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Abstract 
 

The study has three different aims. One is to investigate reading comprehension among 

pupils in grade 4. Another is to trace any difficulties in reading comprehension to 

linguistic or social difficulties. The study also has a practical purpose in that the 

problems that exist can be identified and diagnosed earlier so that these pupils can be 

given extra support. 

 

The pupils’ reading comprehension has been tested with texts from their schoolbooks. 

Three different types of questions have been asked about the content of the texts. The 

pupils’ decoding ability has been tested with a letter and word-chain test and word 

comprehension with words from their schoolbook texts.  

 

The pupils who were tested are in grade 4 in a school in southern Sweden. There are 

three classes with a total of 59 pupils, of whom 48 participated in the study.  

 

It turns out that there are deficiencies in reading comprehension in several pupils in 

grade 4. The pupils have great problems with questions which require them to read 

several lines before they find the answer and with questions where they have to draw 

their own conclusions and use previous knowledge they were expected to have. 
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1 Inledning  
 
Enligt resultatet från PIRLS 2011 har svenska elevers resultat i läsförståelse försämrats 

sedan senaste mätningarna 2001 och 2006. PIRLS – Progress in International Reading 

Literacy Study – är en internationell studie som undersöker elevers läsförmåga i årskurs 

4. Studien testar både skönlitteratur och sakprosa, och den ger information om elevernas 

förmåga att förstå, tolka och värdera texter (Skolverket 2012). 

Sedan 2001 och fram till den senaste mätningen 2011 har läsförmågan bland sven-

ska elever försämrats, och denna försämring gäller främst sakprosatexter. Studiens 

resultat visar också att elevers socioekonomiska bakgrund har stor betydelse för elevers 

läsförståelse (Skolverket 2012). En tänkbar orsak lyfts upp i en debattartikel i DN av 

Dino Viscovi, medie- och kommunikationsvetare, som menar att ungas fritid inte längre 

präglas av spontanläsning som förr i tiden. Läsning är en förmåga som måste tränas, 

men med mindre spontanläsning övas inte denna förmåga, vilket också kan vara en 

orsak till den försämring vi ser i PIRLS resultat. Med pekplattor, smarta telefoner och 

datorer blir läsningen mer översiktlig och selektiv än när man tidigare läste 

dagstidningar och böcker (Viscovi 2014). 

I skolan har jag märkt att eleverna har svårt att förstå faktatexter och ord. Både jag 

och mina kollegor har undrat varför det förhåller sig så. I en artikel på Skolverkets hem-

sida diskuteras läsförståelseproblem. I artikeln diskuteras Åsa Elwérs avhandling från 

2014, som handlar om elever som är duktiga på att avkoda ord, d.v.s. identifiera ord, 

och känna igen ord, men har svårt att förstå innehållet i texter. Denna läsning gav mig 

idén att undersöka om detta och besläktade fenomen på en skola i södra Sverige.  

 För att undersöka om dessa resultat också stämmer på den skola i södra Sverige, 

där jag arbetar genomför jag en fallstudie om läsförståelse i mellanår. 

 

1.1 Syfte och frågor 
 
Syftet med undersökningen är tredelat. Ett är att undersöka läsförståelsen hos elever i 

årskurs 4 för att se om Elwérs resultat är applicerbara i denna studie. Ett annat är att 

spåra eventuella läsförståelsesvårigheter till olika språkliga eller sociala svårigheter. Om 

resultaten av denna studie överensstämmer med Elwérs, kan jag synliggöra detta pro-

blem för de lärare som arbetar med mellanåren. Förhoppningsvis kan vi därigenom 

tidigt diagnostisera elever med läsförståelseproblem och ge dem adekvat undervisning. 



 
 

Därmed får studien också ett praktiskt syfte. För att uppfylla syftet med studien ställer 

jag följande frågor till materialet: 

 

• Vilka läsförståelsesvårigheter kan identifieras hos eleverna? 

• Vad kan problemen tänkas bero på? 

Tanken med studien är att identifiera läsförståelsesvårigheter hos den valda målgruppen, 

vilket kommer att göras utifrån flera olika metoder som presenteras nedan. Med olika 

metoder kan man identifiera om svårigheterna beror på problem med ordförståelse, 

grammatisk förståelse eller textförståelse. En fråga som kan ställas blir om dessa 

problem kan kopplas till tidigare språkliga problem hos barnet. Det finns flera olika 

orsaker till läsproblem och läsförståelseproblem och dessa kan ge barnet språklig 

osäkerhet. Detta märks genom en långsam avkodning och osäkerhet i läsförståelse. 

Svårigheterna accentueras när eleverna möter långa och komplicerade texter.  

 

 
1.2 Olika teorier för språkutveckling 
 
Åsa Elwér har i sin avhandling Early Predictors of Reading Comprehension Difficulties 

(2014) visat att de läsförståelseproblem som uppmärksammas bland elever i årskurs 4 

kan kopplas till tidigare språkliga problem. I min studie vill jag undersöka liknande 

kompetenser hos elever som Elwér gjort i sin studie. Därför har även jag valt elever i 

årskurs 4 som testpersoner.  

Åsa Elwér är kognitionsvetare och pedagog, vilket har betydelse för det perspek-

tiv som hon anlägger i sina studier. Enligt hennes resultat visar sig elevernas svårigheter 

ofta när de kommer till årskurs 4, eftersom de då möter texter och språk som är mer 

komplicerade än tidigare (Elwér 2014:36). Att dessa elever inte upptäckts tidigare kan 

bero på att de här eleverna har en god förmåga att avkoda och läsa med flyt, vilket leder 

till att lärare inte uppmärksammar elevernas svårigheter att förstå texternas innehåll 

(Elwér 2014:58). Frågan är om detta också gäller för de elever som min fallstudie avser 

testa. 

Det finns övergripande teorier som berör varför elever kan ha svårigheter i sin 

språkutveckling. Om det visar sig att det finns elever med läsförståelseproblem som be-

ror på tidiga språkliga problem, kan det vara möjligt att knyta dessa problem till miljö 

eller arv. Det finns tre huvudsakliga inriktningar av forskning inom språkutveckling och 

språkinlärning. Enligt den behavioristiska teorin beror den språkliga utvecklingen på 



 
 

yttre påverkan. Människan blir påverkad av den miljö hon lever i. Den naivistiska teorin 

betonar arvets betydelse, och den tredje inriktningen menar att det är ett samspel mellan 

arv och miljö (Arnqvist 1993:37). 

 

1.3 Metod och testmaterial 
 
Läsförståelse testades både på ordnivå, meningsnivå och textnivå, eftersom jag på så 

sätt fick ett rimligt stort bedömningsunderlag. Ur elevernas lärobokstexter valde jag 

därför ut de ord som jag antog var svåra för eleverna. Med de orden som underlag 

utförde eleverna ett ordförståelsetest. 

Därefter genomförde de ett prov där grammatiska kunskaper testades, genom dels 

ett ordkedjestest, där eleven markerar var mellanrummet ska vara mellan orden, dels ett 

bokstavskedjetest, där eleven ska identifiera lika bokstäver och sätta streck mellan dem. 

 
ochjageller   j k l   l m n 

ex. ordkejdetest   ex. bokstavskedjetest 
 

Deltestet med ordkedjor syftar till att ge en uppfattning om elevernas förmåga att 

avkoda enskilda ord. Deltestet med bokstavskedjor ger information om med vilken 

visuomotorisk snabbhet eleven hanterar bokstäver som inte ska läsas. Visuomotorik 

handlar om förmågan att komma ihåg hur den visuella informationen ser ut, att tolka 

den rätt och koordinera handmotoriken för att kunna återge informationen. Den 

visuomotoriska förmågan måste utvecklas mer i skolan än i förskolan. Barn som har 

problem med denna förmåga har oftast problem med att tolka symboler som bokstäver, 

vilket gör det svårt för dem att läsa och skriva (Lundequist 2006:3). Genom att jämföra 

resultaten på de två deltesten gavs en uppfattning om avkodningsförmågan, d.v.s. 

elevens lästekniska förmåga.  

Det slutliga testet var textkontrollerande frågor, textkombinerade frågor och 

inferensfrågor. Inferensfrågorna visade hur eleverna kunde dra egna slutsatser och läsa 

mellan raderna. Vad som menas med inferens kräver en förklaring. Inferenser är de 

slutsatser vi gör mer eller mindre automatiskt när vi läser en text. Som läsare måste man 

göra tillägg och utfyllnader för att en text ska hänga ihop, och vi måste dra vissa 

slutsatser utifrån de kunskaper vi har sedan tidigare (Josephson 1991:28). Slutsatserna 

baserar vi på de kunskaper vi redan har om världen och vad vi förväntar oss av den text 

vi läser. För läsförståelsen spelar inferenserna en avgörande roll, eftersom texter 



 
 

behöver fyllas ut av läsaren för att den ska bli begriplig (jfr Språkligt 2016). Det som 

brukar känneteckna en god läsare är att den har förmåga att göra inferenser. Många 

svaga läsare har svårt att inferera, eftersom de har svårt att integrera ny information med 

sina förkunskaper (jfr Reichenberg 2000:117).  

Elevernas läsförståelse testades på två texter ur klassens läroböcker i historia och 

religionskunskap. Enkäten utgick från den typen av frågor som Monica Reichenberg an-

vände i sin avhandling från 2000.  

Metoden är kvantitativ eftersom jag mätte elevernas läsförståelse genom att låta 

eleverna fylla i enkäter som behandlar ordförståelse med efterföljande frågor efter att ha 

läst de båda texterna. Deras avkodningsförmåga testades genom ett bokstavs- och ord-

kedjetest. 

Den första texten handlar om livet i en vikingaby och den andra om kristendomen. 

De har under vårterminen 2016 arbetat med kristendomen och under höstterminen 2015 

med vikingabyn. Resultaten sammanställdes för att se om elevernas eventuella 

svårigheter med läsförståelse kan diagnosticeras. Jag ville också se vari eventuella 

svårigheter bestod.  

I ord- och läsförståelsetestet fick eleverna ett poäng för varje rätt svar, oavsett om 

frågorna krävde mer omfattande svar, t.ex. ett ord eller som i fallet med de 

textkontrollerande frågorna, en markering. För att få ett poäng i inferensfrågorna 

krävdes att de har visat att de dragit någon egen slutsats eller fört in egen kunskap i 

svaret och inte svarat exakt som det står i texten. 

I bokstavs- och ordkedjetestet fick eleverna ett poäng för varje korrekt löst 

bokstav- och ordkedja. Dessa poäng kallas för råpoäng, som förs över till en stanine-

skala, som är en standardiserad skala som utgår från normalfördelningskurvan. Resultat 

från standardiserade tester omvandlas till en niogradig stanineskala, där medelvärdet är 

5 (Johansson 2004:42). Elevens resultat kan jämföras med en större elevgrupps resultat i 

samma ålder och elevens resultat visar hur långt en enskild elev har kommit i sin 

avkodningsförmåga enligt stanineskalan.  

Det fanns nackdelar med enkätmetoden eftersom det var svårt att konstruera rele-

vanta enkätfrågor som ger ett rättvisande svar på den fråga man ville ha svar på. Därför 

kompletterade jag mina enkäter med följande frågor till undervisande pedagoger i 

årskurs 4: 

 

1. Vilka	har	någon	form	av	diagnos	–	dyslexi	eller	ADHD?	
2. Vilka	har	någon	form	av	utredd	läs-	och	skrivsvårighet?	



 
 

3. Vilka	har	sociala	svårigheter?	
4. Vilka	har	annat	modersmål?	

 

 

Pedagogerna markerade på klasslistor vilka elever som har någon av de svårigheter jag 

frågat efter. Därefter hade jag ett fördjupat samtal med var och en av pedagogerna om 

dessa elever. Detta gjorde jag eftersom jag ville koppla eventuella svårigheter som 

eleven haft tidigare och fortfarande har till de resultat de fått i mina tester. Därmed blir 

uppsatsens metod också kvalitativ. 

 

 
1.4 Elever som informanter  
 
Eleverna som testas går i årskurs 4 på en skola i södra Sverige. Det är tre årskurser med 

sammantaget 59 elever, varav 48 har medverkat i studien. En pojke har inte gjort 

läsförståelsetestet till texten Den kristna tron. 
 

Tabell 1. Eleverna i studien, indelade efter olika svårigheter 

 Totala 

antalet elver i 

studien 

Sociala 

svårigheter 

Andra 

svårigheter 

Elever 

med 

diagnos 

Annat 

modersmål 

Antal 

elever  

48 3 2 5 2 

 

Tabell 1 visar hur många elever som har deltagit i studien och hur många som har någon 

form av svårighet t.ex. sociala svårigheter eller annat modersmål. Andra svårigheter 

handlar här om hög frånvaro och sen språkutveckling.  

Pojkar och flickors resultat kommer att redovisas var för sig i resultatdelen 

eftersom pojkar enligt Skolverket (2011) löper större risk att prestera sämre resultat än 

flickor. Pojkarnas förmåga till koncentration och uppmärksamhet utvecklas senare hos 

pojkar, och de har en senare språklig mognad än flickor.  

Eftersom jag arbetar på skolan som testet genomfördes på, valde jag att inte vara 

med när eleverna gjorde provet. Deras klasslärare var försöksledare, vilket gör att 

testsituationen inte avvek nämnvärt från andra prov som eleverna gör. Det ska också 

sägas att jag inte känner eleverna, eftersom jag arbetar på skolans högstadium.  



 
 

 
1.5 Etiska forskningsprinciper 
 
Studien följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, d.v.s. informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialietskravet och nyttjandekravet. I min studie tillämpades de 

genom att jag informerade både elever, deras vårdnadshavare och berörda lärare om vad 

studien skulle att undersöka. Även rektor har informerats eftersom han är huvudansva-

rig för skolans verksamhet, och jag följde alla dessa principer.  

Enligt Vetenskapsrådet ska forskaren informera uppgiftslämnare och undersök-

ningsdeltagare om syftet med projekt. Deltagandet var frivilligt, och eleverna hade rätt 

till att avbryta eller avstå från medverkan i enlighet med samtyckeskravet. De som 

medverkade ska själva bestämma om och hur länge och på vilka villkor de ville delta. 

Eftersom eleverna som undersöktes var under 15 år var jag tvungen att ha samtycke från 

deras vårdnadshavare innan jag kunde be undervisande lärare lämna ut enkäterna till 

berörda elever. Resultatet av studien kunde bli känsligt om det hade visat sig att 

enskilda elever har stora svårigheter med läsförståelsen, men jag utgick från principen 

att som lärare har man tystnadsplikt. Svaret på enkäterna skulle enbart bearbetas och 

sammanställas för denna studie. När dokumentationen var klar förstördes svaren på 

enkäterna och uppgifterna raderades från min dator.  

Resultatet presenterades på ett sådant sätt att ingen kan identifiera enskilda 

individer. Därmed tog jag också hänsyn till nyttjandekravet, eftersom materialet inte 

användes för andra ändamål.  

 
 
2 Forskning om läsning och läsförmåga 
 
Nedan ges en bakgrund till vad det innebär att läsa samt vad läs- och läsförståelsepro-

blem kan vara för något och hur läsförståelsen har försämrats i Sverige. Bakomliggande 

orsaker till läs- och läsförståelseproblem redovisas, och i texten presenteras även tidi-

gare forskning som har relevans för denna studie. 

 

2.1 Läsning 
 
Läsning är en komplicerad färdighet som tar lång tid och mycket övning för att utveck-

la. Läsning kan sägas bestå av två huvudmoment: avkodning och förståelse. Avkodning 

innebär att man kan identifiera eller känna igen skrivna ord. För att känna igen orden 



 
 

krävs det att man kan känna igen de bokstäver som ingår i orden och de fonem som 

motsvarar de olika bokstäverna i alfabetet (Lundberg 1984:50–51). Efterhand som barn 

lär sig läsa blir avkodningen mer och mer automatiserad och orden känns igen direkt 

utan att de behöver anstränga sig. Avgörande för en god läsförmåga är att avkodningen 

sker snabbt och automatiskt. När en läsning är automatiserad behöver man inte ägna 

mentala resurser åt avkodningen utan kan koncentrera sig på förståelse av texten istället. 

När barn börjar automatisera läsningen sker också en förändring i läsförmågan. De läser 

inte längre för att lära sig läsa, utan för att lära och inhämta ny kunskap (Nilholm & 

Wengelin 2013:76). De barn som inte automatiserar läsningen belastar sitt arbetsminne 

och får lägga mycket energi på avkodning i stället för förståelse av texten (Lundberg 

1984:69).  

Förutom en god omvärldskunskap måste vi kunna koppla det vi läser till egna er-

farenheter och för det krävs ett stort ordförråd (Borgström 2006:52). Ett relevant ord-

förråd är en förutsättning för god läsförståelse av en text. Genom läsning av flera och 

nya texter utvecklar barn sitt ordförråd.  

För att uppnå en god läsförståelse krävs det att eleven har referensramar som är 

förankrade i verkligheten, så att man kan relatera till dessa när man läser texter. 

Referensramarna ser olika ut beroende på vilka erfarenheter vi har och vilken bakgrund 

vi har (Lundberg 1984:98). 

 

2.2 Orsaker till läs- och läsförståelseproblem 
 
Det finns flera saker som påverkar vår förmåga att läsa, och den påverkan sker på olika 

sätt och samtidigt. En orsak kan vara att ett barn har växt upp under svåra förhållanden, 

där det inte har funnits utrymme för läsning eller där föräldrarna inte har haft förmåga 

att hjälpa till vid läsning (Borgström 2006:38). Ett annat modersmål är också en 

bidragande faktor till att läs- och läsförståelseproblem kan uppstå när man möter nya 

ord. Eleverna kan ha svårt med meningsbyggnad och inte ha några referensramar att 

hänga upp den lästa texten på (Lundberg 2010:135). En annan bidragande orsak till läs- 

och läsförståelse problem är ett försämrat arbetsminne. De som har svårt med läsning 

har högre hjärnaktivitet under läsning, vilket visar att arbetsminnet är den viktigaste 

begränsande resursen när vi läser (Borgström 2006:33). För personer med lässvårigheter 

går det åt mer hjärnkraft med följden att de blir tröttare än de läsare vars avkodning sker 

automatiskt och snabbt. 



 
 

Dyslexi leder till att det är svårt att snabbt och säkert koda av eller tyda enstaka 

ord i en text. Det kan leda till andra problem som läsförståelseproblem, begränsad 

läserfarenhet och en begränsad tillväxt av ordförrådet (Borgström 2006:40). De barn 

som har ADHD har andra problem att förstå och ta till dig sammanhängande texter. Det 

krävs koncentration för att läsa en text och förstå den, ADHD kännetecknas av svårig-

heter med uppmärksamhet, koncentrationssvårigheter, kontrollera impulser och överak-

tivitet, vilket gör det svårt att fokusera på en uppgift, vilket i sin tur kan det leda till 

outvecklade läsvanor (Borgström 2006:52). 

Textens struktur kan också vara en orsak till läs- och läsförståelseproblem. Långa 

och krångliga ord, stilnivå på språket och textens informationspackning spelar roll för 

textens begriplighet.  

 

2.3 Försämrad läsförmåga i Sverige 
 
Internationella undersökningar visar att svenska elever uppvisar en försämrad läsför-

måga; det gäller framför allt läsförståelse (Borgström 2006:104). Eleverna är fortfaran-

de bra på avkodning, men när de ska använda läsningen till olika former av informa-

tionshämtning för inlärning går det inte lika bra (Borgström 2006:106). I en rapport från 

Skolverket (2007) påtalas, i de internationella läsundersökningar Sverige har deltagit i 

under de senaste 30 åren, att svenska elever är goda läsare, men under 2000-talet har 

man sett en antydan till försämring av elevers läsförmåga (Skolverket 2007:8). Läs-

förmågan i årskurs 9 sjunker för varje år, läsförmågan minskar inte bara för dem som 

läser lite sämre utan för alla typer av läsare, också de som läser bra (Borgström 

2006:105). Skolverkets rapport visar att risken för att prestera dåliga resultat är störst 

för pojkar, för elever med lågutbildade föräldrar och för elever med annat modersmål än 

svenska (Skolverket 2007:8).  

Försämrade resultat i läsförståelse kan ha många orsaker. Viscovis artikel berör att 

ungas fritid i allt mindre utsträckning präglas av läsning. Han menar att dagens digitali-

serade verklighet inverkar på ungas läsutveckling.  

Barbro Westlund pekar på att läsundervisningen, och framför allt i undervisningen 

i läsförståelse har fokuserat på fel saker. Barbro Westlund gav 2009 ut boken Att 

undervisa läsförståelse. I den presenterar hon fyra figurer som ska ge elever olika läs-

förståelsestrategier och redskap för lärare att diskutera läsförståelse. De olika figurerna 

är Spågumman, som förutspår vad som ska hända, Detektiven, som förklarar svåra ord, 

Den nyfikna Apan, som formulerar frågor och Cowboyen som sammanfattar texten. 



 
 

Westlund menar att skolan har fokuserat på att lära barn att läsa och utgått från att 

läsförståelsen kommer automatiskt. Hennes avhandling är en jämförelse av hur man be-

dömer läsförståelse i Sverige och Kanada. Westlunds resultat visar flera skillnader till 

varför Kanada lyckas bättre i sin läsförståelseundervisning än Sverige. I Kanada börjar 

man i tidigare åldrar med läsförståelseundervisning. Man låter eleverna läsa flera olika 

sorters böcker, och därefter får de diskutera det de har läst med klasskamraterna. När de 

diskuterar texterna fördjupar de sin förståelse, eftersom de både beskriver karaktärerna 

och hur de kommer fram till sin beskrivning. Lärarna fungerar som ett stöd i boksam-

talen.  

Undervisningen i Kanada fokuserar på att eleverna fick analysera texterna och 

relatera dem till egna erfarenheter, både lästa och upplevda, medan man i Sverige mäter 

elevers kunskaper genom att ge dem kontrollfrågor på texten. Lärarna kunde bara ge 

svävande beskrivningar om vad läsförståelse egentligen är såsom läslust eller läsa 

mellan raderna, medan deras kanadensiska kollegor talade om inferenser och betydelsen 

av metakognition (Gear 2015:11). 

I Kanada finns termerna läsförståelse, lässtrategier, bedömning och feedback för-

klarat, beskrivet och definierat i styrdokumenten. I den nya läroplanen i Sverige finns 

det numera ord som lässtrategier och Läsfixarna har inspirerat till nya arbetssätt. 

Läsfixarna är en metod som består av fyra olika lässtrategier som används i 

undervisningen för att öka läsförståelsen hos eleverna. Det fyra olika strategierna 

handlar om att förutspå vad en text ska handla om, att ställa frågor till texten, att reda ut 

oklarheter och att sammanfatta texten. När man tränar dessa olika strategier utvecklas 

läsförståelsen. 

Vikten av läsmål och lässtrategier lyfter Olle Josephson fram i Varför en lätt text 

kan vara svår att förstå. Om man ska förstå en text så måste man som elev veta vad 

man ska ha den till. Det måste finnas ett mål för läsningen och eleven måste veta vilken 

strategi den ska använda för att nå det målet (Josephson 1991:27). Elever kan ha svårt 

att extrahera det viktigaste ur en text, eftersom de inte vet hur de ska bära sig åt. I 

Josephson m.fl. står det att läsa att nyckeln till en bra skolgång är en god läsförmåga. 

Om man inte är en god läsare har man ingen chans i dagens skola (2010:176).  

 

3 Resultat 
 

I följande avsnitt redovisas elevernas resultat på de olika testen. Avsnittet inleds 

med en presentation av de två läsförståelsetesten ”Livet i vikingabyn” och ”Den kristna 



 
 

tron”. Därefter redovisas resultaten av ordförståelsetesten och test av elevernas 

avkodning av bokstavs- och ordkedjorna. För att underlätta läsningen i resultatdelen har 

jag valt att redovisa resultaten för en text i taget.  

 

3.1 Textkontrollerande frågor  
 
Eleverna fick läsa texten om Livet i vikingabyn, som de arbetat med under höstterminen 

2015. Texten återges här i sin helhet:  
Livet i vikingabyn. Texten är hämtad från Puls Historia för årkurs 4–6 

Människorna på vikingatiden var bönder. De bodde tillsammans i byar, som här på bilden. I 
varje gård bodde en familj, och till familjen räknades också husbondens föräldrar och andra 
släktingar. Det var livsviktigt att ätten höll ihop. Den gav trygghet. Ätten tog hand om 
fattiga eller sjuka släktingar och skyddade mot fiender.  

Hövdingen var rikast och mäktigast i byn. Han ägde den största gården och det största 
skeppet. Ibland ägde han mer än en gård, och ofta bestämde han och hans ätt över flera 
andra byar i trakten. 

Alla arbetade 

I vikingabyn fanns inga affärer utan allting måste tillverkas på gården. Därför behövdes det 
inte heller några pengar. I stället bytte man saker med varandra.  

Männen fiskade och jagade. De byggde hus, fiskebåtar och vikingaskepp. Pojkarna fick 
hjälpa till i byns smedja så fort de orkade lyfta en slägga. Där lärde de sig att smida järn till 
vapen och verktyg. 

Kvinnorna hade hand om hemmet. Alla flickor lärde sig tidigt att laga mat, baka bröd, väva 
och sy kläder och skor. De fick också hjälpa till att passa småsyskonen och vårda gamla och 
sjuka. 

Allt barnen behövde kunna lärde de sig i sitt arbete och genom att lyssna på de vuxna. Det 
fanns inte någon skola i byn, men en del barn lärde sig både att läsa och rista runor. 

De blev vuxna tidigt 

När barnen var 13-14 år var de vuxna. Livet var kort på den tiden De flesta blev bara 30 år, 
och många dog redan när de var spädbarn. Det var livsfarligt att bli sjuk eftersom det inte 
fanns läkare eller mediciner. 

Männen kunde dö under vikingatågen eller när de försvarade sin hemby. Kvinnorna kunde 
dö när de födde barn 

Texten om vikingabyn har ett enkelt språk och är inte abstrakt utan handlar om det 

vardagliga livet som eleverna kan föreställa sig och därför förstå. Barnen fick efter att 

de läst texten besvara nedanstående flervalsfrågor. Elevernas uppgift var att ringa in det 

av de tre som är det korrekta alternativet. Det rätta svarsalternativet stämmer i stort sett 

ordagrant överens med texten. 



 
 

 
1. Hur bodde människor på vikingatiden? 

 
a) tillsammans med familj, släktingar och far- och morföräldrar 
b) ensamma  
c) bara med familjen 

 
2. Vem var mäktigast i byn? 

 
a) ingen 
b) hövdingen 
c) kvinnorna 

 
3. Vilka arbetsuppgifter hade männen? 

 
a) sy kläder 
b) passa barnen 
c) fiska, jaga, bygga hus, fiskebåtar och vikingaskepp 

 
Frågorna är enkla men betydlesebärande i texten. Resultatet tyder på att eleverna inte 

har problem med avkodning eller arbetsminne när det gäller denna typ av frågor. De har 

läst texten tidigare, och precis innan de svarade på frågorna, och de allra flesta har hittat 

svaret i texten. Tabell 2 visar resultatet på de textkontrollerande frågorna.  
 

Tabell 2. Resultat på textkontrollerade frågorna till texten Livet i vikingabyn 

 Livet i vikingabyn 

Antal rätt 1 rätt 2 rätt 3 rätt 

Pojkar 0 3 23 

Flickor 0 1 21 

 

Som tabell 2 visar har majoriteten av eleverna alla rätt på frågorna. Den visar att elever-

na inte hade några svårigheter med frågor där de hittade svaren direkt i texten och där de 

också fick olika alternativ att välja mellan. Resultatet visar inte någon större skillnad 

mellan pojkar och flickor. 

Den andra texten är hämtad från deras religionsbok Upptäck religion. Den handlar 

om kristendomen och detta arbetsområde arbetade de med under vårterminen 2016.  
 

Den kristna tron. Texten är hämtad ur Upptäck religion 
 

Kristna tror på Gud. De tror att Gud att har skapat världen, människorna och djuren, ja allt 
som finns till. 
Enligt kristen tro kan Gud beskrivas på tre olika sätt. 
 



 
 

1. Det ena är som Fadern. Då tänker man på Gud som skaparen av världen, människor och 
djur. Gud beskrivs som en far som tar hand om sina barn. 

2. Det andra är som Jesus, som också kallas för Guds son, Gud ville få kontakt med 
människorna på jorden och valde att visa sig som en människa och det var som Jesus. 

3. Det tredje är som den helige Ande. Anden är guds kraft som hjälper människor och gör 
gott. Anden finns överallt på ett osynligt sätt, på samma sätt som vinden. Vinden syns inte 
men finns ändå. Det vi ser är vad vinden gör. Den får träd att vaja och saker och ting att 
flyga omkring. 
 
Jesus – Guds son 
Kristna tror att Jesus är guds son och med det menas att han är samma sak som Gud. På den 
tid då Bibeln skrevs trodde människor att ett barn var en kopia av sina föräldrar. En son var 
som sin far och en dotter som sin mor. Jesus kallades för Guds son, eftersom han var som 
Gud. 
 
Jesus berättade för människor om vad Gud ville och om hur Gud är. Han sa till exempel att 
Gud är rättvis och kärleksfull. 
 
Jesus föddes i Betlehem 
I Bibeln kan man läsa om när Jesus föddes. Han mor, Maria, fick besök av en ängel. 
Ängeln berättade att hon skulle föda ett barn. Barnet var mycket speciellt och skulle få 
namnet Jesus. 
 
En dag när Maria och hennes man Josef var på besök i staden Betlehem var det dags för 
Maria att föda. De bodde i ett enkelt hus som vi skulle kalla för stall, och där föddes Jesus. 
 Jesus växte sedan upp i staden Nazaret. Jesus hade fyra bröder: Jakob, Josef, Judas och 
Simon. Han hade också minst två eller tre systrar som vi inte känner till namnen på. 
 
 I Bibeln står inget om när Jesus var barn. Men det finns en berättelse om honom när han 
var tolv år och tillsammans med sina föräldrar besökte det stora templet i Jerusalem. Det 
berättas att Jesus var en klok pojke och att han ställde nyfikna frågor till prästerna i templet. 
 

Texten om kristendomen kan betraktas som svårare än texten om vikingabyn, eftersom 

den är abstraktare. Exempelvis förklaras anden som en osynlig kraft som finns bland oss 

precis som vinden. I texten Den kristna tron möter eleverna svårare ord, och det 

förefaller inte lika lätt att förhålla sig till denna texten som till Livet i vikingabyn för 

eleverna. De frågorna som eleverna fick besvara efter läsningen är utformade så att 

eleverna ska hitta svaret i texten, och de får också här tre alternativ att välja på. 

 
1. Vad tror kristna på? 

 
a) Allah 
b) Gud 
c) Shiva 

 
2. Var föddes Jesus? 

 
a) Betlehem 
b) Nazaret 
c) Det står inte i texten. 

 
3. Var kan man läsa om Jesus födelse? 

 
a) Koranen 



 
 

b) Bibeln 
c) I Gamla Testamentet 

 
Den inledande meningen i texten Den kristna tron lyder: ”Kristna tror på Gud”. Därför 

är det enkelt för eleverna att hitta svaret i texten, vilket är meningen. Frågorna kan ses 

som rena faktafrågor, där eleverna kan svaret innan de läst texten, eftersom de både har 

arbetat med kristendomen och läst texten tidigare. Detta kan ha en betydelse för resul-

tatet i de textkontrollerande frågorna, eftersom det är möjligt att de inte mäter elevernas 

förmåga att hitta svaret i texten.  

Tabell 3 visar resultatet på de textkontrollerade frågorna och skillnaden mellan 

pojkar och flickor. 
 

Tabell 3. Resultat på de textkontrollerade frågorna till texten den kristna tron 

 Den kristna tron 

Antal rätt 1 rätt 2 rätt 3 rätt 

Pojkar 0 0 25 

Flickor 0 1 21 
 

Som tabell 3 visar har inte de textkontrollerade frågorna om den kristna tron vållat några 

bekymmer för eleverna. Tabellen visar att majoriteten även för denna text har alla rätt 

på frågorna. Resultatet visar inte någon större skillnad mellan pojkar och flickor.  

 

 

3.2 Textkombinerade frågor  
 

Kombinationsfrågor kallas de frågor där orden i det korrekta svaret inte helt stämmer 

överens med den exakta ordalydelsen i texterna och där eleverna därför måste läsa två 

eller flera meningar för att hitta rätt svar. Eleverna skulle besvara följande kombina-

tionsfrågor om texten: 

 
1. Varför behövdes det inga pengar? 

 
2. Varför var hövdingen den mäktigaste i byn? 

 
3. Varför blev man inte så gammal under vikingatiden? 

 

Eleverna måste läsa flera rader i texten innan de hittar svaret på de textkombinerade 

frågorna. Detta skiljer dem från de textkontrollerade frågorna, där de enkelt kan finna 



 
 

svaret i texten och dessutom fått svaraalternativ att välja mellan. I kombinationsfrågorna  

krävs alltså mer av eleverna, eftersom de själva måste formulera ett svar på frågorna. 

Som framgår av tabell 4 visar resultatet av kombinationsfrågorna att de förfaller ha varit 

svårare än de tidigare frågorna med olika svarsalternativ. 

	

Tabell 4. Resultat på de textkombinerade frågorna – livet i vikingabyn 
 

s 

 

 

 

 

Tabell 4 visar att svaren blev mer varierande i de textkombinerade frågorna än i de 

textkontrollerande frågorna där nästan alla hade alla rätt. De flesta har 2 rätt av 3 

möjliga. Det finns en markant skillnad mellan pojkar och flickor som består i att fler 

flickor än pojkar har 3 rätt, medan det är fler pojkar som har 0 eller 1 rätt.  

 

Följande textkombinerade frågor fick eleverna svara på till texten om kristendomen. 

Frågornas utformning har även i denna text inbjudit eleverna att formulera egna svar 

efter att de läst texten. Tanken med de textkombinerade frågorna är att eleverna ska läsa 

flera rader för att hitta svaret och att texten inte exakt ska överensstämma med textens 

ordalydelse.  

 
1. Varför beskriver man Gud på tre olika sätt? 

 
2. Vad menas med att Jesus är Guds son? 

 
3. Varför fick Maria besök av en ängel?	

 

Tabell 5. Resultat på de textkombinerade frågorna – den kristna tron 

 Den kristna tron 

Antal rätt 0–1 2 3 

Pojkar 15 10 0 

Flickor 8 10 4 

 

 Livet i vikingabyn 

Antal rätt 0–1 2 3 

Pojkar 8 14 4 

Flickor 2 10 11 



 
 

Tabell 5 visar resultatet av de textkombinerade frågorna till texten om kristendomen. Av 

resultatet att döma så verkar det som om att texten om vikingabyn har varit lättare än 

den om kristendomen. Texten om kristendomen kan upplevas som mer abstrakt än Livet 

i vikingabyn, vilket kan göra det svårare för eleverna. Det är en större andel av eleverna 

som hamnar inom spannet 0–2 rätt. Resultatet visar ingen större skillnad mellan pojkar 

och flickor. Tabell 5 visar dock att flickorna har klarat frågorna något bättre än 

pojkarna. Ett genomgående drag är att eleverna klarar dessa frågor sämre än de 

textkontrollerande frågorna.	

3.3  Inferensfrågor 
 
Läsarens bakgrundskunskaper spelar roll för hur texten förstås och vilka inferenser som 

görs. En elev som har goda förkunskaper och erfarenheter är som regel också duktig på 

att inferera. Många svaga läsare har svårt att inferera när de läser en ny text eftersom de 

har svårt att integrera nya kunskaper från en ny text med sina tidigare kunskaper. De gör 

ingen koppling mellan textens innehåll och sina förkunskaper i ämnet (Reichenberg 

2000:117–118). Eleverna som testats förväntas ha goda förkunskaper om ämnet i de 

texter de möter i testet, eftersom de har jobbat med ämnesområdet tidigare. Följande 

inferensfrågor skulle eleverna besvara om de olika texterna. 

Frågorna är formulerade så att eleverna skulle kunna dra egna slutsatser av den 

lästa texten när de svarade på frågorna. Tanken var också att de ska svara utförligare än 

på de föregående frågorna.  

 
1. Varför hade man ingen skola i byn? 

 
2. Varför var det männen som jagade och kvinnorna som skötte hemmet?  

 
3. Varför dog många människor redan i 30-årsåldern? 

 
 

Tabell 6. Resultat på inferensfrågor – livet i vikingabyn 

 Livet i vikingabyn 

Antal rätt 0–1 rätt 2 rätt 3 rätt 

Pojkar 19 7 0 

Flickor 14 6 2 

 



 
 

Som framgår av tabell 6 har det varit svårt för eleverna att besvara inferensfrågorna. 

Många av eleverna har svarat med noggranna formuleringar från texten. De har inte 

dragit några egna slutsatser eller utvecklat svaren utifrån sina egna kunskaper i ämnet. 

Ett fåtal har skrivit att man inte levde länge på den tiden för att livet var hårt eller såg 

annorlunda ut jämfört med i vårt moderna samhälle. Många elever har upprepat svaren 

från de textkombinerade frågorna. 

Inferensfrågorna till Den kristna tron ger en större möjlighet för eleverna att dra 

egna slutsatser än till inferensfrågorna för texten om Livet i vikingabyn. Troligtvis är 

dessa frågor adekvatare för den funktion de har i studien, d.v.s. att mäta elevernas 

förmåga att dra egna slutsatser, att läsa mellan raderna och koppla tidigare kunskaper 

och erfarenheter till frågans svar.  

Nedanstående inferensfrågor fick eleverna till texten om Den kristna tron.  

 
1. Kristna anser att Gud är allsmäktig, ingen makt är större än honom, varför tror de det? 
 
2. Varför berättade Jesus för människor om Gud? 

 
3. Varför berättar man om Jesus som en klok pojke som ställde nyfikna frågor till 

prästerna i templet?  
 
 
Tabell 7. Resultat på inferensfrågor – den kristna tron 

 Den kristna tron 

Antal rätt 0–1 rätt 2 rätt 3 rätt 

Pojkar 23 2 0 

Flickor 17 4 1 

 

Man kan se i tabell 7 att eleverna inte har klarat av inferensfrågorna från texten om Den 

kristna tron. I texten möter eleverna större problem än i texten om Livet i vikingabyn. 

Ett genomgående drag är att svaren inte är utvecklade och många skriver svar utifrån 

texten utan att inferera med egna kunskaper. Som jag tidigare nämnt verkar texten om 

kristendomen skapa större svårigheter eftersom den inte är lika konkret som Livet i 

vikingabyn. Frågorna har skapat lika stora problem för pojkar och flickor.  

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att på läsförståelsedelen har de allra flesta 

klarade de första textkontrollerade frågorna bra. De textkombinerade frågorna skapar 

större problem, och inferensfrågorna har hos eleverna vållat stora svårigheter. Det finns 



 
 

en liten skillnad mellan pojkar och flickor i hur de besvarat de sista typerna av frågor; 

flickorna visar ett något bättre resultat än pojkarna.  

 
3.4 Resultat av studiens ordförståelsetest 
 
För att en elev ska kunna förstå en text måste den förstå orden i den och deras innebörd. 

För att ta reda på om eleverna gör det fick de göra två ordförståelsetest där centrala ord 

ur Livet i vikingabyn och Den kristna tron ingår (se materialet i bilaga 2 och 3). En 

komplikation är att en del av orden kan ha flera betydelser. Eleverna kan känna till en 

betydelse av ordet men inte den efterfrågade. Ett exempel är ordet kopia, där eleverna 

har förklarat det som det vore en papperskopia eller en kopia av samma sak, inte som 

texten avser, nämligen att man är lik sin mamma eller pappa. 

 

 

Tabell 8. Resultat ordförståelsen 

Text Livet i vikingabyn Den kristna tron 

Antal rätt 1–3 4–6 7–10 1–3 4–6 7–12 

Pojkar 10 9 7 5 12 8 

Flickor 4 7 11 0 7 15 

 

Tabell 8 visar att i både Livet i vikingabyn och Den kristna tron har flickorna lättare att 

förstå orden än pojkarna, även om det inte är någon stor skillnad. Skillnaden mellan 

pojkar och flickor syns mest i att det är fler pojkar som har ett dåligt resultat på orden i 

Livet i vikingabyn och även orden i Den kristna tron. Det finns också en liten skillnad 

eftersom fler flickor har över 7 rätt i båda texterna. I läsförståelsetesten har texten Den 

kristna tron skapat mest problem för eleverna. I ordförståelsen i de båda texterna finns 

det ingen markant resultatskillnad; alla har klarat av orden i de båda texterna med 

ungefär samma resultat.  

De ord som vållat störst problem för eleverna i Livet i vikingabyn är: smedja, släg-

ga, smida och väva, ord som eleverna inte möter i sitt vardagsspråk. Men det är 

anmärkningsvärt att de ändå inte känner till dessa ord, eftersom de jobbat med ämnes-

området under en längre tid. 

I texten Den kristna tron är det ord som skapare, ande, vaja, ting, ängel och 

tempel som vållat störst problem för barnen. I läroböckerna finns det en ordlista i 



 
 

anslutning till texten, där eleverna just har före testet har arbetat med kristendom och 

läst denna text. 

Eleverna använder inte alltid texten som en hjälp då de ska förklara orden utan 

förklarar utifrån andra sammanhang och egna erfarenheter. Till exempel förklaras ordet 

kopia genomgående ’som något som man gör en likadan grej av’, och inte som i texten 

att barn är kopior av sina föräldrar och att Jesus är en kopia av Gud. 

Som tidigare nämnts är en av grunderna för en god läsförståelse att man förstår 

vad orden betyder i de texter man finner dem. Ordförståelsetesten visar att det är möjligt 

att bristande ordförståelse kan ha spelat roll för förståelsen av texterna.  

 

3.5 Resultat på bokstavs- och ordkedjetest 
 

För att en elev ska kunna läsa en text med god förståelse och behållning behöver den 

också kunna avkoda de ord som meningarna i texten är uppbyggda av. Läsning består 

av två komponenter, avkodning och läsförståelse (se 2.1). Båda delarna är viktiga för en 

framgångsrik läsning.  

Elevernas förmåga att avkoda har undersökts med hjälp av ett ordkedjetest som 

testar hur snabbt de kan avkoda ord. En förutsättning för att en elev ska kunna avkoda 

ord är att eleven har en förmåga att identifiera de bokstäver som ordet är uppbyggt av 

(Høien, Lundberg 1999:71ff.). Denna förmåga testas i bokstavskedjetestet som visar hur 

snabbt eleven kan identifiera lika bokstäver.  

I bokstavs- och ordkejdetestet får eleven 1 poäng för varje rätt svar. Dessa poäng 

kallas för råpoäng. De förs sedan över till en standardskala (stanine) där medelvärdet 

ligger på stanine 5.  

 
Tabell 9. Resultat bokstavskedjetest 

Stanine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Råpoäng 0–22 23–27 28–31 32–34 35–38 39–42 43–45 46–50 51– 

Pojkar 0 1 5 4 4 6 1 5 0 

Flickor 1 1 0 0 4 3 4 3 6 

	

Deltestet bokstavskedjor ger information om med vilken visuomotorisk snabbhet eleven 

klarar av att hantera bokstäver som inte ska läsas. Tabell 9 visar att av de 48 elever som 



 
 

genomförde testet hamnade en klar majoritet över medelvärdet 5, det vill säga 28 elever. 

Flickorna visar något bättre resultat än pojkarna eftersom fler av dem finns vid de högre 

värdena, stanine 6–9. 

	

Tabell 10. Resultat ordkedjetest 

Stanine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Råpoäng 0–9 10–13 14–18 19–21 22–25 26–29 30–34 35–38 39– 

Pojkar 2 1 3 7 6 2 2 1 2 

Flickor 0 1 2 2 4 5 3 2 3 

 

Tabell 10 visar resultatet för delstestet ordkedjor. Resultatet ger en uppfattning om 

elevernas förmåga att avkoda enskilda ord, dvs. ordigenkänningsförmåga. Ordkejde-

testet visar en skillnad mellan pojkar och flickor eftersom fler av pojkarna hamnade 

under medel än flickorna, stanine 1–4. Likt bokstavskedjetestet är det ett genomgående 

drag att flickorna har ett högre värde på skalan än pojkarna eftersom fler av flickorna 

återfinns på stanine 6–9. Men slutsatsen av bokstavs- och ordkedjestesten får ändå sägas 

vara att majoriteten av eleverna avkodar bra.  

Genom att jämföra resultatet på de två deltesten får man en uppfattning om 

avkodningsförmågan. Många elever brukar få ungefär samma resultat på de två 

deltesten, vilket också dessa resultat visar. Det förekommer att ett eller två delprov 

avviker markant, och dessa skillnader kan vara relevanta att försöka tolka. Eleven kan 

ha blivit störd under testtillfället men få rätt på deltesten kan ha fler och andra orsaker. 

En kan vara att eleven arbetar långsamt. En annan kan vara att eleven har motorisk eller 

visuell svårighet av något slag. Goda resultat på bokstavskedjor men sämre på ordkedjor 

kan vara tecken på avkodningssvårigheter vid läsning. 	

 
3.6 Samband mellan avkodningsförmåga och läsförståelse 

 
Det finns ett samband mellan avkodningsförmåga, och läsförståelse och det visar sig 

också i mina resultat. De elever som har haft problem med ett eller båda deltesten har 

inte klarat de textkombinerade frågorna eller inferensfrågorna särskilt väl. Försöket 

visar att 12 av 48 elever ligger under eller mycket under medelvärdet 5 på 



 
 

bokstavskedjetestet. Alla av dem har något problem med de textkombinerade frågorna 

och inferensfrågorna. 

Av de 11 elever som låg under eller mycket under medelvärdet 5 på ordkedjetestet 

har 9 haft stora problem med de textkombinerade frågorna och inferensfrågorna. Det är 

dock inte självklart att ett bra resultat på bokstavs- och ordkedjetesten ger ett bra resultat 

på läsförståelsetesten. Enbart en av dem som är bland de fem som har bäst resultat i 

bokstavs- och ordkedjetesten har lyckats med både de textkombinerade frågorna och 

inferensfrågorna. Resultatet ligger i linje med Elwéns resultat, d.v.s. att de som är 

duktiga på att avkoda inte alltid är duktiga på läsförståelse (Elwén 2014:58). 

Som resultatet visar i tabellerna 9 och 10 är de flesta elevers avkodningsförmåga 

god, men likväl har de svårt med läsförståelsen, och främst med inferensfrågorna. Det 

visar att det är lätt att läsa en text ord för ord men det är mer krävande för eleverna att 

skapa sig en helhetsuppfattning, se sammanhang och dra slutsatser (jfr Reichenberg 

2000:155). 

 

3.7 Samband mellan olika svårigheter och läsförståelse 
Ett syfte med studien är att identifiera de orsaker som ligger bakom de läsförståelsepro-

blem som kan identifieras genom olika test. Resultatet av min studie uppvisar ett 

liknande resultat som finns i tidigare studier (se vidare Elwér 2014, Reichenberg 2000,  

Borgström 2006, Jospehson 1991). 

 

3.7.1 Sociala svårigheter 
Sociala svårigheter kan leda till läsförståelseproblem eftersom eleverna inte har någon 

läsvana. Det kan bero på att de inte har föräldrar som uppmuntrat dem eller hem där det 

inte funnits att funnits utrymme för läsning. En av eleverna med sociala svårigheter har 

låga staninepoäng i både bokstavs- och ordkedjetesten. Eleven har också stora problem 

med ordförståelsen i båda texterna. Ordförståelse kommer med läsning, om inte eleven 

har haft läsning som ett naturligt inslag under sin uppväxt har inte en utveckling av ord-

förrådet skett. Eleven har också problem med både de textkombinerade frågorna och 

inferensfrågorna, till båda texterna.  

De båda andra eleverna med sociala svårigheter har något bättre resultat. Men en 

av dem är en av få elever som klarat någon av inferensfrågorna på Livet i Vikingabyn 

men inte alls på texten om Den kristna tron. Trots att eleven har låga poäng på 

stanineskalan vid bokstavs- och ordkedjorna klarade eleven läsförståelsetesten bra, 

förutom inferensfrågorna. Den andra eleven hade bara problem med inferensfrågorna.  



 
 

 

3.7.2 Andra svårigheter 
Det finns elever som har andra svårigheter, men som inte har någon diagnos. En av dem 

är en elev med hög frånvaro. Eleven skriver knappt läsligt och läsförståelsetesten visar 

att eleven har problem med ordförståelsen och inferensfrågorna. Eleven har med enbart 

liten marginal klarat nationella provet i åk 3. Ändå ligger eleven över medel på både 

bokstavs- och ordkedjetestet, så det verkar inte vara avkodningen som är denna elevs 

problem. 

En elev har varit sen i talet och är överårig, vilket kan tyda på tidiga språkliga 

problem, trots detta har denna pojke klarat testen bra (jfr Elwén 2014:36). Han är en av 

få som klarar av att dra en egen slutsats på inferensfrågorna, vilket kan tyda på att han är 

mognare än övriga i klassen, eftersom han är ett år äldre. Han ligger också över medel 

både på bokstavs- och ordkejdetesten.  

 

3.7.3 Elever med diagnos 
Av de elever som har haft problem finns det bara några få med diagnoser. En elev har 

ADHD, men klarade både ordförståelsen och de textkombinerade frågorna till texten 

Livet i Vikingabyn. Men texten Den kristna tron vållade större svårigheter eftersom 

eleven inte klarade ordförståelsen, textkombinerade frågorna eller inferensfrågorna.  

En annan elev har koncentrationssvårigheter och det är anmärkningsvärt att det är 

stor skillnad mellan resultaten på bokstavskedjorna och ordkedjorna, vilket kan vara en 

indikation på avkodningsproblem.  

Två andra elever, som vid tidigare avkodningstest visat stora svårigheter, visar 

också stor differens mellan bokstavs- och ordkedjetesten. Båda har klarat ordförståelsen 

bra men inte klarat inferensfrågorna.  

En överårig elev har tydliga problem med både avkodning och ordförståelse. Ele-

ven är utredd och fått bekräftat att hen har läs- och skrivsvårigheter. Eleven har stor dif-

ferens på resultaten på bokstavs- och ordkedjetestet, och inga rätt alls på de textkombi-

nerade frågorna till Den kristna tron. Eleven klarar inte heller ordförståelsen särskilt 

bra. 

 

3.7.4 Annat modersmål 
Av de testade eleverna är det en som har en förälder med annat modersmål. Men enligt 

pedagogen talas det svenska i hemmet. Eleven visar en stor differens mellan bokstavs-

kedjorna och ordkedjorna. Som tidigare elever har inte heller denna elev klarat av infe-



 
 

rensfrågorna. I texten till Den kristna tron är det både de textkombinerade frågorna och 

inferensfrågorna som vållat problem.  

Den andra av de två med ett annat modersmål, läser enligt SVA-kursplanen. Dess-

utom har eleven ett fysiskt handikapp genom nedsatt hörsel på ena örat. Eleven har låg 

läshastighet och problem med rättstavning enligt tidigare tester. Eleven har också en 

stor differens på resultatet av bokstavs- och ordkedjetestet. Eleven är en av få som har 

ett fel på de textkontrollerade frågorna, alltså de frågor där eleverna skulle ringa in rätt 

alternativ av tre alternativ. Eleven inte klarat någon inferensfråga och har svarat 

knapphändigt på de textkombinerade frågorna.  

 

4 Sammanfattande diskussion 
 
Syftet med fallstudien är att undersöka läsförståelsen bland elever i årskurs 4 för att 

jämföra min resultat med Elwérs. Syftet är också att spåra eventuella läsförståelse-

svårigheter till olika språkliga eller sociala svårigheter. Det visar sig att det finns brister 

i läsförståelsen hos flera elever i årskurs 4. Det syns i resultatet på de textkombinerade 

frågorna men mest i inferensfrågorna. Varför just inferensfrågorna har vållat så stora 

problem kan ha flera olika orsaker. Frågornas utformning har möjligtvis lämnat utrym-

me till att svara exakt så som det står i texten, och därmed har kanske eleverna frestats 

att inte dra egna slutsatser. Därmed är det möjligt att studien hade fått ett annat resultat 

med andra frågor. Det kan också bero på att texterna inte har varit tillräckligt 

omfattande för leda till goda inferenser. Resultatet visar att det eventuellt finns ett pro-

blem för eleverna att koppla samman de kunskaper de har i ämnet med texten och ut-

veckla svaren, vilket är typiskt för svaga läsare (jfr. Reichenberg 2000:117). Eftersom 

de flesta eleverna har klarat läsförståelsetesten i svenska vid de nationella proven i 

årskurs 6, visar också resultatet att steget mellan årskurs 3 och årskurs 4 är stort. Det är, 

som Elwér också antyder, ett stort steg eftersom texterna och språket blir mer 

komplicerat än tidigare mellan årskurs 3 och 4. Enligt pedagogerna på den undersökta 

skolan är det flera elever som upplever det som svårare i årskurs 4, eftersom texterna är 

svårare, mängden stoff är mer omfattande och tempot är högre.  

Eleverna arbetade med texterna under både höstterminen 2015 (Vikingarna) och 

under vårterminen 2016 (Kristendomen). De har arbetat med begrepp och redovisat för 

varandra. Det är därför överraskande att ordförståelsen inte gick bättre. Trots att flera 

klarade av testet ganska bra är det ändå slående många som har problem med orden. Just 

detta är förmodligen en bidragande orsak till den bristande textförståelsen. För att kunna 



 
 

koppla det textpersonerna läser till sina egna erfarenheter krävs ett gott ordförråd (jfr 

Borgström 2006). 

Texten om Den kristna tron har vållat mest problem för många. Man kan spekule-

ra i varför det är så. Det kan bero på att det helt enkelt inte är lika intressant för eleverna 

med kristendom som med vikingar. Det finns också flera svåra och abstrakta ord i tex-

ten om kristendomen, ord som eleverna inte möter i det vardagliga språket.  

Fallstudien visar också att det finns ett samband mellan den bristande läsförståel-

sen och tidigare språkliga och sociala problem. Det finns elever som har språkliga prob-

lem som har följt dem genom hela skolgången. Det är tydligt att de som har problem 

med avkodning också börjar få problem när texterna blir längre. Elwérs avhandling 

visade att de elever som klarade avkodningen bra ändå har problem med läsförståelse. 

Mina resultat liknar de som Elwér fått, där elever med höga poäng på bokstavs- och 

ordkejdorna inte har klarat av inferensfrågorna särskilt väl (Elwér 2014:58). Studien 

visar också att det finns ett samband mellan bristande läsförståelse, dyslexi och ADHD. 

Enligt Borgström har barn med dyslexi ofta en bristande läsförståelse, eftersom de har 

ett begränsat ordförråd och outvecklade läsvanor (Borgström 2006:40) och att barn med 

ADHD har svårt att fokusera på en uppgift, vilket också leder till att läsningen inte 

utvecklas (Borgström 2006:52). 

Ett genomgående drag är att flickor har ett bättre resultat än pojkar. Detta kan bero 

på att en större andel av de elever som har någon form av språkligt problem är pojkar, 

men det kan också finnas en något högre mognadsgrad hos flickorna. Skolverkets rap-

port visade att risken för att prestera dåliga resultat är störst för pojkar för att förmågan 

till koncentration och uppmärksamhet utvecklas tidigare hos flickor och att pojkar har 

en senare språklig mognad än flickor (Skolverket 2011).  

På den studerade skolan har lärarna under några år arbetat med Barbro Westlunds 

projekt med olika lässtrategier. Denna metodik skulle ha kunnat kombineras med den 

undervisning som bedrivs i Kanada med fördjupade diskussioner i grupp om lästa tex-

ter. Dessutom skulle eleverna kunna ges möjlighet att möta flera olika texter, och sedan 

diskutera de lästa texterna i gruppsamtal. Tanken är att när eleverna diskuterar texterna 

fördjupas deras förståelse, och de övar sig också i att relatera dem till egna erfarenheter 

eller andras i gruppen. Läsförståelsen bör som i Kanada börja tidigt, där lässtrategier 

och läsmål blir naturliga inslag i undervisningen (jfr Josephson 1991:27).  

En framtida undersökning skulle kunna ta sig an att göra om studien för att se om 

arbetssättet under en längre tid får någon påverkan på läsförståelsen. 
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Bilaga 1 
Livet i vikingabyn 
Texten är hämtad från Puls Historia 
Åk 4-6 
 
 
Människorna på vikingatiden var bönder. De bodde tillsammans i byar, som här på 
bilden. I varje gård bodde en familj, och till familjen räknades också husbondens 
föräldrar och andra släktingar. Det var livsviktigt att ätten höll ihop. Den gav trygghet. 
Ätten tog hand om fattiga eller sjuka släktingar och skyddade mot fiender.  
 Hövdingen var rikast och mäktigast i byn. Han ägde den största gården och det största 
skeppet. Ibland ägde han mer än en gård, och ofta bestämde han och hans ätt över flera 
andra byar i trakten. 
 
Alla arbetade 
I vikingabyn fanns inga affärer utan allting måste tillverkas på gården. Därför behövdes 
det inte heller några pengar. I stället bytte man saker med varandra.  

Männen fiskade och jagade. De byggde hus, fiskebåtar och vikingaskepp. Pojkarna 
fick hjälpa till i byns smedja så fort de orkade lyfta en slägga. Där lärde de sig att smida 
järn till vapen och verktyg. 

Kvinnorna hade hand om hemmet. Alla flickor lärde sig tidigt att laga mat, baka 
bröd, väva och sy kläder och skor. De fick också hjälpa till att passa småsyskonen och 
vårda gamla och sjuka. 

Allt barnen behövde kunna lärde de sig i sitt arbete och genom att lyssna på de 
vuxna. Det fanns inte någon skola i byn, men en del barn lärde sig både att läsa och rista 
runor. 
 
De blev vuxna tidigt 
När barnen var 13-14 år var de vuxna. Livet var kort på den tiden De flesta blev bara 30 
år, och många dog redan när de var spädbarn. Det var livsfarligt att bli sjuk eftersom det 
inte fanns läkare eller mediciner. 

Männen kunde dö under vikingatågen eller när de försvarade sin hemby. Kvinnorna 
kunde dö när de födde barn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Ordförståelse 
 
 
Ätt _______________________________________________________________  
 
Fiender ___________________________________________________________  
 
Smedja ___________________________________________________________  
 
Slägga ____________________________________________________________  
 
Smida ____________________________________________________________  
 
Väva _____________________________________________________________  
 
Vårda ____________________________________________________________  
 
Rista _____________________________________________________________  
 
Spädbarn __________________________________________________________  
 
Försvarade ________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Frågor 
 
A. 
Ringa in rätt svar: 
 

4. Hur	bodde	människor	på	vikingatiden?	
	
d) Tillsammans	med	familj,	släktingar	och	far-	och	morföräldrar	
e) ensamma		
f) bara	med	familjen	

 
5. Vem	var	mäktigast	i	byn?	

	
d) ingen	
e) hövdingen	
f) kvinnorna	

 
6. Vilka	arbetsuppgifter	hade	männen?	

	
d) sy	kläder	
e) passa	barnen	
f) fiska,	jaga,	bygga	hus,	fiskebåtar	och	vikingaskepp	

 
B. 
 
 

4. Varför	behövdes	det	inga	pengar?	
	
	_________________________________________________________________	 	
	
	_________________________________________________________________	 	
	
	_________________________________________________________________	 	
	

5. Varför	var	hövdingen	den	mäktigaste	i	byn?	
	
	_________________________________________________________________	 	
	
	_________________________________________________________________	 	
	
	_________________________________________________________________	 	

 
6. Varför	blev	man	inte	så	gammal	under	vikingatiden?	

	
	_________________________________________________________________	 	
	
	_________________________________________________________________	 	
	
	_________________________________________________________________	 	



 
 

C. 
På följande frågor kommer du inte att hitta svaret direkt i texten utan du måste försöka 
dra egna slutsatser, alltså försöka klura ut svaret med hjälp av det du precis har läst.  
 
 

7. Varför	hade	man	ingen	skola	i	byn?	
	
	_________________________________________________________________	 	
	
	_________________________________________________________________	 	
	
	_________________________________________________________________	 	
	
	_________________________________________________________________	 	
	

8. Varför	var	det	männen	som	jagade	och	kvinnorna	som	skötte	hemmet?		
	
	_________________________________________________________________	 	
	
	_________________________________________________________________	 	
	
	_________________________________________________________________	 	
	
	_________________________________________________________________	 	
	

9. Varför	dog	många	människor	redan	i	30-årsåldern?	
	
	_________________________________________________________________	 	
	
	_________________________________________________________________	 	
	
	_________________________________________________________________	 	
	
	_________________________________________________________________	 	

 
 
 

  



 
 

Bilaga 2 
Den kristna tron 
Texten är hämtad ur Upptäck religion 
 
Kristna tror på Gud. De tror att Gud att har skapat världen, människorna och djuren, ja 
allt som finns till. 
Enligt kristen tro kan Gud beskrivas på tre olika sätt. 

 
4. Det ena är som Fadern. Då tänker man på Gud som skaparen av världen, människor 

och djur. Gud beskrivs som en far som tar hand om sina barn. 
5. Det andra är som Jesus, som också kallas för Guds son, Gud ville få kontakt med 

människorna på jorden och valde att visa sig som en människa och det var som 
Jesus. 

6. Det tredje är som den helige Ande. Anden är guds kraft som hjälper människor och 
gör gott. Anden finns överallt på ett osynligt sätt, på samma sätt som vinden. 
Vinden syns inte men finns ändå. Det vi ser är vad vinden gör. Den får träd att vaja 
och saker och ting att flyga omkring. 
 

Jesus – Guds son 
Kristna tror att Jesus är guds son och med det menas att han är samma sak som Gud. På 
den tid då Bibeln skrevs trodde människor att ett barn var en kopia av sina föräldrar. En 
son var som sin far och en dotter som sin mor. Jesus kallades för Guds son, eftersom 
han var som Gud. 
 Jesus berättade för människor om vad Gud ville och om hur Gud är. Han sa till 
exempel att Gud är rättvis och kärleksfull. 
 
Jesus föddes i Betlehem 
I Bibeln kan man läsa om när Jesus föddes. Han mor, Maria, fick besök av en ängel. 
Ängeln berättade att hon skulle föda ett barn. Barnet var mycket speciellt och skulle få 
namnet Jesus. 
 En dag när Maria och hennes man Josef var på besök i staden Betlehem var det dags 
för Maria att föda. De bodde i ett enkelt hus som vi skulle kalla för stall, och där föddes 
Jesus. 
 Jesus växte sedan upp i staden Nazaret. Jesus hade fyra bröder: Jakob, Josef, Judas och 
Simon. Han hade också minst två eller tre systrar som vi inte känner till namnen på. 
 I Bibeln står inget om när Jesus var barn. Men det finns en berättelse om honom när 
han var tolv år och tillsammans med sina föräldrar besökte det stora templet i Jerusalem. 
Det berättas att Jesus var en klok pojke och att han ställde nyfikna frågor till prästerna i 
templet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Ordförståelse 
 
 
Beskrivas _________________________________________________________  
 
Skapare ___________________________________________________________  
 
Kontakt ___________________________________________________________  
 
Ande _____________________________________________________________  
 
Vaja ______________________________________________________________  
 
Ting ______________________________________________________________  
 
Kopia ____________________________________________________________  
 
Kärleksfull ________________________________________________________  
 
Rättvis ____________________________________________________________  
 
Ängel ____________________________________________________________  
 
Stall ______________________________________________________________  
 
Tempel ___________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Frågor 
 
A. 
Ringa in rätt svar: 
 

3 Vad	tror	kristna	på?	
	
d) Allah	
e) Gud	
f) Shiva	

 
4 Var	föddes	Jesus?	

	
5 Betlehem	
6 Nazaret	
7 Det	står	inte	i	texten.	

 
5 Var	kan	man	läsa	om	Jesus	födelse?	

	
d) Koranen	
e) Bibeln	
f) I	Gamla	Testamentet	

	

B. 
 

4. Varför	beskriver	man	Gud	på	tre	olika	sätt?	
	
	_________________________________________________________________	 	
	
	_________________________________________________________________	 	
	
	_________________________________________________________________	 	
	

5. Vad	menas	med	att	Jesus	är	Guds	son?	
	

 ___________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________  

 
 

6. Varför	fick	Maria	besök	av	en	ängel?	
	
	_________________________________________________________________	 	
	
	_________________________________________________________________	 	
	



 
 

	_________________________________________________________________	 	
	
	

C.  
 
På följande frågor hittar du inte svaret direkt i texten utan du måste dra egna slutsatser, 
alltså klura ut svaret med hjälp av texten. 
 

4. Kristna	anser	att	Gud	är	allsmäktig,	ingen	makt	är	större	än	honom,	varför	tror	de	det?	
	
	_________________________________________________________________	 	
	
	_________________________________________________________________	 	
	
	_________________________________________________________________	 	
	
	_________________________________________________________________	 	
	
	_________________________________________________________________	 	
	

5. Varför	berättade	Jesus	för	människor	om	Gud?	
	
	_________________________________________________________________	 	
	
	_________________________________________________________________	 	
	
	_________________________________________________________________	 	
	
	_________________________________________________________________	 	
	
	_________________________________________________________________	 	
	

6. Varför	 berättar	 man	 om	 Jesus	 som	 en	 klok	 pojke	 som	 ställde	 nyfikna	 frågor	 till	
prästerna	i	templet?		
	
	_________________________________________________________________	 	
	
	_________________________________________________________________	 	
	
	_________________________________________________________________	 	
	
	_________________________________________________________________	 	
	
	_________________________________________________________________	 	

 
 
Tack för din medverkan! J 
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Frågor till pedagogerna  
 
 

1. Vilka	har	någon	form	av	diagnos	–	dyslexi	eller	ADHD?	
2. Vilka	har	någon	form	av	utredd	läs-	och	skrivsvårighet?	
3. Vilka	har	sociala	svårigheter?	
4. Vilka	har	annat	modersmål?	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


