev kan se ut på flera sätt och den går att påverka. Låt 

mötet med den andra människan bli ett möte som präglas av jag – du istället för ett 
möte som präglas av jag – det. (Aspelin, 2005).  
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4.6 Sammanfattning av resultat: 

 

I undersökningen har det framkommit 
flera olika kategorier av begreppet 

läsförståelse. Vid analysen framträder 
de olika kategoriernas utrymme i in-

formanternas läsundervisning. Ut-
rymmet tolkas utifrån informanternas 

beskrivning av läsförståelsens del i 
läsundervisning.  Kategorierna i litte-

raturdelen sammanfattas i de största 
fem kategorierna i resultatanalysen. 

Den som har störst utrymme står 
överst på bilden osv. Även hur lä-

rare/specialpedagoger arbetar med 
läsförståelseundervisning framträder 

inom kategorierna. 

  
 Specialpedagogiskt 
arbete 

  
Ordförråd och Ord-
förståelse 

Kategorier 

 

Läsförståelsestrategier 

  Att förstå faktatexter 
och skönlitterära tex-

ter 

  
Motivation och själv-

bild 

 

 De olika kategoriernas utrymme blir synliga dels som områden inom informanternas 
läsförståelseundervisning, de områdena är specialpedagogiskt arbete och att förstå 

faktatexter och skönlitterära texter. Dels som komponenter vilka påverkar elevens 
läsförståelse, komponenterna är ordförråd och ordförståelse, läsförståelsestrategier 

och motivation och självbild. Dessa komponenter är synliga i informanternas under-
visning. 

 
Det största utrymmet har läsförståelseundervisningen inom informanternas special-

pedagogiska arbete, det området berör samtliga informanter i studien. Ordförståelse 
och ordförråd är synlig i svaren och det ansågs som en viktig del i elevernas läsför-

ståelseutveckling och genom det är det en viktig del i informanternas läsförståelse-
undervisning. Svårigheter med meningsbyggnad och att läsa med god prosodi nämn-

de tre informanter. Läsförståelsestrategier diskuterades ur flera olika infallsvinklar, 
både negativa och positiva strategier, men även strategier som är viktiga för vårdnad-

shavarna vid läxläsning. Om det är störst svårigheter med att förstå en faktatext eller 
om det är svårare att förstå en skönlitterär text, där skiljde sig svaren från de olika in-

formanterna. Skillnaden kan bero på i vilka skolår som undervisningen sker. Elevens 
eget intresse var en viktig del för samtliga informanter för att öka motivationen till 

läsning hos eleven. Lärarens relation till eleverna bidrog också till att skapa motiva-
tion. När de olika kategorierna blev synliga framstod läsförståelsens utrymme i läs-

undervisningen tydligare och även hur informanterna arbetade med läsförståelse 
framkom i studien.  
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5 DISKUSSION 
Begreppet läsförståelse har vuxit för mig under undersökningens gång därför vill jag 
betona mina problemformuleringar. Det är till dessa som de olika kategorierna ska 

kopplas och jag ska försöka tolka och dra slutsatser utifrån en del av undersökning-
ens resultat. 

 
 

5.1 Resultatdiskussion 

Svaren som kom fram i intervjuerna visade sig vara både en nyanserad beskrivning 

av informanternas vardagsarbete med läsförståelse och det kom också fram vissa 
speciella tankar i samtalen (Patel & Davidson, 2003). Intervjuguidens frågor kan ha 

påverkat samtalet kring de olika kategoriernas utrymme i informanternas beskrivning 
av sin läsförståelseundervisning.  

 
Syftet med mitt arbete är att undersöka undervisningen av begreppet läsförståelse 

både ur ett lärarperspektiv och ur ett specialpedagogperspektiv. I min specifika un-
dersökning vill jag se på läsförståelseundervisningen för att se vilka läsförståelse-

strategier som eventuellt lärs ut. Jag vill även undersöka om det finns ett samband 
mellan de tre skolornas praktik och tidigare forskning. Till dessa syften kopplar jag 

problemformuleringarna 
 

 Vilket innehåll har läsundervisningen? 

 Hur arbetar tre specialpedagoger och tre lärare praktiskt med läsförståelse? 
 

Resultatet kommer att diskuteras utifrån mina problemformuleringar och jag kommer 
att lyfta några resultat som väckte frågor och tankar hos mig.  

 
 

5.2 Vilket innehåll har läsundervisningen? 

I studien framkom läsförståelsens utrymme i informanternas läsundervisning. Infor-

manterna beskriver sin läsförståelseundervisning och även hur de arbetar praktiskt 
med läsförståelse. Läsförståelseundervisningen sker inom områdena specialpedago-

giskt arbete och att förstå faktatexter och skönlitterära texter. Undervisningen sker 
också genom olika komponenter som har betydelse för elevens läsförståelse. De oli-

ka komponenterna är ordförråd och ordförståelse, läsförståelsestrategier och motiva-
tion och självbild. 

 
Möjligheten att förena praktik och teori i läsundervisningen är en pedagogisk väg 

som kan stärka kvalitén på undervisningen. Dels blir undervisningen synlig och dels 
kan den pedagogiska planeringen bidra till en tydlig bild av elevens läsutveckling. 

Genom att använda formeln Avkodning X Läsförståelse = Läsning, där produkten 
blir noll om någon faktor är noll (Gough and Tunmer, 1986). Hur undervisningen av 

dessa två faktorer ser ut har en avgörande roll för elevens läsning. I informanternas 
läsförståelseundervisning av faktatexter blev denna formel synlig. Lärarna arbetade 

med faktatexten för att skapa en förståelse för eleven genom olika läsförståelsestra-
tegier till exempel tankekartor, grupparbete, samtal i mindre grupper, frågor och att 

anpassa texten. Att utgå från en formel i undervisningen för att skapa förståelse för 
eleven är en metod som är spännande att undersöka. Läraren kan individualisera un-
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dervisningen genom att tänka utifrån varje elev hur deras kunskapsskapande ser ut. 

Behöver läraren förstärka på avkodningsdelen eller förståelsedelen eller båda.  
 

Även i förskolans pedagogiska arbete med språket skulle det vara möjligt att utgå 
från en formel. Elbro (2004) beskriver barnets läsfärdighet genom, avkodning X 

språkförståelse = läsfärdighet. Eftersom språkförståelsen även innehåller det talade 
språket kan man inom förskolan planera sitt pedagogiska arbete med språkförståelse 

utifrån den formeln. Det pedagogiska arbetet med språkförståelsen kan bland annat 
ske i samtal, högläsning och återberättande av sagor, pedagogisk drama och musik. 

Det pedagogiska arbetet finns även inom avkodningen bl.a. genom barnens lek där 
det kan förekomma pseudoläsning och det kan även finnas en nyfikenhet på bokstä-

ver och ljud hos barnet. 
 

Samtliga informanter lyfter fram ordförrådet och ordförståelsen som en tydlig mar-
kör på elevernas olika förutsättningar. Aukrust (2008) och Taube (2007) visar på 

barnens olika förutsättningar när det gäller deras ordförråd och ordförståelse genom 
att barnets socioekonomiska förutsättningar påverkar barnets ordförråd. Även ordför-

rådets betydelse för elevens språkförståelse belyser Elbro (2004). Genom det blir ar-
betet i förskolan/ skolan med barnens ordförråd och språkliga medvetenhet ännu vik-

tigare för de sämst gynnade barnen. För många barn är förskolan/ skolan den enda 
miljö där de möter en läskultur. Att lärarna visar på möjligheterna och upplevelserna 

som finns inom litteraturen blir då extra angeläget för denna grupp barn. Likaså hur 
vår miljö runt böckerna ser ut påverkar elevernas syn på böckers värde. Är böckerna 

nerslängda i en trasig back, veckans biblioteksbesök blir inte av och lässtunderna ses 
som tidsutfyllnad, ger det signaler till barnen hur viktiga böcker och läsning är för 

mig som lärare. En dålig språkmiljö i skolan kan bli en dubbel börda för barnet. Ett 
barn som har en sämre språkmiljö både hemma och i skolan eller ett barn som har en 

god språkmiljö både hemma och i skolan, deras språkmiljöer ser olika ut. Hur läraren 
möter dessa barn i förskolan/skolan har en stor betydelse för barnets språkutveckling. 

Samtal med vårdnadshavarna kring läsförståelsens betydelse för deras barns lärande 
tror jag förskolan/skolan kan använda sig mer av. En lärare lyfte upp frågan, om 

vårdnadshavarna är medvetna om skillnaden på att avkoda väl och att kunna redo-
göra för det man läst. Att barnet återberättar texten för att skapa förståelse kan vara 

en konkret strategi för både läraren och vårdnadshavaren. 
 

I informanternas svar blev de individuella skillnaderna i läsförståelse synliga hos 
eleverna, det var tydligast i skolår ett. Hur de olika informanterna möter dessa olik-

heter var intressant att ta del av. Relationen till eleven för att möta eleven just där 
den är lyftes fram som viktig för att kunna möta med rätt lärmiljö, strategier och ma-

terial. I ett sociokulturellt perspektiv är kommunikationen och den sociala förmågan 
att samspela med andra människor det som påverkar hur kunskapsprocessen utveck-

las (Säljö, 2002). Denna förmåga gäller både läraren/specialpedagogen och eleven, 
men läraren/specialpedagogen har även ett uppdrag med sin undervisning i läsförstå-

else.  
 

Informanterna beskrev läsarens intresse och lärarens relation till eleven som möjlig-
heter att öka motivationen hos eleven. Motivation menar (Stanovich, 2000; Jenner, 

2004; Taube, 2007) har en stor betydelse för elevens läsutveckling. Motivation finns 
inom hela elevens lärande och för att skapa motivation är kommunikationen mellan 

lärare - elev ett redskap utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Flera in-
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formanter ansåg att elevens intresse kan öka motivationen till läsning och läs-

erfarenheten ökar elevens ordförråd (Myrberg, 2007). Relationen lära-
re/specialpedagog - elev är viktig för att kunna fånga upp elevens intresse och visa på 

böcker som kan intressera eleven. Kommunikationen i relationen där läraren lär kän-
na eleven och dens intresse, låt det bli ett jag – du möte, där läraren och eleven kän-

ner varandra istället för ett jag – det möte, som präglas av lärarens makt över eleven 
(Aspelin, 2005). Fungerar inte kommunikationen mellan lärare/specialpedagog – 

elev kan det bidra till att eleven förlorar sitt självförtroende i sin läsutveckling, vilket 
kan ha en spridningseffekt på elevens lärande (Svensson, 2009). 

 
Strategier kan användas både positivt och negativt av eleverna beskriver informan-

terna. De är alla medvetna om detta och har mött flera elever, som har använt negati-
va strategier för att "slippa tappa ansiktet"(visa sin dåliga läsfärdighet). Relationen 

lärare – elev spelar en stor roll men också gruppdynamiken i klassen har betydelse 
för elevens lärande. I denna undersökning upptäcker informanterna negativa strategi-

er men finns inte kunskapen om vilken utvecklingsfas eleven är i kan detta fortgå 
långt upp i åren. I de högre årskurserna när eleverna möter flera olika lärare kan de 

då använda sina negativa strategier utan att de upptäcks? För eleven kan kraven och 
förväntningarna vara för höga och då kan eleven använda strategier som förhindrar 

deras läsutveckling och som även medför att eleven aldrig läser (Taube, 2007). 
 

 

5.3 Hur arbetar tre specialpedagoger och tre lärare praktiskt 
med läsförståelse? 

I skolår ett kan elevers läs- och skrivutveckling se väldigt olika ut i. Det oroande är 
att det finns en stor risk att skillnaderna ökar under elevernas skolgång. Stanovich 

(2000) beskriver hur läsning och ordförråd hänger ihop genom Matteuseffekten. En 
elev som läser bra och har ett gott ordförråd får ett ännu bättre ordförråd genom att 

deras läsning förbättras. Däremot en elev som inte har ett gott ordförråd läser sakta 
och utan glädje, läser mindre och har genom det en långsammare ordförråds-

utveckling.  Skillnaderna i elevernas läserfarenhet och ordförråd ökar med Matteus-
effekten under skoltiden och genom det vidgas gapet mellan dessa elever. Kan detta 

gap minska med tidiga insatser? Efter min studie tycker jag att det finns möjligheter 
att minska dessa skillnader genom tidiga insatser i både förskolan och i de tidiga åren 
i skolan. I talspråket finns kontext som hjälp för att skapa förståelse hos eleven, kon-

texten kan vara kroppsspråket och miljön runt oss. I den skrivna texten är det ordet 
och läsaren som skapar förståelse av texten framhåller Beck, McKeown och Kucan 

(2008). För de elever som har en långsammare ordförrådsutveckling genom sin 
mindre läserfarenhet kan det talade språket vara en väg att öka elevens ordförråd.  

 
Vid de två F – 6 skolorna arbetade man aktivt för att fånga upp de elever som inte 

har förstått den alfabetiska principen i skolår ett. Vikten av tidiga insatser för att alla 
elever ska förstå den alfabetiska principen i skolår ett betonar Myrberg (2007). Styr-

kan i dessa två skolors arbete är att det finns rutiner för hur de fångar upp och arbetar 
intensivt med avkodningen under olika perioder under vårterminen i skolår ett. De 

har en kartläggningsplan och en arbetsplan för det vidare arbetet med elevens läs-
utveckling. Arbetet grundar sig på ett gemensamt beslut tillsammans med special-

pedagog, rektor och lärare på skolan vilket ökar möjligheten till en god läs-
undervisning. Det kan missgynna en elev om det är upp till varje arbetslag eller lära-
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re om och när man ska kartlägga och hur det vidare arbetet ska se ut. Lärarens kom-

petens i läs- och skrivutveckling avgör hur den tidiga läsundervisningen ser ut för 
eleven anser Myrberg (2007). Eftersom de olika stegen i läsutvecklingen är viktiga, 

när avkodningen är klar kan eleven skaffar sig mer läserfarenhet och genom det öka 
sitt ordförråd och vara på väg till en god läsförståelse (Myrberg, 2007). 

Samtalet med eleven såg en specialpedagog som ett viktigt kartläggningsinstrument 
för elevens läs- och skrivutveckling. I samtalet väger elevens svar tungt för att skapa 

en bra lärmiljö, beskriver specialpedagogen. Det understödjer Persson (2007) när han 
menar att vi bör se på den specialpedagogiska verksamheten i ett relationellt per-

spektiv. När detta sker ser läraren på elevens lärmiljö vilket innefattar både organi-
sation, personal, gruppsammansättningar och även den fysiska miljön. Utifrån ele-

vens tankar skapas tillsammans med läraren, vårdnadshavaren, barnet och special-
pedagogen möjligheter till en bättre lärsituation för eleven. Det finns många olika 

personer runt en elev som har läs- och skrivsvårigheter. En risk kan vara att alla har 
åsikter om hur vi bäst arbetar med detta och elevens egna åsikter glöms bort. Det 

handlar återigen om vilket perspektiv vi har på eleven. Är det elevens egna problem 
eller kan vi lösa dem i kommunikationen med eleven (Säljö, 2002).  

 
 

5.4 Pedagogiska implikationer 

Läsförståelseundervisningens utrymme framträder i studien genom informanternas 

beskrivning av sin undervisning av läsförståelse och tidigare forskning. Utrymmet 
för läsförståelseundervisning i läsundervisning är stort, men hur vi använder det be-

ror på de enskilda lärarna/specialpedagogerna. Lärarens och specialpedagogens 
kompetens i läs- och skrivutveckling spelar en stor roll för hur utrymmet för läs-

förståelseundervisning tas tillvara. Lärarskicklighetens betydelse för elevens läs- och 
skrivutveckling framhåller Myrberg (2007). Informanterna i studien såg på läs-

förståelseundervisning som en del i elevens läs- och skrivutveckling, där även moti-
vationen är viktig. Särskilt vid läsning av faktatexter undervisades eleverna i olika 

läsförståelsestrategier, vilket kan förklara att tre informanter anser att eleven har lät-
tare att förstå faktatexter bättre än skönlitterära texter.  

 
En skola använde Bornholmsmodellen som arbetsmaterial i förskoleklass. I det mate-

rialet finns ord och meningar i ett eget kapitel. Bornholmsmaterialet är forsknings-
anknutet och ger goda resultat på elevens fonologiska utveckling. Hur stor del av 

språkutvecklingsarbetet i förskolan och läsundervisningen i skolan består av mening-
ar, ord och begreppsförståelse? Betydelsen av elevens semantiska och syntaktiska 

förmåga för elevens läsförståelse betonar (Myrberg, 2007; Nauclér & Magnusson, 
2003; Vellutino, 2004). Det finns bra kartläggningsmaterial för den fonologiska 

medvetenheten men hur kartlägger vi barnets semantiska förmåga och syntaktiska 
förmåga? När blir elevens syntaktiska och semantiska förmåga synlig i skolan, är det 

när eleven börjar skriva egna meningar eller hör vi det i elevernas talspråk? Detta vi-
sar hur viktigt förskolans/skolans arbete är för att utveckla barnets språkliga medve-

tenhet. Kan det vara så att vissa förskolor/skolor har en mycket god kvalitet på arbe-
tet med barnens språkförståelse och andra förskolor/skolor har en sämre kvalitet på 

arbetet. Vilka konsekvenser får det för de språksvaga barnen? Det är även viktigt att 
notera att sexåringens syntaktiska förmåga har ett samband med elevens läsförståelse 

och att sexåringens syntaktiska förmåga kan vara svår att upptäcka (Nauclér & Mag-
nusson, 2003).  
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Avslutningsvis vill jag uttrycka att, för att lyckas med att nå alla elever med läs-

förståelseundervisning behövs det en samsyn på skolan av vikten och undervisningen 
av elevens läsförståelse. Rektor, specialpedagog/speciallärare och lärare har en möj-

lighet att tillsammans skapa rutiner kring hur förskolan/skolan ska arbeta med bar-
nets läs- och skrivutveckling. Se möjligheterna i arbetet istället för alla hinder! 

 

5.5 Fortsatt forskning 

En kvantitativ studie om läsförståelseundervisning för att undersöka hur mycket tid 
informanterna undervisar i läsförståelse per vecka, vore intressant. Studien skulle gå 

att genomföra med ett större underlag än vid denna kvalitativa studie. Frågan hur in-
formanterna arbetar med läsförståelse kunde eventuellt öka kunskapen kring infor-

manternas syn på vad läsförståelseundervisning är. 
 

En undersökning av elevperspektivet på läsförståelseundervisning och även rektors 
syn på sitt pedagogiska ledarskap utifrån undervisningen av läsförståelse och mål-

uppfyllelsen på skolan, vore intressant att fortsätta denna undersökning med. 
 

För vissa elever kan skolan vara den enda miljö där de möter böcker och en rik 
språkmiljö. Vad händer med de elevernas läsning och läsförståelse efter gymnasiet. 

 
 

5.6 Mina slutord 

En specialpedagog betonade vikten av vårt arbete som pedagoger i skolan där peda-
gogen ger eleverna en rikedom genom läsning. För mig betyder det mycket hur vi 

som lärare ser på våra möjligheter. Det var en positiv mening som i sin enkelhet 
rymmer mycket av det som jag hoppas på i denna undersökning. Att kunna öka ele-

vens möjlighet till att bli kunskapsskapande. För att bli kunskapsskapande behövs en 
god läsförståelse men även motivationen hos eleven och läraren påverkar elevens lä-

rande. 
 

Men barnen kommer till skolan med olika förutsättningar och vår roll som peda-

goger blir att ge dem så mycket som möjligt, att läsa, läsprata med barnen. Vi ger 

dom en Rikedom när vi läser, det finns så mycket att göra (specialpedagog). 
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BILAGOR 
 
Bilaga A Kartläggningsmaterial som framkom under intervjuerna 

Bilaga B Intervjuguide till pilotundersökningen 
Bilaga C Intervjuguide som användes till uppsatsen 

 



 

 

Bilaga A 
Kartläggningsmaterial som framkom under intervjuerna 

 
 

De är skrivna i den ordning som de presenteras i resultat och analys delen. 
 

Språket lyfter!: diagnosmaterial i svenska och svenska som andraspråk för åren före 

skolår 6. Lärarhandledning. [Ny, rev. utg.] (2003). Stockholm: Statens skolverk 

 

Lundberg, Ingvar (2008). God skrivutveckling: kartläggning och övningar. 1. uppl. 
Stockholm: Natur och kultur 

 
Kartläggningsmaterial under utarbetning av Åke Olofsson och Pernilla Söderberg-

Juhlander 
 

Minneslek: arbetsbok för .... (2007). Lund: Lära mera program 

 

Lundberg, Ingvar (2007). Bornholmsmodellen: vägen till läsning: språklekar i för-

skoleklass. 1. uppl. Stockholm: Natur & kultur 

 

TIL – Tidig Intensiv Lästräning, författare, Dahlin Monica 

 

Taube, Karin, Tornéus, Margit & Lundberg, Ingvar (1984). UMESOL. Läsning och 

skrivning. Handledning för kartläggning och utveckling. Hägersten: Psykologiförl. 

 

Jacobson, Christer (2004). Läskedjor. Tecken-, ord- och meningskedjor. Stockholm: 

Psykologiförlaget 

 

Järpsten, Birgitta (2002). DLS. Läsförståelse: version A. Stockholm: Psykologiförl. 
 



 

 

BILAGA B  
Intervjuguide till pilotundersökningen 

 
 

Kön_________ 

Utbildning___________________________ 

Yrke_________________________________ 

År i yrket_________ 

Undervisar i år____ 

Ålder  ________ 

 

 

Intervjuguide 

 Ordet läsförståelse vad betyder det för dig? 

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

 Har ditt arbete med elevernas läsförståelse förändrats sedan NP infördes?  

 Hur går eleverna tillväga för att förstå en text? 

 När en elev har förstått en text, hur ser du det? 

 Hur kan din undervisning av elevens läsförståelse se ut? 

 Arbetar du på något specifikt sätt när det gäller de svaga läsarnas läsför-

ståelse? 

 Möter du elever som har en god avkodning och inga problem med hastighe-

ten vid läsning men deras förståelse av texten är begränsad? 

 Om ja, i vilka situationer upptäcks dessa elever? 

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

 Är läsförståelse en aktuell fråga i diskussioner kring elevers lärande på 

skolan? 

 



 

 

BILAGA C 
Intervjuguide som användes till uppsatsen 
 
 

Kön_________ 

Utbildning___________________________ 

Yrke_________________________________ 

År i yrket_________ 

Undervisar i år____ 

Ålder  ________ 

         

Intervjuguide 

 Vad innebär begreppet läsförståelse för dig? 

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

 Har ditt arbete med elevernas läsförståelse förändrats sedan NP infördes?  

 Hur går eleverna tillväga för att förstå en text? 

 När en elev har förstått en text, hur ser du det? 

 Kan du beskriva hur du undervisar eleverna i läsförståelse när det gäller 

faktatexter, skönlitterära texter? 

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

 Möter du elever som har en god avkodning och inga problem med hastighe-

ten vid läsning men deras förståelse av texten är begränsad? 

 Om ja, i vilka situationer upptäcks dessa elever? 

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

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

lärande på skolan? 


