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Abstract: 

 

Svenskämnet syftar bland annat till att utveckla elevers förmåga att använda språket för att 

tänka, kommunicera och för att lära. Läsförståelsen hos svenska elever ligger inte på samma 

höga nivå som tidigare. Denna kvalitativa intervjustudie syftar till att undersöka vilka 

didaktiska val svensklärare gör i sin läsförståelseundervisning, men även hur de stöttar elever 

med lässvårigheter. Detta är viktigt att undersöka eftersom tidigare forskning visar att lärare 

undervisar i läsförståelse med olika undervisningsmetoder, vilket kan leda till att elever får 

ojämlika villkor för läsutveckling. För att utvecklas i sin läsförståelse behöver elever ingå i 

undervisning som präglas av att läraren har kunskap och förståelse för vad som utgör god 

läsförståelseundervisning. Lärare behöver även ha kunskap i hur stöttning till elever kan ske i 

läsförståelseundervisning, speciellt i fallet elever med lässvårigheter. Det teoretiska ramverk 

som studien utgår från är det sociokulturella perspektivet, som belyser att människan lär genom 

språk och kulturella redskap. Denna teori har i analysen av lärarnas utsagor stått som hjälp att 

förstå resultaten som framkommit. Resultaten i studien visar att alla de medverkande lärarna 

försöker hitta den proximala utvecklingszonen för eleverna, men att lärarna både organiserar 

sin läsförståelseundervisning och stöttar elever med lässvårigheter baserat på skilda förståelser 

av vad som utgör god läsförståelseundervisning.  
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funnits där under utbildningens gång, både under gemensamma seminarium, handledningar och 

vid personliga kontakter. 
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“Den som hittat nyckeln till skriftspråket får också tillgång till de fantastiska, spännande 

världar som öppnas genom skönlitteraturen. Dessutom lär vi oss väldigt många ord genom att 

möta dem i ett naturligt sammanhang i böcker. Ett gott ordförråd gör oss i sin tur bra rustade 

för att förstå nya texter och hänga med i samhällsdebatten.” (Andersson, Belfrage & Sjölund 

2006, s. 7). 
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1. Inledning  

De senaste PISA- och PIRLS-undersökningarna visar att svenska elevers läsförståelse 

internationellt sett är sämre jämfört med i början av 2000-talet då Sverige låg i topp. Emellertid, 

i mätningarna 2015 och 2016 ser det ut som en negativ trend är bruten och resultaten pekar 

uppåt, dock inte med lika höga resultat som tidigare (PISA 2016, s. 6; PIRLS 2017, s. 20). Mot 

denna bakgrund är det viktigt att undersöka hur svensklärare i årskurs 4–6 beskriver att de 

undervisar i läsförståelse genom fallet elever med lässvårigheter. Exempelvis visar resultatet i 

PIRLS (2017, s. 55) undersökningen att cirka 30 procent av de undervisande lärarna var lite 

eller inte alls säkra på hur de skulle anpassa läsförståelseundervisningen till elever med 

lässvårigheter. 

  

Skolan har som uppgift att bland annat utveckla elevernas läsförmåga. I och med att både 

individen och samhället ställer höga krav på skriftspråklighet ses läskunnighet både som en 

skyldighet och som en mänsklig rättighet (Nielsen 2005, s. 5). Status ligger i det skrivna då 

människan dagligen omringas av texter. Många med lässvårigheter erfar på misslyckanden i 

både skolarbete och i samhället, vilket kan leda till låg självkänsla och tilltro till språkförmågan. 

Därför måste skolan stötta eleverna och arbeta hårt för att hjälpa dem att utveckla strategier för 

vidare läsutveckling (Nielsen 2005, s. 12) och ett särskilt ansvar ligger på svenskämnet eftersom 

ämnet har stort fokus på läsutveckling. Fridolfsson (2008, s. 17) anger att de sjunkande 

resultaten i svenska elevers läsförståelse kan kopplas till lässvårigheter och att lärarstudenter 

inte får adekvat utbildning i läsinlärning. Lärarnas kunskapsluckor kring läsutveckling kan 

enligt Myrberg (2003, s. 53) utvecklas till en passiv pedagogisk hållning med en vänta och se 

attityd kring läsutveckling. Mellan 25 och 35 procent av eleverna i åldrarna nio till tio har 

problem med läsningen och av dessa elever har 3–7 procent dyslexi. Elever ska i och med 

stadieövergången till mellanstadiet övergått från att lära sig läsa till att läsa för att lära. Om de 

i årskurs 3 ännu inte nått läsflyt riskerar de hamna efter i alla skolämnen (Andersson, Belfrage 

& Sjölund 2006, s. 10; Alatalo 2011, s. 114). 

 

Syftet med svenskämnet i grundskolan är bland annat att elever ska utveckla en tilltro till sin 

språkförmåga. Detta kopplas till att språket har en central roll i samhället då människan 

använder språket för att tänka, kommunicera och för att lära (Skolverket 2019b, s. 257). Både i 

kursplanen och kommentarmaterialet för svenskämnet understryker Skolverket (2019b, s. 263; 

2017, s. 10) att det finns en progression gällande lässtrategier mellan stadierna. På lågstadiet 

skall lässtrategier för att förstå och tolka text läras ut och på mellanstadiet ska det vidgas till att 

urskilja texters budskap, både det uttalade och det som står mellan raderna. Inom svenskämnet 

är förmågor kopplade till läsning en stor del av kärnan. 

  

Studien utgår från den sociokulturella teorin med bland annat begreppen kulturella redskap och 

stöttning (Wood, Bruner & Ross 1976, s. 89; Vygotskij 1978, s. 7; Säljö 2015, s. 92, 100) vilket 

utvecklas i teorikapitlet (Kapitel 5). Bakgrunden för mitt intresseområde ligger i att läsning är 

en stor del av svenskämnet och läsförståelse är en viktig del för att kunna läsa för att lära. För 

att undersöka intresseområde kommer detta examensarbete i sin empiriska del, med hjälp av 
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intervjuer att undersöka hur en grupp svensklärare i årskurs 4–6 säger att de undervisar i 

läsförståelse och stöttar elever med lässvårigheter. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Eftersom språket är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära, framstår 

utvecklingen av elevernas tilltro till sin språkliga förmåga som viktig i svenskämnet, 

exempelvis inom läsning. Syftet med denna studie är att undersöka hur sex svensklärare i 

årskurs 4–6 beskriver sina didaktiska val i läsförståelseundervisning och stöttning till elever 

med lässvårigheter. Syftet preciseras i följande frågeställningar: 

● Vilka didaktiska val uppger lärarna att de gör i läsförståelseundervisning i svenskämnet? 

● Hur uppger lärarna att de stöttar elever med lässvårigheter i 

läsförståelseundervisningen? 

2. Bakgrund 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till intresseområdet. Inledningsvis kommer begreppen 

dyslexi, lässvårigheter och stöd att definieras. Därefter kommer ett avsnitt om skolans 

styrdokument, för att sedan aktualisera både läsutveckling och läsförståelse. Till sist kommer 

ett avsnitt som belyser stöttning ur ett historiskt perspektiv.  

2.1 Begreppsdefinitioner  

I detta avsnitt görs några begreppsdefinitioner för att både ge en förförståelse och samförståelse 

för högfrekventa begrepp i studien som kan ha en mångsidig definition beroende på tidigare 

erfarenheter.  

2.1.1 Dyslexi och lässvårigheter 

Begreppet dyslexi härstammar från grekiskan och betyder svårighet med ord (Stadler 1994, s. 

12). Redan under tidigt 1900-tal kunde det identifieras två olika typer av dyslexi, den ena är 

förvärvad, en produkt av en händelse som till exempel hjärnskada efter en olycka. Den andra 

benämns utvecklingsdyslexi och framträder i barndomen utan någon hjärnskada inkopplad 

(Myrberg 2007, s. 22). Høien och Lundberg (1999, s. 13–15) avfärdar att det skulle finnas en 

inneboende korrelation mellan intelligens och dyslexi. Författarna klargör även att det kan 

finnas kopplingar till det fonologiska systemet som ger störningar i avkodning vid läsning. De 

anger även att det kan finnas en genetisk faktor då dyslexi visat sig gå igen inom familjen. Alla 

med lässvårigheter har inte dyslexi. Lässvårigheter kan förklaras av elevens bakgrund, till 

exempel kan elever ha fått undermålig undervisning och för lite textstimulans (Stadler 1994, s. 

10).  
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Det finns skillnader mellan begreppen dyslexi och lässvårigheter. Elever som uppvisar 

lässvårigheter kan även ha en odiagnostiserad dyslexi, det är något som detta examensarbete 

inte har möjlighet att utreda. Vidare i studien kommer begreppet lässvårigheter att belysa de 

elever som har det svårt med avkodningen oavsett om de är diagnostiserade eller ej. Studien 

syftar inte till att undersöka enbart svensklärarnas undervisning till diagnostiserade elever, utan 

det är upp till informanterna själva att avgöra var gränsen går om en elev är lässvag eller ej. 

Lärarna i studien får alltså inte ta del av den redovisade förförståelsen innan intervjuerna äger 

rum.  

2.1.2 Stöttning 

Eftersom denna studie kretsar kring hur lärare organiserar sin läsförståelseundervisning och hur 

de stöttar elever som uppvisar lässvårigheter, krävs det en definition av begreppet stöttning. 

Det sociokulturella begreppet scaffolding som på svenska betyder stödstruktur innebär att stöd 

från en mer kunnig lärare utvecklar elevers lärande. Stöttning omfattar både de språkliga och 

fysiska insatserna läraren gör för att elever skall utvecklas i sitt lärande (Wood, Bruner & Ross 

1976, s. 89; Säljö 2015, s. 100).  

 

I handbokslitteratur och forskning framträder några centrala former av stöttning för 

läsförståelseutvecklingen. Dessa är bland annat gemensam högläsning, lyssna på talböcker, ge 

längre tid för lässvaga elever vid textbearbetning och att läraren visar och praktiskt tillämpar 

läsförståelsestrategier. Exempel på läsförståelsestrategier som lärare kan undervisa i är att 

förutspå, ställa frågor, klargör otydligheter, sammanfatta och fånga in det viktigaste i texten 

(Westlund 2009, s. 79; Andersson, Belfrage & Sjölund 2006, s. 52–57; Rygvold 2001, s. 72).  

Mer om detta kommer att belysas i kapitel tidigare forskning med fokus på 

läsförståelsestrategier och reciprocal teaching (Avsnitt 4.2). 

2.2 Skolans styrdokument  

Svenskämnet syftar bland annat till att eleverna ska utveckla sitt språk för att kunna tänka, 

kommunicera och för att lära. Undervisningen ska verka stimulerande för att elevernas intresse 

för läsning ska stärkas. Eleverna ska även i möten med varierande texter utveckla sitt språk, 

identitet och omvärldsförståelse. Detta sammanfattas i att eleven ska utveckla förmågan att läsa 

och analysera varierade texttyper för olika syften, som sagt, eleverna ska få möjlighet att arbeta 

och utveckla sina lässtrategier för att de skall kunna förstå och tolka olika texters budskap, både 

de uttalade och sådant som står mellan raderna. Kunskapskraven klargör att eleven ska uppvisa 

läsförståelse genom att använda lässtrategierna: att sammanfatta texter i kronologiska 

ordningar, samt genom att kommentera centrala delar av textens innehåll (Skolverket 2019b, s. 

263).  

 

I 3 kap. 2 § av Skollagen står det att alla elever skall stimuleras mot målen och de elever med 

behov av stöd skall få stöd och stimulans för att så långt som möjligt motverka 

funktionsnedsättningens konsekvenser (SFS 2010:800), vilket gör att de elever som har 
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lässvårigheter kan ha rätt till stöd, inte minst av svenskläraren för att uppnå målen i 

svenskämnet. Läraren ska då så långt som möjligt gör extra anpassningar i sin ordinarie 

undervisning, genom att anpassa undervisningsmetoder och innehåll så att elever med 

svårigheter får det stöd hen är i behov av för att nå målen för undervisningen enligt Skollagen 

kap 3. 5§ (SFS 2010:800). De extra anpassningar och de åtgärder som svenskläraren inom sin 

ordinarie undervisning kan utforma för elever med behov av stöttning i exempelvis 

läsutvecklingen är anpassad lästräning (Skolverket 2014, s. 11, 22).  

2.3 Läsutveckling  

Läsning är en företeelse som är av kulturen beskaffad, vilket betyder att läsutvecklingens stadier 

inte ses som linjära. Läsutvecklingen sker genom individens erfarenheter och i undervisning 

(Høien & Lundberg 1999, s. 44–45). Fridolfsson (2008, s. 19, 22–27) redogör för de 

“[g]rundläggande förutsättningarna för en god läs- och skrivutveckling” i olika nivåer, den 

första nivån är den fonologiska nivån som handlar om språkljud och dess fonem. Finns det en 

förtrogenhet i att språket är uppdelat i olika fonem och att dessa är de minsta betydelsebärande 

enheterna skapas en fonologisk medvetenhet. Den andra nivån är den semantiska, inom den 

semantiska nivån är ords och frasers betydelse centrala och att ha ett rikt ordförråd hjälper 

barnen att utveckla sin läsförmåga. Till sist den grammatiska nivån, om individen får 

svårigheter på den grammatiska nivån kan problem med förståelsen uppstå, både det lästa och 

talade. Westlund (2009, s. 98) klargör att läsning uppstår när avkodning och läsförståelse är i 

samklang, vilket betyder att om endera faktorn är svag eller lika med noll kan produkten inte 

bli läsning.  

2.4 Läsförståelse 

Avkodning, förståelse och motivation är nyckelingredienser till produkten vi kallar läsning 

enligt Rygvold (2001, s. 66). Författaren uppger även att stor vikt i läsundervisning ofta läggs 

på avkodningsstrategier, dock poängterar författaren att det primära i läsningen är 

textförståelse, därför kan inte lästeknik och läsförståelse separeras i undervisningen. Även 

Westlund (2009, s. 70–71) skriver att läsförståelse är en målinriktad process som kräver en 

aktiv deltagare med läsfärdigheter, lässtrategier, kunskaper och motivation till och om text så 

att läsaren och texten kan integrera med varandra. Westlund (2009) redogör för att tidigare 

amerikansk forskning har visat att många lärare har för hög tillit till att god avkodning 

automatiskt ger läsförståelse. Sen läsutveckling och läsförståelse gör att elever med denna 

problematik blir extra utsatta i årskurs fem då eleven förväntas inneha lästekniska-färdigheter 

så att hen kan tillägna sig textinnehåll på egen hand (Rygvold 2001, s. 72). Den tidigare 

forskningen är relativt enig gällande en stor korrelation mellan god avkodning och läsförståelse, 

vilket gör att om det finns problem med avkodningen kan det försvåra läsförståelsen. Faktorer 

som ordförråd, arbetsminne, motivation och omvärldskunskap kan ha betydelse för 

läsförståelsen. Det har även visat sig att elever med läsflyt kan ha svårigheter med läsförståelsen 

om hörförståelsen sviker, därför är det fortsatt viktigt att aktivt arbeta med läsförståelse även i 

senare årskurser (Alatalo 2011, s. 18; Westlund 2009, s. 49–50; Myrberg 2007, s. 12). God 
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undervisning i läsförståelse förutsätter att läraren är medveten om vad som kännetecknar 

läsförståelseundervisning. Westlund (2009, s. 51) sammanfattar dessa kännetecken, läraren ska 

vägleda elever i sin läsundervisning genom att aktivt arbeta med förståelse för lässtrategier 

under längre perioder och även redogöra varför strategierna används. Författaren klargör även 

att det inte räcker att kontrollera elevernas förståelse utan lärarens uppgift är att se till att den 

utvecklas. För att förståelsen ska utvecklas behöver även elever ofta samtala om textens innehåll 

och form, eftersom tyst läsning inte gynnar alla läsare. Men Westlund (2009, s. 51–52) 

poängterar även att alla insatser inte hjälper alla elever, därför måste lärare ta reda på hur eleven 

lär och vad eleven har svårt med.   

 

För att nå en god läsförståelse krävs det även att individen har en god språkförståelse. Med god 

språkförståelse menas ett rikt ordförråd, omvärldskunskap, sociala- och kulturella kompetenser, 

samt att individen har en förförståelse för innehållet i språket, både det muntliga och skriftliga 

(Samuelsson 2006, s. 391). Andra viktiga komponenter för att nå god läsförståelse är en god 

textförståelse, textförståelse kan nås både genom enskildläsning och lyssning av text (Tjernberg 

2013, s. 35). Specialpedagogiska skolmyndigheten framhåller att läsförståelse är förståelsen av 

skriven text oavsett medium. Till exempel kan en dyslektiker läsa och förstå text med hjälp av 

hörsel, på samma sätt som en person med synnedsättning kan läsa med hjälp av fingrarna. 

Tillskillnad från läsförståelse inbegriper hörförståelseförståelsen av språk i den direkta dialoga 

talsituation (SPSM 2017). På ett liknande sätt förklarar Elbro (2004, s. 45) att språkförståelse i 

läst eller uppläst text inte behöver kategoriseras som skilda, dock skall talad dialog och 

skriftliga meddelanden ses som skilda förståelse-principer. Skolverket (2019a) klargör dock att 

anpassningar som att höra text inte är godkänt vid nationella prov, då syftet är att både pröva 

läsförståelse och avkodning i årskurserna 3 och 6. Andra anpassningar som godkänns är att dela 

upp texterna vid flera tillfällen för att underlätta för elever med lässvårigheter. Tidigare 

forskning visar även att lärare ofta kartlägger elevers läsförståelse, men ofta missar att undervisa 

i hur läsare blir skicklig på att förstå texter (Alatalo 2011, s. 89; Reichenberg & Lundberg 2011, 

s. 51; Elbro 2004, s. 140). Högläsning kombinerat med text- och boksamtal1 där läraren läser 

högt och eleverna är delaktiga i samtalen kring texten kan många gånger vara mer gynnsamma 

för läsförståelseutvecklingen än om eleven enbart läser tyst. Vid text- och boksamtal kan läraren 

synliggöra strategier som eleverna sedan kan applicera på sin egen läsning av olika texter 

(Fridolfsson 2008, s. 197). 

2.5 Stöttning av läsförmåga i historisk belysning 

I Sverige har det funnits en stark lästradition och det har visat sig i elevernas läsförmåga. 

Fridolfsson (2008, s. 203) poängterar att skolan redan under tidigt 1900-tal tillsatte stöd till 

elever med lässvårigheter, då med hjälpklasser, läsklasser och läskliniker. Under mitten av 

1900-talet fick de ordinarie lärarna möjlighet att vidareutbilda sig i lässvårigheter, metodik och 

tester. Det fanns även en kraftig framväxt av speciallärarutbildningar under denna period som 

resulterade i att en tredjedel av eleverna fick specialundervisning i kortare och längre perioder. 

                                                 
1
 Textsamtal: textsamtal fokuserar på samtalen kring faktatexter 

Boksamtal: boksamtal behandlar samtalen kring skönlitteratur (Reichenberg & Lundberg 2011, s. 70) 
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Fram till 1990 tilldelades specialundervisningen en egen kvotpeng för att säkerställa 

undervisningens vara. Med tiden förflyttades dock undervisningen från grupp och individ till 

klassrummen, vilket till slut resulterade i att specialundervisningen försköts till den enskilde 

läraren i klassrummet (Fridolfsson 2008, s. 204–205), vilket kan medföra att svensklärare får 

ett allt större ansvar att anpassa undervisningen för att stötta elever med lässvårigheter. 

Fridolfsson (2008, s. 206) poängterar att specialpedagogik ofta finns med i dagens 

lärarutbildning för att möta elever med speciella behov, dock är det inte självklart att alla 

lärarstudenter får utbildning i lässvårigheter. 

3. Litteratur- och informationssökning 

I forskningsstudier som denna studie behöver både forskaren och läsaren en bakgrund för att 

veta forskningsläget om det studerade fenomenet. Detta har gjorts i den aktuella studien genom 

en litteratursökning. I litteratursökningens början gjordes sökningar på det lokala Biblioteket 

och Libris, med fokus på att finna handbokslitteratur till bakgrundskapitlet om lässvårigheter, 

dyslexi och läsutveckling. För att ringa in problemområdet som studien fokuserar på har tidigare 

forskning sökts och då testades några olika databaser som kunde var relevanta för 

intresseområdet. Vid skrivning av ett examensarbete är det viktigt att tidigare forskning baseras 

på studier som är granskade. Därför är det viktigt att databaserna tillhandahåller funktioner som 

avancerad sökning där forskaren enkelt kan exkludera texter som inte hör till i akademiskt 

skrivandet (Stukát 2011, s. 26, 32–34). Några databaser tillhandahöll funktionen att välja om 

artiklarna vara Peer reviewed, vilket betyder att artiklarna sedan tidigare är granskade av 

kunniga inom ämnesområdet. Ännu ett tillval som är användbart är möjligheten att endast söka 

på avhandlingar. En viktig funktion kan vara att söka på hur gamla avhandlingar eller artiklar 

får vara, vilket endast två av tre databaser hade som tillval, dock valdes den ena databasen ändå, 

eftersom den ändå gav relevanta träffar. Det resulterade i att tre databaser använts i detta arbete 

för att smidigt finna information på ett akademiskt sätt. För att avgränsa valmöjligheterna till 

informationskällor har avgränsningar även gjorts på innehållet. Avhandlingar och artiklar som 

riktar sig mot arbetslivet, brottslighet eller högre studier har valts bort, sedan har även 

avgränsningar av tidsskäl gjorts och mot andra funktionshinder. 

 

Sökprocessen har pågått under kurserna examensarbete del 1 och del 2 mellan 2019-04-02 till 

2019-11-07. Under denna tid har syfte och frågeställningar successivt ändrat form vilket gör att 

de tidiga sökningens träffar helt eller delvis blivit uteslutna ur detta arbete. Vid de tidiga 

sökningarna användes databaserna Libris, Summon och ERIC, i de två sistnämnda databaserna 

gjordes avgränsningar och exkluderingar med hjälp av funktionen Peer reviewed och en 

avgränsning där publikationer före 2009 exkluderades. Databaserna ERIC gav inte i det senare 

skedet träffar på studier som ansågs användbara till detta examensarbete, till exempel på grund 

av som nämnts tidigare att de varit inriktade mot högre utbildning eller yrkesliv. De inkluderade 

texterna är hämtade från Libris och Summon. Flera av källorna till studien har även hittats 

genom exempelvis handbokslitteratur, diskussioner med handledare och medstudenter, samt 

läsning av både tidigare forskning och examensarbeten. Sökprocessen för kapitlet tidigare 

forskning och dess resultat framgår i tabell 1 (Se bilaga 3).  
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4. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning med kopplingar till syftet med studien som är att 

undersöka vad svensklärare säger angående sina didaktiska val i läsförståelseundervisning 

kopplat till elever med lässvårigheter. Avsnitten kommer att presenteras genom tematiserande 

rubriker där jämförelser om likheter och skillnader synliggörs utifrån den tidigare forskningens 

resultat. Avslutningsvis kommer en kort sammanfattning av den tidigare presenterade 

forskningen. 

4.1 Lärares perspektiv på läsförståelseundervisning 

Den tidigare forskningen om lärares läsförståelseundervisning visar att lärare arbetar med olika 

arbetsmetoder för att utveckla elevernas läsförståelse. Till exempel visar ett av Alatalos (2011) 

resultat att lärarna i hennes undersökning inte arbetade med läsförståelsestrategier för att 

utveckla läsförståelse hos eleverna.    

 

Alatalos (2011) kvantitativa studie Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1–3: om lärares 

möjligheter och hinder syftade att söka förståelse för lärarnas möjligheter och svårigheter i 

undervisningen av bland annat läsförmågor. Studien utfördes genom att analysera lärares egna 

utsagor och genom kunskapstest av lärarnas kunskaper i bland annat läsinlärning. Det teoretiska 

ramverk som undersökningen grundar sig i är den tidigare forskningen och skicklig 

läsundervisning (Alatalo 2019) 2. Resultatet visade att ingen av lärarna uppger att de aktivt 

arbetar med läsförståelsestrategier i sin undervisning. I stället angav lärarna en stor tillit till att 

tyst läsning utvecklar förståelse, vilket författaren motsäger sig till, speciellt i fallet elever med 

lässvårigheter. Vidare visade det sig att lärarna inte talar om stöttning med hjälp av till exempel 

läsförståelsestrategier och Alatalo (2011) påpekar vikten av att läraren är skicklig i sin 

läsundervisning för att kunna stötta elever i läsförståelseutvecklingen. 

 

I jämförelse med Alatalos (2011) avhandling framhöll de medverkande lärarna i Eckerholms 

(2018) avhandling Lärarperspektiv på läsförståelse. En intervjustudie om undervisning i 

årskurs 4–6 i motsatt riktning vikten av specifika insatser för att öka läsförståelsen. Exempel 

på insatser lärarna i Eckerholms (2018) studie använde sig av är textsamtal, högläsning och att 

aktivera eleverna med bakgrundskunskap kring ämnet och begreppsgenomgång för att öka 

motivationen. Även arbete efter läsning var vanligt, till exempel textsamtal, men även uppgifter 

till texten, dock oftast kring faktatexter. Eckerholm (2018) påvisade att det var en låg andel 

lärare som undervisade hur läsare läser mellan raderna och den metakognitiva förmågan att 

undersöka sin egen förståelse. Eckerholms (2018) avhandling är nyare gällande läsförståelse 

genomet ett lärarperspektiv i jämförelse med Alatalos (2011). Eftersom Eckerholms (2018) 

studie är av kvalitativ karaktär som ej är generaliserbar blir det fortsatt viktigt att undersöka 

lärarnas arbete kring läsförståelse, speciellt arbetet med inriktning på de eleverna med 

                                                 
2
 Tarja Alatalo Docent, Pedagogiskt arbete, Univ lektor pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete. 

 Personlig kommunikation genom mejlkontakt 2019-05-10 
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lässvårigheter som är i behov av stöd i läsutvecklingen. Det teoretiska ramverket Eckerholm 

(2018) utgick från var det socialkonstruktionistiska som belyser att undervisning skapas och 

konstrueras i ett socialt sammanhang. Undersökningens syfte var att undersöka lärarnas 

uppfattningar om vad som är viktigt och vad som är framgångsfaktorer för lyckad undervisning 

av läsförståelse i årskurserna 4–6.  

 

Tjernbergs (2013) avhandling Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande: en praxisorienterad 

studie med utgångspunkt i skolpraktiken grundar sig i intervjuer med lärare och analyser av läs- 

och skrivutredningars dokumentation. Fokus ligger på lärarens arbete med elever, undervisning 

och lärarnas lärande. Författaren använder en abduktiv, praxisorienterad ansats med ett 

sociokulturellt perspektiv som teoretiskt ramverket. Det beskrivs att kunskap utvecklas i 

samspel mellan individer och att språket är grundläggande för utveckling. Studiens syfte var att 

analysera framgångsfaktorer i läs- och skrivlärandet. Tjernbergs (2013) resultat blir i likhet med 

Eckerholms (2018) att framgångsfaktorer ses som att aktivt jobba med läsandet för en djupare 

förståelse, detta genom att arbeta interaktivt med högläsning och textsamtal med lässtrategier 

för att öka läsförståelsen hos eleverna. Utmärkande för lärarnas utsagor i Tjernbergs (2013) 

avhandling var att de klargjorde vikten av att stötta och utmana, till exempel med 

kompensatoriska hjälpmedel, undervisningsmetoder och arbetssätt, men även att tidiga 

utredningar sätts in vid uppvisade svårigheter samt att ta stöd av specialpedagogen. Lärarna 

uppger även att tydliga mål kopplade till läroplanen ses som viktiga och att klassrumsklimatet 

genomsyras av en “vi-skapade” känsla (Tjernberg 2013, s. 182). Denna avhandlings rör hur 

lärare kan undervisa för fördjupad läsförståelse med elever som är i riskzonen för lässvårigheter. 

Författaren klargör även vikten av stöd i utvecklingen av läsförmågan och att kompensatoriska 

hjälpmedel kan verka stödjande. 

4.2 Läsförståelsestrategier 

Undervisning i läsförståelsestrategier har visat sig vara gynnande för elevers 

läsförståelseutveckling både enligt tidigare forskning, handboksförfattare och internationella 

undersökningar som PISA (2016) och PIRLS (2017).  

 

I bakgrundskapitlet (Avsnitt 2.4) benämns några läsförståelsestrategier där Westlund (2009) 

utgår från Palincsar och Browns (1984) studie om reciprok teaching (RT). Reciprok betyder på 

svenska ömsesidig, vilket i detta sammanhang ihopkopplat med teaching som betyder 

undervisning, belyser att undervisningen av läsförståelsestrategier ska genomföras med 

ömsesidig förståelse. Lärare elev och elev elev ska i denna undervisning turas om att agera 

expertläsare genom att synliggöra läsförståelsestrategier som: att sammanfatta, ställa frågor, 

klargöra och förutsäga texten i en ömsesidig kommunikativ miljö (Palincsar & Brown 1984, s. 

117). Denna undervisningsmetod utvecklades med inspiration av Vygotskijs utvecklingsteori, 

där eleven inledningsvis stöttas av en lärare som modellerar aktiviteten för att sedan gradvis 

låta eleven prova själv.  

 

Palincsar och Browns (1984, s. 123) undersökning grundar sig i två studier om hur (RT) kan 

verkar främjande för läsförståelseutvecklingen. Aktiviteterna som ingick i studien var att 
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lärarna agerade expertläsare och modellerade hur en expertläsare gör genom att använda de 

ovannämnda lässtrategierna (Palincsar & Brown 1984, s. 117). Resultaten av (RT) i 

kombination med lässtrategierna visade att eleverna som ingick i studien förbättrade sin 

läsförståelse (Palincsar & Brown 1984, s. 167). Alatalo (2011), Eckerholm (2018) och 

Tjernberg (2013) klargör i likhet med Palincsar och Brown (1984) vikten av att aktivt arbeta 

med lässtrategier för djupare läsförståelse och att läraren verkar stöttande och modellerande, 

speciellt i fallet med lässvaga elever. Dock visar det sig som i fallet med Alatalos (2011) 

avhandling att allt för många lärare har en stor tillit till att tyst läsning även utvecklar 

läsförståelse. PISA (2016, s. 66–67) klargör även att elever i den svenska skolan får mindre 

undervisning i lässtrategier i jämförelse med andra medverkande länder. Vidare ses dock en 

trend i att läsförståelsen ökar i samma takt som användandet av läsförståelsestrategier ökar i 

PISAS (2016) tester.    

4.3 Lärarens kompetens 

Tidigare forskning visar att lärare behöver både en kompetens i att finna var eleven befinner sig 

i läsutvecklingen, men också hur läraren kan undervisa för fortsatt läsutveckling. Lärare 

behöver även vara insatta i aktuellt forskningsläge för att på bästa sätt undervisa och stötta i 

läsförståelse (Nielsen 2005; Stenlund 2017; Alatalo 2011).  

 

“Lärarens huvuduppgift är inte att rädda elever från svårigheterna utan att ge dem stöd att 

bemästra dem” (Nielsen 2005, s. 284). Detta citat är intressant i förhållande till denna studies 

intresse för stöttning av läsförståelse. Att skapa förståelse och en djupare insikt i hur lärare kan 

stötta elever med svårigheter med den skrivna texten är en kompetens som alla lärare behöver, 

inte minst svensklärare då stort fokus kring text och läsförståelse representeras i kursplanen för 

svenska. Nielsens (2005) avhandling Mellan fakticitet och projekt: läs- och skrivsvårigheter 

och strävan att övervinna dem, med hermeneutisk och fenomenologisk ansats, söker förståelse 

för nio utvalda deltagares erfarenheter och handlande genom en intervjuserie med både unga 

och vuxna elever med läs- och skrivsvårigheter. Nielsen (2005) anger att lärarna behöver 

kompetens i att använda strategier som kan ge lust och motivation för elever som är lässvaga. 

Resultatet i Nielsens (2005) studie visar att eleverna efterlyser kompetens hos lärarna som 

sträcker sig över att enbart mäta deras kunskaper. Lärarna måste även ta reda på hur eleven lär 

genom att ha en bred kunskap om språket och arbetssätt. Ett sätt att stötta eleverna i sin 

utveckling av läsförståelse kan vara att använda sig av kompensatoriska hjälpmedel. Kunskapen 

som Nielsens (2005) avhandling ger blir viktig i det aktuella examensarbetet då den ger kunskap 

i att läraren behöver finna hur eleven lär för att kunna stötta eleven i läsutvecklingen.  

 

I Stenlunds (2017) avhandling bekräftas det att lärare på mellanstadiet ofta har en stor tillit till 

att mellanstadieelever i och med att de knäckt läskoden även kan läsa med läsförståelse. 

Stenlunds (2017) avhandling utgår ifrån två longitudinella delstudier. Den första studien 

gjordes med en grupp elever under mellanstadietiden. Den pågick i två år med både kvalitativa 

observationer och kvantitativa tester, lärarbedömningar och elevenkäter. Syftet var att 

undersöka mellanstadieelevers läsförmåga och möjligheter till utveckling i klassrummet av 
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samma förmåga. Observationerna visade att lärarna ägnade lite tid till att utveckla läsförståelsen 

och tid lades istället på att inhämta ett kunskapsinnehåll. Stenlund (2017) förklarar att detta 

agerande kan bero på att lärarna på mellanstadiet har för lite utbildning i läsutveckling med sig 

från den grundläggande lärarutbildningen. Alatalo (2011) klargör i likhet med Stenlund (2017) 

att lärarnas agerande kring arbetet med läsutveckling kan bero på att lärarna har för liten 

kunskap om forskningsläget i ämnet. Vilken kompetens läraren har i läsutveckling och i 

lässtrategier är extra viktigt i undervisningen med elever som har lässvårigheter. Alatalo (2011) 

uppger att om läraren litar för mycket på att den tysta läsningen utvecklar läsförståelseförmågan 

kan det ge negativa effekter för elever med lässvårigheter.  

4.4 Kompensatoriska hjälpmedel  

Fler forskare belyser att kompensatoriska hjälpmedel som till exempel att låta elever med 

lässvårigheter lyssna till text istället för att enbart läsa själv, kan verka stöttande både för 

inkludering och för läsutveckling (Karlsudd, 2014; Tjernberg; Nordström, 2018). 

 

Nordströms (2018) avhandling Measures that matter Facilitating literacy through targeted 

instruction and assistive technology är en sammanläggningsavhandling av fyra studier om hur 

olika insatser kan utveckla läsförmågan med syftet att undersöka hur lärarens riktade insatser 

med individualiserad undervisning kan utveckla elevernas läskunnighet. I denna kvalitativa 

intervjustudie med lärare och elever undersöktes bland annat användandet av digital 

hjälpteknik. Det som kan kopplas till detta examensarbete är resultatet kring användandet av 

text-till-talteknik som visade sig underlätta avkodningen och läshastigheten så ett fokusskifte 

från avkodning till förståelse kan infinna sig. Även Tjernberg (2013) och Karlsudd (2014) 

framhåller att kompensatoriska hjälpmedel kan stötta elever i sin läsutveckling. För elever med 

lässvårigheter kan kompensatoriska hjälpmedel bli användbara för att stödja läsutvecklingen. 

Karlsudd (2014) skriver i sin artikel Diagnostisering och kompensatoriska hjälpmedel, 

inkluderande eller exkluderande att “[k]ompensatoriska hjälpmedel benämns de verktyg som 

ska underlätta inkludering av människor som inte ryms i det som anges som normalt” (Karlsudd 

2014, s. 266). Författaren skriver även att kompensatoriska hjälpmedel ofta utgörs av 

ljudböcker och digitala verktyg. Författaren poängterar att redskapen borde vara tillgängliga för 

alla elever då det ger fler alternativ för lärande (Karlsudd 2014, s. 227). Kunskapen om modern 

teknik kan användas för att stötta i läsförståelseundervisning. Det aktuella examensarbetet 

undersöker bland annat hur lärare stöttar elever med lässvårigheter, vilket gör att exempelvis 

ljudböcker kan användas i undervisning av läsförståelse. 

4.5 Sammanfattning 

Vissa avhandlingar kan gränsa mot det specialpedagogiska, vilket har sin funktion i detta 

examensarbete då alla lärare behöver kunskap kring läsutveckling för att stötta elever med 

lässvårigheter så att kunskapskraven för årskurs 6 i ämnet svenska nås av alla elever.  
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Den tidigare forskningen visar att lärares arbete kring läsutveckling och läsförståelse ser olika 

ut, exempel på det är att resultatet i Alatalos (2011) avhandling visar att få lärare i studien 

arbetar med explicit undervisning i läsförståelse och att de istället har stor tillit till att tyst 

läsning utvecklar läsförståelse. Medan flera andra studier visar på att lärare aktivt arbetar med 

läsning för att utveckla läsförståelse, exempelvis genom textsamtal och läsförståelsestrategier 

(Eckerholm 2018; Tjernberg 2013). Forskning och internationella undersökningar visar även 

att explicit undervisning i läsförståelsestrategier ökar elevernas läsförståelse. Lärarnas 

kompetens i läsutveckling och kunskap om aktuell forskning i både läsutveckling och 

läsförståelse anses vara viktig för att stötta eleverna i deras kunskapsutveckling. Forskning som 

belyser detta är bland annat Nielsen (2005), Stenlund (2017) och Alatalo (2011). Ett sätt att 

stötta elever med lässvårigheter i läsförståelseundervisningen kan vara att tillhandahålla 

kunskaper om hur kompensatoriska hjälpmedel kan ingå i läsförståelseundervisning (Karlsudd, 

2014; Tjernberg 2013; Nordström, 2018). 

5. Teori 

I detta kapitel kommer valet av teori att redovisas, den valda teorin kommer även att redogöras 

för att sedan kopplas till den aktuella studien under skilda avsnitt.   

5.1 Val av teori 

Teori är kunskapen kring ett ämnesområde och en uppfattning om hur världen är beskaffad 

(Eliasson 2018, s. 11). Till denna studie behövs en teori som kan hjälpa till att förstå och 

analysera det empiriska materialet så att syftet med studien kan nås, nämligen att undersöka hur 

en grupp svensklärare beskriver sina didaktiska val i läsförståelseundervisning och stöttning till 

elever med lässvårigheter i läsförståelse. I studien används en sociokulturell teori. Inom den 

sociokulturella teorin sker lärandet i sociala interaktioner då “[m]änniskan är en biologisk, 

social, kulturell och historisk varelse. Vad hon kan och lär kan förstås både mot bakgrund av 

hennes biologiska förutsättningar och hennes sociokulturella erfarenheter i den tid hon råkar 

leva” (Säljö 2015, s. 89). Med kunskapen som både bakgrunden och den tidigare forskningen 

givit om att god läsförståelseundervisning skapas i kommunikativa miljöer, där lärare 

modellerar och anpassar undervisningen efter elevernas förmågor för att utveckling av 

läsförmågan skall fortgå, passar den sociokulturella teorin väl detta examensarbete. I och med 

det har centrala begrepp inom den sociokulturella teorin valts ut och redovisas här nedan. 

5.2 Sociokulturell teori 

Det sociokulturella perspektivet belyser att språket har en central roll för människans lärande, 

exempelvis uppger Säljö (2015) att Vygotskij såg språket som “redskapens redskap” (Säljö 

2015, s. 93). Språket möjliggör appropriering och kunnande utvecklas, när människor 

interagerar genom språkande. Approprierar är ett centralt begrepp inom teorin och innebär att 

människan tar till sig, lånar in och gör om kunskaper genom kommunikativa erfarenheter (Säljö 

2015, s. 89, 95). 
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Ett till begrepp i det sociokulturella perspektivet som nämnts, är den proximala 

utvecklingszonen som bygger på en förståelse av att lärande sker med hjälp av en stöttande mer 

kunnig lärare, utifrån den proximala utvecklingszonen myntades begreppet scaffolding av 

Wood, Bruner och Ross (1976, s. 89; Säljö 2015, s. 100). De menade att eleven i sin väg mot 

utveckling och lärande behöver en stöttande och instruerande lärare som hjälper eleven mot 

målet. Stöttning hör samman med Vygotskijs teori om lärande och begreppet den proximala 

utvecklingszonen. En zon beskrivs som ”skillnaden mellan svårighetsgraden på de uppgifter en 

elev klarar på egen hand och svårighetsgraden på de uppgifter han eller hon klarar med lite 

hjälp” (Fröjd 2005, s. 56).  När eleven är i den proximala utvecklingszonen behöver eleven 

fysiska eller intellektuella stödinsatser, medan när eleven behärskar kunskapen kan dessa 

insatser tas bort. Det blir därför viktigt att läraren tar reda på var i utvecklingszonen eleven 

befinner sig och på det viset ge eleven det stöd den behöver för fortsatt utveckling och lärande 

(Vygotskij 1978, s. 86, 131; Säljö 2015, s. 99, 101, 103).  

Människan är en hybridvarelse3, vilken lär med hjälp av kulturella redskap. Mediering inom det 

sociokulturella perspektivet är interaktionen och kommunikationen mellan människor som kan 

ske både med och utan språk. Människor är olika vilket gör att vi medierar våra redskap på 

olika sätt (Säljö 2015, s. 93–95). Redskap kan ses som både språkliga och fysiska inom 

sociokulturella perspektivet. De språkliga redskapen kopplas till bland annat begrepp och 

symboler som återfinns både i text och i muntligt språk, de fysiska redskapen kan exempelvis 

vara de föremål vi utvecklar för att producera och inhämta text exempelvis penna, papper och 

datorer. Redskapen vi utvecklar påverkar hur vi lär och vad vi kan lära vilket även benämns 

som de kulturella redskapen, där båda redskapen fungerar i samklang med varandra (Vygotskij 

1978, s. 7, 132; Säljö 2015, s. 91–92, 97). 

5.3 Den sociokulturella teorin kopplad till studien 

För att utveckla språket krävs det språkliga miljöer som gynnar appropriering. Det kan 

exempelvis innebära att lärarna berättar att de undervisar i läsförståelse genom lässtrategier på 

ett kommunikativt sätt. Mötet mellan elever och lärare är viktigt för lärandet och för 

läsutvecklingen då tidigare forskning visar att det krävs aktiva deltagare för att utveckla 

läsförståelse. Elever med lässvårigheter behöver stöttning för att utvecklas i sin läsförståelse, 

vilket gör att begreppet stöttning kommer att ingå i detta arbete då det är lärarens uppgift att 

hitta och använda stöttande undervisningsmetoder som passar eleven i elevens utveckling. Den 

tidigare redovisade litteraturstudien visar även att eleverna har varierande tillgång på kulturella 

redskap. I denna studie avser de språkliga redskapen de språkliga aktiviteter lärarna beskriver, 

till exempel undervisning i läsförståelsestrategier och högläsning. De fysiska redskapen kan 

kopplas till de kompensatoriska hjälpmedel som lärarna berättar att de använder i sin 

undervisning. Eftersom stöttningen ser olika ut i skolorna ger det även ojämna förutsättningar 

för mediering. Studien kommer att utgå ifrån de sociokulturella begreppen stöttning, mediering, 

kulturella redskap, appropriering och den proximala utvecklingszonen. Dessa begrepp används 

sedan i analysen för att få syn på vilka arbetssätt och undervisningsmetoder lärarna säger sig 

                                                 
3
 ”hon lär, tänker, arbetar, leker och leker med stöd i artefakter” (Säljö 2015, s. 93) 
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använda för att skapa språkutvecklande miljöer, som i sin tur leder till en förståelse för vilka 

didaktiska val som lärarna gör, både när det gäller läsförståelseundervisning och stöttning av 

elever med lässvårigheter.   

6. Metod 

I detta kapitel kommer vald metod att redovisas, samt urvalet av informanter och 

genomförandet av dataproduktionen att presenteras. Det kommer även en presentation om 

studiens bearbetning och analys av datamaterial och ett avsnitt om informanterna. Kapitlet 

kommer även att redovisa val av analysredskap. Reliabilitet och validitet kommer även att 

diskuteras, samt de etiska övervägandena som studien utgår ifrån. 

6.1 Val av metod 

Metod är det arbetssätt som forskare använder för att söka svar och kunskap inom ett 

intresseområde (Larsen 2009, s. 17). Vid en undersökning behöver forskaren välja en eller flera 

metoder för att producera empiriska data. Valet av metod beror på syftet med undersökningen, 

vilka frågor som ställts och vilken information som behövs för studien, men forskaren måste 

även ta hänsyn till vilka förutsättningar den har och vilka egenskaper informanterna har (Larsen 

2009, s. 22–23). Eftersom denna studie vill nå förståelse för hur studiens svensklärare beskriver 

sin undervisning i läsförståelse med elever som har lässvårigheter blir valet av metod till den 

empiriska delen kvalitativ metod. Insamling av data har skett med hjälp av intervjuer vilket 

gjorde det möjligt att ställa följdfrågor för djupare förståelse för fenomenet, vilket även är en 

fördel vid kvalitativa metoder. En nackdel med detta val av metod är att resultaten inte är 

generaliserbara som vid kvantitativa data, däremot kan resultaten vara igenkännbara (Larsen 

2009, s. 24, 27), detta resonemang tydliggörs i diskussionskapitel (Kapitel 8). 

6.2 Urval och dataproduktion 

Generaliserbarheten står inte i centrum vid kvalitativa studier, i detta examensarbete gjordes ett 

godtyckligt urval av informanter med kriterierna utbildning och geografiskt läge som även blev 

ett medvetet strategiskt val (Larsen 2009, s. 77–78). I undersökningen är sex svensklärare som 

undervisar i årskurserna 4–6 intervjuade. För att kvalificera sig som informant fanns kriteriet 

att läraren erhöll en lärarexamen med inriktning årskurs 4–6 eller motsvarande. Det andra 

urvalet som gjordes var att lärarna skulle finnas tillgängliga för intervju och då mötas ansikte 

mot ansikte, därför blev det geografiska läget också ett kriterium för urvalet av informanter. 

Till en början skickades mejl ut till fem rektorer vid tre olika kommuner för sju skolor i ett 

geografiskt nära område i Mellansverige med förfrågan om passande lärare för intervjun. Vid 

dessa mejlutskick kom inga svar tillbaka. Vidare skickades mejl till sju undervisande lärare på 

en skola vars mailadresser fanns tillgänglig på skolornas webbplatser, vilket resulterade i ett 

svar från en lärare som inte undervisade i svenskämnet. Nästa steg i att finna informanter var 

att på skolor där kontakter redan är etablerade söka informanter. Vissa av de medverkande 
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lärarna uppger att de förstår att det är svårt att hitta informanter då de själva nyligen har skrivit 

examensarbete och då varit i en likartad situation. Detta resulterade i att fyra lärare från en skola 

medverkade, samt två lärare från två andra skolor. Lärarna som ingår i studien arbetar på tre 

olika skolor och i tre olika kommuner. 

Vid en kvalitativ studie kan forskaren välja att vara mer eller mindre strukturerad i sin 

intervjuguide. Dataproduktionen skedde med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide (Se 

bilaga 1), även kallad djupintervju (Eliasson 2018, s. 26). Denna typ av intervju möjliggör för 

följdfrågor, då metoden är en blandning av en strukturerad- och ostrukturerad intervju där 

följdfrågor kan ge ett djup i svaren från informanten. Kvale och Brinkmann (2014, s. 45) ger 

namnet på ett liknande intervjuupplägg, halvstrukturerad livsvärldsintervju. Författarna klargör 

att dessa intervjusituationer liknar vardagssamtal, men är då inte lika öppen och istället följer 

de förutbestämda teman i en intervjuguide där möjlighet till följdfrågor och omstrukturering 

finns. Alla intervjuer gjordes enskilt med en informant i taget och spelades in med hjälp av en 

röstinspelningsapplikation i mobiltelefonen. Informanterna visste på förhand att inspelning 

skulle ske och de blev även informerade om detta i ett informationsbrev som lästes och skrevs 

under innan intervjun startade (Se bilaga 2). Fem av intervjuerna genomfördes på 

informanternas arbetsplatser, medan en gjordes på en mer informell plats, då tillgängligheten 

krävde det. Längden på intervjuerna varade i cirka 15 minuter förutom en intervju som varade 

i cirka 30 minuter. Intervjuerna genomfördes under en två veckor lång period och informanterna 

fick själva välja passande tid och plats, vilket är viktigt för att informanterna ska känna sig 

trygga (Stukát 2011, s. 45).   

6.3 Bearbetning och analys av datamaterial 

Detta examensarbete innefattar textanalys av intervjusvaren. Det finns dock inga 

standardmetoder för textanalys av den kvalitativa forskningsintervjun (Kvale & Brinkmann 

2014, s. 232). I mitt fall har analysarbetet skett i olika stadier som presenteras nedan. 

Transkribering, ett första steg i bearbetningen av de sex intervjuerna var att utifrån det 

producerade datamaterialet som bestod av ljudupptagningar börja texta informanternas utsagor, 

genom transkribering. Transkriberingen skedde fortlöpande efter varje intervjutillfälle när 

intervjuerna var som färskast i minnet och utskrifterna gjordes så noggranna som möjligt genom 

att pausa, spola tillbaka och lyssna om vid ett flertal tillfällen (Frejs & Thornberg 2015, s. 152). 

Talspråksformer finns med i transkriptionerna, men ljud som öö mmm och så vidare har 

undvikits i texterna för att göra dem så läsbara som möjligt. Dock har tecken för paus ersatt 

tvekljud, se transkriptionsnyckeln (Kapitel 7). Detta har gjorts så strikt som möjligt för att 

underlätta analysen (Frejs & Thornberg 2015, s.203). 

Nästa steg i analysen var Kategorisering, vilket innebar att finna mönster, hitta likheter och 

skillnader i informanternas utsagor (Frejs & Thornberg 2015, s.37). Detta gjordes genom att 
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utifrån de didaktiska frågorna4: vad, hur, varför, när och vem fick utgöra huvudkategorier till 

en början, dessa huvudkategorier är hämtade från studiens frågeställningar som utgår ifrån 

lärarens didaktiska val i undervisningen. Denna övergripande kodning gjordes vid ett flertal 

tillfällen för att säkerställa att inget missades, dels genom att färgkoda materialet i ett 

ordbehandlingsprogram och dels genom att skriva ut transkriptionerna för att fysiskt koda och 

kategorisera materialet (Kvale & Brinkman 2014, s. 241). Genom att gå igenom texten vid ett 

flertal tillfällen underlättades kategorisering och tolkning då texten blev noga genomläst. 

Tolkning, sedan gjordes en djupare analys av informanternas utsagor inom de olika kategorierna 

för att finna meningsfulla mönster som tillsammans svarar på syftet och frågeställningarna i 

examensarbetet. ”Att analysera kvalitativ data handlar om att hitta mönster, se tendenser och 

hitta exempel” (Larsen 2009, s. 104). Till sist identifierades dessa mönster och kopplades 

samman till både tidigare forskning och den valda teorin i detta fall den sociokulturella teori 

vilket möjliggör att ny kunskap kan formuleras om det aktuella fenomenet (Frejs & Thornberg 

2015, s. 37). 

Denna arbetsgång med analys av producerat datamaterial benämns innehållsanalys (Larsen 

2009, s. 101–102). Skillnaden mellan kvalitativ- och kvantitativ intervjuanalys sägs vara enligt 

Stukát (2011, s. 46) att en kvalitativ innehållsanalys inte innehar samma fasta regler på 

arbetsgång. Författaren redogör att trots detta så krävs det att forskaren noga går igenom sin 

data, men att den då kan vara av en ytlig karaktär, där ytlig ändock inte skall ses som negativ. 

Resultaten kan ändå visas svara på syftet och frågeställningarna. De ytliga analyserna är bland 

de vanligaste i studentuppsatser och det beror bland annat på tidsskäl. Eftersom syftet med detta 

examensarbete är att undersöka hur lärarna beskriver sina didaktiska val i undervisning kopplat 

till läsförståelse och elever med lässvårigheter passar en innehållsanalys, då syftet med denna 

analysmetod fokuserar på att finna mönster, samband, likheter och skillnader i informanternas 

utsagor (Larsen 2009, s. 101). 

6.4 Beskrivning av informanter 

I studien ingår sex lärare som alla undervisar i ämnet svenska på mellanstadiet. Lärarna har 

varierande erfarenhet i läraryrket, dock har alla lärarexamen inom spannet årskurserna 1–7. Ena 

läraren har arbetat i 21 år, medan en annan endast under ett år, en tredje har undervisat i andra 

ämnen än svenska under ett år, men i svenskämnet endast fem veckor vid intervjutillfället. 

Några av lärarna har vidareutbildningar kopplat till svenskämnet, exempel på 

vidareutbildningar är Bravkod5, läslyftet och specialpedagogiska utbildningar kopplat till 

läsning. Eftersom den önskade spridningen av informanter inte gick att uppnå arbetar fyra av 

lärarna på samma skola. En bedömning gjordes att inte ge någon mer utförlig beskrivning av 

                                                 
4
 “Didaktikens områden rör således både frågor som kopplas till undervisningens förutsättningar och 

genomförande och till frågor som rör den enskilde individens lärande i olika mer eller mindre formaliserade 

miljöer” Nationalencyklopedin 
5
 Bravkod är en läs träningsmodell som tränar automatiseringen i avkodningen av text. Se mer på 

Studentlitteratur.se 

 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/didaktik
https://www.studentlitteratur.se/?gclid=CjwKCAjw29vsBRAuEiwA9s-0B9jnolM5nraMuQgDwByKuBnDusy89mbaWYiunH66broUyzrwDhapGRoCpVMQAvD_BwE#9789144098760/BRAVKOD-UTBILDNING
https://www.studentlitteratur.se/?gclid=CjwKCAjw29vsBRAuEiwA9s-0B9jnolM5nraMuQgDwByKuBnDusy89mbaWYiunH66broUyzrwDhapGRoCpVMQAvD_BwE#9789144098760/BRAVKOD-UTBILDNING
https://www.studentlitteratur.se/?gclid=CjwKCAjw29vsBRAuEiwA9s-0B9jnolM5nraMuQgDwByKuBnDusy89mbaWYiunH66broUyzrwDhapGRoCpVMQAvD_BwE#9789144098760/BRAVKOD-UTBILDNING
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informanter än så här, trots att det finns data till det. Detta för att minska lärarnas 

identifierbarhet på skolan och för att konfidentialitetskravet har vägt över i denna 

beslutsfattning, se avsnittet etiska överväganden (Avsnitt 6.6). Lärarna kommer att inneha 

fiktiva könsneutrala namn; Andrea, Bobbie, Kim, Mika, Robin och Tintin. Lärarna kommer 

även att benämnas med det könsneutrala pronomenet hen, för att ytterligare försvåra för läsaren 

att känna igen personen bakom uttalandet.  

6.5 Validitet och reliabilitet 

En studie av hög kvalitet kräver hög validitet. Validitet betyder studiens relevans och giltighet, 

med det menas att forskaren producerar relevanta och giltiga data kopplat till studiens syfte och 

frågeställningar, detta har säkerställts genom att ha frågeställningar i en intervjuguide som är 

utarbetad efter studiens syfte och frågeställningar (Se bilaga 1). Vid kvalitativa intervjuer kan 

forskaren öka validiteten genom att ändra frågorna vid intervjuer efter studiens gång då 

eventuella upptäckter om oklarheter hittats (Larsen 2009, s. 80). En hög reliabilitet vid en 

kvalitativ studie är svår att nå. Det kräver att undersökningen går att upprepas och då visa på 

samma resultat. För att säkerställa hög reliabilitet krävs det också att det producerade materialet 

behandlas noggrant, det vill säga att forskaren inte blandar ihop informanternas utsagor (Larsen 

2009, s. 81). Kvale och Brinkmann (2014, s. 296) hävdar även att om tonvikten på reliabiliteten 

blir för hög vid en kvalitativ intervjuforskning kan det skada kreativiteten hos intervjuaren. 

Svårigheten i att nå en hög reliabilitet har hela tiden funnits med i undersökningen, eftersom 

informanterna av olika anledningar kan välja att svara på frågorna efter hur de tror att forskaren 

vill att de ska svara, kan tillförlitligheten bli låg. Informanterna fick innan intervjun veta genom 

informations- och samtyckeskravet (Se bilaga 2) reda på vad studien hade för syfte. 

6.6 Etiska överväganden 

Forskning är angeläget för mänsklighetens utveckling, vilket gör att undersökningar måste 

bedrivas med hög kvalitet som ställer väsentliga frågor. Forskning behöver även bedrivas etiskt 

korrekt för att säkerställa den enskilda individens skydd mot kränkning, skada och 

förödmjukelse, detta krav kallas för individskyddskravet. För att forskning ska kunna bedrivas 

etiskt korrekt i riktlinje med individskyddskravet finns det fyra huvudkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2017, s. 13–

14). I detta avsnitt kommer alla de fyra kraven att presenteras och kopplas till den aktuella 

studien. 

Vid undersökningar där intervju ingår behöver forskaren lämna ut förhandsinformation om 

studiens syfte och metod till informanterna, detta benämns som ett informationskrav. I denna 

information ska även upplysningar om att deltagande är frivilligt och att rätten till att avbryta 

deltagande alltid finnas (Vetenskapsrådet 2017, s. 27). Vetenskapsrådet (2017, s. 74) klargör 

att samtyckeskravet uppnås när forskaren inhämtar deltagarnas samtycke till att ingå i en studie. 

Berörda deltagare ska även ha möjlighet att avsluta medverkan i undersökningen och detta ska 

kunna ske utan negativa följder, påtryckningar eller påverkan. I denna studie har informerat 
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samtycke inhämtats i enlighet med Högskolan Dalarnas (2018) anvisningar om samtycke. För 

att tillgodose dessa krav har ett informations- och samtyckesbrev upprättats som alla de 

medverkande lärarna fick läsa och skriva under innan själva intervjun (Se bilaga 2). 

Tillsammans med handledare har det även gjorts en egengranskning på undersökningen för att 

reflektera med ett forskningsetiskt förhållningssätt (Se bilaga 4).  

Vid intervjustudier kan forskare tillgodose anonymisering då forskaren kan koda 

informanternas personliga uppgifter som namn eller annan identifierbar information så att 

informanterna kan förbli anonyma (Vetenskapsrådet 2017, s. 28; 40). “Uppgifter om alla i en 

undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem” 

(Björkdahl Ordell 2007, s. 27). I detta arbete har deltagarna avidentifierats genom att inte 

benämna arbetsplats eller informanternas riktiga namn, utan det används endast fiktiva namn. 

Det producerade materialet i form av ljudupptagningar och transkriptioner förvaras oåtkomligt 

för obehöriga, till exempel förvaras ljudupptagningen på en enhet som kräver 

fingeravtrycksläsning för att öppna enheten. Nyttjandekravet och att skapa konfidentialitet 

syftar till att det producerade data vid forskning endast skall användas för forskningsändamål. 

Vilket betyder att materialet som producerats ej får nyttjas till icke-vetenskapliga syften 

(Vetenskapsrådet 2017, s. 40). Det producerade materialet vid denna undersökning kommer i 

enlighet med Högskolan Dalarnas (2018) anvisningar att raderas och förstöras efter avslutad 

examination. 

7. Resultat och analys 

Resultatkapitlet ger en presentation av informanternas utsagor efter analys med koppling till 

studiens syfte som är att undersöka hur sex svensklärare i årskurs 4–6 beskriver sin 

läsförståelseundervisning och stöttning till elever med lässvårigheter. Resultaten leder fram till 

svar på följande frågeställningar: 

● Vilka didaktiska val uppger lärarna att de gör i läsförståelseundervisning vid läsning 

i svenskämnet? 

● Hur uppger lärarna att de stöttar elever med lässvårigheter i 

läsförståelseundervisning? 

Resultaten kommer att presenteras under följande huvudrubriker: Lärarnas förståelse och 

erfarenheter av elever med lässvårigheter, Lärarnas didaktiska val i läsförståelseundervisning 

och Hur lärarna anpassar sin undervisning för att stötta elever med lässvårigheter. Först kommer 

en kort text om varje kategoris fynd att skrivas fram för att sedan kopplas till excerpt som styrker 

resultaten, efter att excerpter har redovisats kommer en presentation av studiens analys kopplad 

till både excerpts fynd och det teoretiska ramverk som ingår i studien. Excerpter kommer att 

innehålla tecken från transkriptionen och varje rad är numrerad och markerad med det fiktiva 

namnets initial, se transkriptionsnyckel nedan: 
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Paus/tvekljud cirka en sekund [.] 

Paus/tvekljud cirka två sekunder [..] 

Paus/tvekljud cirka tre sekunder [...] 

Den som har ordet blir avbruten -- 

Citat taget ur en mening från transkriptionen // 

Radmarkering med exempel på initial H01 

H02 

7.1 Lärarnas förståelse och erfarenheter av elever med 

lässvårigheter 

Eftersom informanternas erfarenheter gällande undervisning i svenskämnet skiftar är deras 

förförståelse av fenomenet elever med lässvårigheter viktigt att utreda. Lärarna säger bland 

annat att de tar hjälp av speciallärare för att utveckla elevernas läsning, detta är något som inte 

kommer att beröras i detta examensarbete, då intresset ligger i att undersöka hur svensklärarna 

uppger att de undervisar elever med lässvårigheter i läsförståelse vid ordinarie undervisning. 

Elever med lässvårigheter spenderar merparten av skoltiden i det ordinarie klassrummet vilket 

gör att svenskläraren bör inneha en bredd av undervisningsmetoder för att stötta eleven i 

läsförståelsen i sin ordinarie undervisning.    

7.1.1 Lärarnas erfarenheter av att undervisa elever med lässvårigheter 

Alla informanterna berättar att de har erfarenhet av elever med lässvårigheter i sin undervisning. 

De säger även att det finns elever i behov av stöd i alla klasser, men att antalet elever med 

lässvårigheter kan variera. Bland annat berättar en lärare att det kan vara mellan en till två elever 

i en klass medan en annan lärare uppger upp mot fem stycken. Detta kan givetvis variera både 

beroende på klasstorlek och socioekonomiska förhållanden med mera.  
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R01 

R02 

R03  

Robin: mellan en till två [..] tycker väl jag att det är[..]de är 

sällan att de är fler[..]men alltid har man[.]någon som är 

lässvag läs och skrivsvårigheter 

Robin säger att hen har en uppskattning om att en till två elever i varje klass har lässvårigheter 

och lägger sedan till att det alltid finns någon i varje klass med denna problematik (Rad R01–

R03). Många av lärarna diskuterar även att det kan finnas kopplingar till elever som har andra 

diagnoser, vilket kan göra att läsningen blir svårare, eller att eleven har svenska som andraspråk, 

men även att det kan kopplas till både exponeringen av text i hemförhållandena och läsintresse.   

K01 

K02 

  

M04 

M05 

M06 

M07 

M08 

M09 

M10 

M11 

M12 

M13 

M14 

M15 

Kim: 

 

Mika: 

//de beror ju också på om man har svenska som andraspråk 

eller inte om den variabeln kommer in// 

//sen är ju heller inte läsning status syssla om man säger 

asså det väljs ju bort i jämförelse med mycket annat som 

man kan gö på fritiden[.] tyvärr// kan vara svårt när man 

ska beskriva nån en elevs svårigheter i just läsning då 

det är så svårt att vet om det är brist på träning[.] eller 

om det är nånting som gör att det är svårt för[.] det är 

inte lika självklart att alla har samma grund[.] fysik 

liksom i läsningen utan[..]// för det har jag också sett 

många elever som. just när dom har fått lite[..]enskilt 

stöd å[.]specifikt[..]läskondition så har man liksom 

hittat glädjen med å läsa å då har också det som setts som 

svårigheter försvunnit 

Kim säger att om eleven har ett annat modersmål än svenska kan det försvåra förståelsen för 

läsning av texter skrivet på svenska. Kim poängterar att hens erfarenhet säger att om elever har 

annan språklig bakgrund kan de också uppvisa svårigheter mer läsningen (Rad K01–K02). 

Mika är inne på flera orsaker till att elever kan uppvisa svårigheter med texten. Mika säger 

bland annat att det kan vara svårt att veta om det är specifika lässvårigheter eller om det beror 

på ovana att läsa (Rad M08–M09). Mika säger att hens erfarenheter är att eleven behöver enskilt 

stöd för att övervinna svårigheterna (Rad M09–M15). Lärarna i studien säger att eleverna av 

olika anledningar kan få svårigheter med läsning. Kims resonemang om att modersmål kan ha 

kopplingar till lässvårigheter kan enligt analys kopplas till att de språkliga redskapen ser olika 

ut i olika kulturer, till exempel använder vi inte samma symboler i text världen över vilket kan 

ha betydelse. Mika resonerar även att exponeringen för text och träningen i att läsa har 

betydelse, vilket i detta sammanhang kan kopplas till både möjligheten för appropriering och 

olika förutsättningar för medieringsformer. I excerpten kan det även utläsas att Mika har en 

förståelse för den proximala utvecklingszonen när hen tillägger att elever i lässvårigheter 

behöver stöd för att hitta glädjen i att läsa.   
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7.1.2 Läsförståelse hos elever med lässvårigheter 

Lärarna uppfattar att elever med lässvårigheter har en varierande läsförståelse beroende på vilka 

förutsättningar de haft. Till exempel berättar flera av lärarna att elever som har problem med 

avkodningen ändå kan skapa en god förståelse om de till exempel får rätt förutsättningar, har 

motivation, utsätts för texter och får samtala om det lästa.  

M01 

M02    

M03

M04

M05     

M06

M07 

M08    

M09 

M10 

   

B12 

B13 

B14 

B15 

Mika: 

 

 

 

 

 

Bobbie: 

ja det kan vara väldigt olika[.]en del har ju väldigt mycket 

erfarenhet av böcker även fast dom inte kanske har en styrka 

i att läsa å avkoda själva och kan ha väldigt[.] god 

läsförståelse och förmåga att reflektera över karaktärer å 

budskap i böcker å så där[.] utifrån att man kanske har pratat 

mycket å man har läst mycket[..] å utvecklat de här då 

samtidigt som[..] dom som har s det lite tufft med läsningen 

själva å som kanske inte har fått de så mycket läst för sig 

har betydligt svårare att relatera till information i en text 

å// 

 

ja det är ju klart att den är lägre då[..] å det är många 

jag har en elev som särskilt alltid säger jag kan inte jag 

förstår inte jag vet inte jag vet inte vad det står här å   

sådär// jag upplever att motivationen är väldigt svag// 

Mika för här ett resonemang om hur både appropriering, mediering och den proximala 

utvecklingszonen påverkar elevernas läsförståelseförmåga. Mika säger att elevernas 

läsförståelse bottnar i hur mycket text de mött genom livet och att elever med lässvårigheter 

trots svag avkodning kan utveckla en god läsförståelse med de rätta förutsättningarna (Rad 

M01–M10). Bobbie däremot klargör att läsförståelsen är lägre hos lässvaga elever och kopplar 

då in att motivationen är lägre (Rad B12–B15). Elevernas olika tillgång till varierande 

medieringsformer av texter skapar på många sätt vilka möjligheter de har för att uppnå 

förståelse för olika texter. 

7.2 Lärarnas didaktiska val i läsförståelseundervisning 

Lärarna i den aktuella studien gör många didaktiska val när de undervisar i läsförståelse. Alla 

lärare framhäver att läsförståelse finns med i alla ämnen och att de även där tränar på det även 

om det inte i första hand är syftet. Många av lärarna berättar även att de undervisar i 

läsförståelsestrategier för att utveckla elevernas förståelse för olika slags texter. Flera av lärarna 

ser även att högläsning är en komponent som ingår i att utveckla läsförståelse. Boksamtal och 

textsamtal anses också som viktigt av flera lärare. Resultatet visar även att några av de 

tillfrågade lärarna lägger fokus på att kontrollera läsförståelsen i sin undervisning.  

  



25 

 

7.2.1 När undervisar lärarna i läsförståelse 

Lärarna är relativt samstämmiga i att läsförståelseundervisning kan kopplas till många ämnen i 

skolan där undervisningen innehåller text och då kopplar lärarna framförallt till texttyperna 

skönlitteratur och faktatexter. Lärarna säger även att de har specifika läsförståelselektioner på 

schemat. 

K01 

K02 

K03  

M05 

M06 

M07 

M08    

Kim:  

 

Mika: 

läsförståelse det är väl på renodlade svenska pass att 

vi tränar på att läsa olika texter[.] skönlitterära 

faktatexter//så de är väl två pass i veckan  

det försöker man ju koppla till hela tiden i allting man 

gör för att få eleverna att utveckla strategier för 

läsning//och sen också vid lektioner som är specifika 

läsförståelse// 

Kim säger att läsförståelseundervisning sker två lektionspass i veckan (Rad 03). I motsats till 

Mikas påstående uppger inte Kim att hen försöker koppla läsförståelse till andra ämnen eller 

moment i skolan (rad 01–03). Mika säger att hen försöker koppla läsförståelse till mycket i 

undervisningen, men även till specifika läsförståelselektioner. Mika uppger dock inte hur ofta 

hen har specifika läsförståelselektioner (Rad 05–08). Tolkningen med hjälp av teorin kopplas 

till att Mika försöker skapa rikliga tillfällen för appropriering och olika medieringsformer för 

eleverna i sin undervisning.  

7.2.2 Hur frågan i läsförståelseundervisning 

Flera av lärarna berättar hur de arbetar med lässtrategier för att öka läsförståelsen hos eleverna. 

De säger även att de arbetar aktivt för att utveckla läsförståelsen genom högläsning, textsamtal 

och förståelsestrategier hämtade bland annat från materialet En läsande klass6. 

7.2.3 Förståelsestrategier 

Flera av lärarna refererar till att de använder materialet En läsande klass, medan de andra 

lärarna mer beskriver sitt arbete med förståelsestrategier utan att referera till någon särskild 

undervisningsmetod. En av lärarna berättar dock att hen inte har påbörjat undervisningen av 

läsförståelsestrategier. 

                                                 
6 Ett läsprojekt för att öka elevers läsförmåga, skapat av bland annat författaren Martin Widmark. Med satsning på 

att använda lässtrategier i undervisningen. www.martinwidmark.se 

https://www.martinwidmark.se/en-lasande-klass/
https://www.martinwidmark.se/en-lasande-klass/
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B01 

B02 

B03 

B04 

B05  

A07 

A08 

Bobbie 

 

 

 

Andrea: 

//å jag tycker att de har varit jättebra nu har dom 

ju inga texter ute längre en läsande klass men det 

är jättebra att använda sig utav dom figurerna[.] för 

att också tydliggöra vilka delar som behövs för att 

liksom få en god läsförståelse// 

nä inte än […] vi har […] inte börjat med några såna 

nej 

Bobbie argumenterar för att läsförståelsefigurerna som ingick i En läsande klass fortfarande är 

användbara trots att texter saknas till materialet (Rad B01–B03). Detta för att Bobbie tycker att 

de tydliggör vilka delar som krävs för att ha en god läsförståelse (Rad B03–B04). Andrea 

däremot har inte börjat arbeta med lässtrategier ännu (Rad A07-A08). Undervisning i 

läsförståelsestrategier verkar vara ett tidsbestämt kulturellt redskap då det är något som 

människan har utvecklat i den tid hen lever i. I detta fall ser vi ett exempel på både språkliga 

och fysiska redskap i form av undervisning i läsförståelsestrategier med hjälp av figurer som 

symboliserar varje strategi. Figurerna som representeras i materialet En läsande klass är: 

Spågumman som förutspår handling i texten, Detektiven reder ut oklarheter i språket, 

Cowboyen sammanfattar innehållet, Konstnären skapar inre bilder och Reportern ställer frågor 

till texten på tre olika nivåer.  

7.2.4 Högläsning 

Högläsning i helklass är något som alla lärare ser som en integrerad del av undervisningen, 

antingen att läraren läser texten eller att eleverna turas om att läsa stycken. Lärarna berättar 

även att de arbetar med högläsningen genom att elever i grupper eller par får läsa högt för 

varandra. De berättar att högläsningstillfällena både är bra för de elever som har svårt med 

avkodningen så att de får lyssna istället och att det ger möjlighet till att diskutera innehållet. 

Men de ser även att det ger möjlighet att kontrollera om alla har förstått och reda ut svårigheter 

i texterna de möter, men även att både elever och lärare delger varandra strategier för förståelse 

av texter. 
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R01 

R02 

R03 

R04 

R05 

R06 

R07 

R08 

 

T10 

 

B12 

B13 

B14 

B15 

B16 

B17 

B18 

B19 

B20   

Robin: 

  

  

  

  

Tintin: 

Bobbie: 

//eftersom de finns svaga barn i den här klassen så 

all[..] so text läser vi högt tillsammans[.] dels[.] 

inte bara för att få dom svaga utan att också[.] kunna 

läsa en bit[.] stanna upp diskutera har alla förstått 

å så//där juste de här att läsa texterna högt det 

vinner[.] man med dels så får man med alla[.] å sen 

samtidigt har man ju en chans å diskutera stoppa å[.] 

förtydliga begrepp å så liksom å så// 

//vi jobbar med läsförståelse i högläsning// 

//jag upplever att högläsning är lättare för dom 

eleverna så det använder jag ganska mycket att när det 

är tyst läsning på schemat då kanske det är några som[.] 

sitter i små rum och parläser[.] det är mycket enklare 

än å läsa tyst och verkligen förstå det man 

läser//vissa som har svårt att bara läsa[..]å då är det 

svårt att förstått eller veta hur mycket dom förstår 

men då kan man få jobba med högläsning att jag läser å 

så se hur mycket vi förstår därifrån// 

Dessa tre lärare redogör att ett didaktiskt val i undervisningen kan vara att använda högläsning 

inte bara för elever som är lässvaga utan även för att kolla om alla förstår den lästa texten. 

Exempel på det kan ses i (Rad R02–R07) och (Rad B14–B18) där både Bobbie och Robin 

berättar att de upplever det lättare att kontrollera förståelsen genom högläsning kopplat till 

samtal om texten. Tintin säger att hen arbetar med läsförståelse genom högläsning (rad T10). 

Kopplat till högläsningen i undervisningen av läsförståelse kan språkliga redskap urskiljas som 

är av kulturen beskaffad, exempel på det är högläsning samt bok- och textsamtal. Eleverna får 

även både genom att höra högläsning och läsa högt för andra mediera redskapet läsning och 

appropriera tillsammans med andra, vilket är tolkat ur Bobbies uttalande när hen säger sig ha 

en uppfattning om att elever som har svårt med läsningen förstår bättre genom att i par läsa högt 

för varandra (Rad B15–B20). 

Två av informanterna säger dock att de ser svårigheter genom högläsningen kopplat till 

läsförståelse, då de anser att de istället för att undervisa i läsförståelse övergår till hörförståelse. 

Frågan som lärarna besvarar i detta sammanhang är om de ger någon stöttning i 

läsförståelseundervisningen med exempel som högläsning eller andra kompensatoriska 

hjälpmedel.   
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K01 

K02 

K03 

K04 

K05 

K06 

 

A08 

A09 

A10 

A11 

A12 

A13 

A14 

A15 

A16 

A17 

A18 

A19 

A20    

Kim: 

  

  

  

Andrea: 

//vill du testa ren läsförståelse då kan ju inte jag 

läsa då blir de ju en hörförståelse[.] men är jag 

intresserad av vad du förstår av en text då kan jag 

läsa så att de beror ju på vad man har för syfte[.] det 

finns hur mycket kompensatoriska hjälpmedel som helst 

men allt beror ju på vad är syftet med din lektion//  

//å där anser ju jag att man tappar läsförståelsen för 

där övergår det till hörförståelse […] å de har jag ju 

märkt att jag. de tycker inte alla[…] däremot så tycker 

jag att i det samhället vi lever i nu så tycker jag att 

barnen ska ha rätt[.] till hörförståelse om dom inte 

har läsförståelse[..] men då kan man inte längre kalla 

det för läsförståelse[.] anser ju jag//så det är ju 

såna men jag försöker ändå anpassa har vi läsförståelse 

då vill jag att dom läser de är för mig är det 

viktigt//man har ju med läsförståelsen i princip allt 

som har text ändå mer eller mindre[.] å det är de jag 

menar även om vi läser högt så är det ju[..] både hör 

och läsförståelse// 

Både Kim och Andrea berättar sin upplevda problematik med att stötta med hjälp av att eleven 

i detta fall får höra på text istället för att själv läsa texten i läsförståelseundervisning. Kim säger 

att det beror på vilket syfte du har med lektionen, är det ett test av läsförståelsen då kan inte 

läraren stötta genom exempelvis högläsning (Rad K01–K06). Andrea däremot försöker reda ut 

begreppen hörförståelse och läsförståelse, genom att göra kopplingar till att all undervisning 

innehåller både hör- och läsförståelse, men är det läsförståelse på schemat då ska eleven kunna 

läsa texten själv (Rad A08–A20). Andrea berättar även att hen är medveten om att alla inte delar 

hens åsikt om vad som är läsförståelse och undervisningen i läsförståelse (Rad A09–A10). 

Tolkning blir att kontrasterna mellan dessa excerpter och de tidigare excerpter i avsnittet om 

högläsning visar att elever får olika tillgång till medieringsformer av texter i skolan.  

7.2.5 Kontroller av läsförståelse 

Flera av lärarna berättar att deras läsförståelseundervisning bland annat kretsar kring att läsa 

text för att sedan besvara förutbestämda frågor på raderna, mellan raderna och bortom raderna. 

Detta kan enligt lärarna ske både muntligt och skriftligt, i grupp eller enskilt. Denna typ av 

undervisning kopplas till att kontrollera elevens redan erhållna läsförståelse.  

B01 

B02 

B03 

B04 

B05 

B06 

B07 

Bobbie: //men sen jobbar vi faktiskt specifikt med 

läsförståelse jag har ett jättebra material då handlar 

det om[..] det använder jag ganska mycket utav[..] då 

finns det olika texter kommer inte ihåg vad de här 

materialet heter nånting med läsförståelse och då finns 

det olika olika texter på olika nivåer så det passar 

många olika elever[.] och sen så finns det liksom 
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B08 

B09 

frågor som är på raderna mellan raderna å bortom 

raderna// 

Bobbie klargör här att hen använder ett material specifikt för att undervisa i läsförståelse. Detta 

material finns med olika texter på olika nivåer med tillhörande frågor som kontrollerar 

läsförståelsen, genom att ställa frågor på raderna, mellan raderna och bortom raderna (Rad B01–

B09). Just här ser vi ännu ett prov på att kulturella redskap är utvecklade ur sin tid. Kontroller 

av läsförståelse kan ses som ett kulturellt redskap då det är skapat i den tid hen lever i och efter 

det behov hen har.   

7.2.6 Boksamtal och textsamtal 

Många av lärarna berättar att de tycker att det är viktigt att prata om texten de tidigare har läst, 

genom exempelvis boksamtal och textsamtal i både mindre grupper och helklass för att öka 

förståelsen får både begrepp och själva texten. Att eleverna tillsammans får prata om texter ses 

även som en resurs då eleverna kan delge varandra lässtrategier. 

B01 

B02 

B03 

B04 

B05 

B06 

B07 

B08 

M10 

M11 

M12 

M13 

M14 

M15 

M16 

M17 

M18 

M19  

Bobbie: 

                              

  

  

  

 

Mika: 

å vi upprepar det nån annan läser pratar om det vi läser 

och mycket textsamtal//jag tycker att textsamtal 

överlag är underskattat[..] å särskilt för dom här 

elevernas skull för många är det så aha när dom får höra 

att andra pratar om det det kan vara man kan göra det i 

helklass[.] även om det är elever som ligger på en helt 

annan nivå då kan man prata om det för då lär sig dom 

som kanske inte har förstått innebörden med texterna// 

//vid lektioner som är specifika läsförståelse där man 

kanske valt ut nån[..] nått textstycke som alla jobbar 

med å sen diskuterar å så där[.] men också väldigt 

mycket vid läsgrupper och läspar[.]//men det kan också 

vara i grupp så att det blir en diskussion om hur 

upplevde du de här eller[.] hur uppfattade du å vad 

hände egentligen här och vad kommer att hända framåt så 

att man också kan använda eleverna som resurs för 

varandra i de här med lässtrategier att dom har ju ofta 

mycket bra tips å dela med sig till varandra// 

Bobbie uppfattar att textsamtal är underskattat, speciellt när det gäller elever med lässvårigheter 

(Rad B01–B03). Bobbie säger även att samtalen kring text kan göras i grupper som är 

heterogena i sin läskunnighet då de lär av varandra (Rad B05–B08). Mika uppger att läsning 

och diskussioner kring texten är en del av undervisningen i läsförståelse (Rad M10–M15). Mika 

säger även att elever kan ses som resurser för varandra då de delger varandra lässtrategier för 

att förstå olika texter (Rad M16–M20). I dessa excerpt synliggörs appropriering. Appropriering 

betyder, som sagt, att människan i kommunikativa miljöer lär av varandra, individen lånar och 

gör om kunskapen till ens egna. Enligt tolkning beskriver både Bobbie och Mika hur 
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undervisning med hjälp av exempelvis de kulturella redskapen bok- och textsamtal möjliggör 

för elevernas appropriering.   

7.3 Hur lärarna anpassar sin undervisning för att stötta elever 

med lässvårigheter 

Lärarna berättar att de gör olika anpassningar för att stötta elever med lässvårigheter bland annat 

genom att både anpassar textmassa, teckensnitt, gruppsammansättningar och tar bort för svåra 

frågor som går på djupet i en text. 

7.3.1 Anpassning av texter 

Flertalet av lärarna i undersökningen säger att de anpassar texterna så att elever med 

lässvårigheter inte får en utmaning de inte klarar av. De gör dessa anpassningar genom att ge 

eleverna lättare texter, mindre textmassa och att ändra radavstånd och teckensnitt så att eleven 

kan inhämta texten lättare. 

Kim berättar att hen anpassar texten så att lässvaga elever får en annan text än resten av klassen, 

detta för att de inte ska få en utmaning de inte klarar av (Rad K03–K09). Kims resonerande kan 

kopplas till att eleven bör finna sig i den proximala utvecklingszonen. Mika berättar att hen 

försöker hitta lättlästa texter, men att det inte är rätt att ge en lättläst text som är skriven för 

K01 

K02 

K03 

K04 

K05 

K06 

K07 

K08 

K09 

K10 

K11 

 

M13 

M14 

M15 

M16 

M17 

M18 

M19 

M20 

M21 

M22 

M23 

M24   

Kim: 

  

  

  

  

  

 

Mika: 

 

det är väl att vi gör anpassat material[.] du gör material 

som är[.] asså för dom[.] man måste försöka tänka vilka[.]  

du har ju[.] en kvot på dom genomsnittliga barnen har en 

sorts text och dom som är svaga har en annan och dom som 

är över medelvärdet har en annan[.] så att de hela tiden 

får de som passar[..] ungefär vad är de man hamnar i nivå 

så man får utmaning alla måste ju utmanas men de måste 

ju va precis så man klarar utmaningen[.] det får inte va 

för svårt[.] Så att man har liksom olika man[.] själva 

att läsförståelsen densamma att dom ska läsa en text och 

svara på frågor men vad dom får för text[.] är olika// 

 

//att man kanske behöver lite mindre lite luftigare text 

annat teckensnitt […] för den saken skull så blir det ju 

inte rätt å sätta en bebisbok i händerna//man kan få en 

lite[..] lättlästare mer lättläst version av de om man 

ska ha[.] där liksom[.] ska man hitta information i texten 

kanske de är de dom styckena där det finns. information 

som man behöver som är lite markerade så att man inte 

behöver kämpa sig igenom allting[...]ja[.] så att[.] även 

om man är lässvag så ska man ju ha samma förutsättningar 

till att utveckla kunskaper inom ämnet å så utan att 

behöva lägga all energi på just läs[.] läsning[.] om inte 

det är det som är syftet med de man gör såklart// 
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yngre barn till en elev som är äldre. Mika säger även att läraren kan markera i texten var 

informationen finns för att avlasta eleverna i just avkodningen så att textmassan inte blir för 

stor (Rad M13–M24). För att kommunicera textinnehållet behöver texten vara anpassad till 

mottagaren. I detta fall anpassar lärarna redskapet text till elever som har lägre 

avkodningsförmåga för att underlätta förståelsen av texten och stötta eleven i den proximala 

utvecklingszonen.   

7.3.2 Par- och gruppläsning  

Många av lärarna berättar att parläsning och gruppläsning kan verka stöttande för elever med 

lässvårigheter. Med dessa grupper går det att både gruppanpassa texter och avlasta elever som 

har det svårt med avkodningen att ändå få följa med i texterna. En lärare säger även att om 

eleven läser högt istället för tyst så uppfattar läraren att eleven förstår texten bättre. Lärarna 

organiserar dessa grupper på olika sätt, en lärare talar om att hen sätter ihop grupperna efter 

läsförmåga och då samlar samma förmåga inom samma grupp för att skapa trygghet. Medan 

den andra läraren organiserar gruppen så att den svagare läsaren ingår i grupper med starka 

läsare och motiverar det med att de starkare kan verka avlastande för eleven. 

M01 

M02 

M03 

M04 

M05 

M06 

M07 

M08 

M09 

M10 

M11 

M12 

M13 

 

B15 

B16 

B17 

B18 

B19 

B20 

B21  

  

R23 

R24 

R25 

R26 

R27 

R28 

R29 

R30 

Mika: 

  

  

  

  

  

 

Bobbie: 

  

  

  

 

Robin: 

//vi hade läsgrupp med[.] å då delas dom in i såna som 

dom både känner sig trygg med och har lite samma[.] 

kanske läshastighet och läsflyt å[.] så där[.] med så 

att det blir lite jämt så att man inte känner sig 

stressad när man läser man ska känna sig trygg med dom 

man läser högt för//de är många som har det svårt med 

just läsning att få ett flyt i läsningen då blir de ju 

också lite bromsat i förståelsen av läsningen och därför 

så har vi en[…]har vi en grupp som[…] som sitter som 

har möjlighet och va med[.] ha en lärare med sig som 

läser så att man ändå följer med i samma[.] text man är 

med i samma bok man kan va med i diskussionerna om 

handlingen och så där//  

//parläser en del[.] jag upplever att högläsning är 

lättare för dom eleverna så det använder jag ganska 

mycket att när det är tyst läsning på schemat då kanske 

det är några som[.] sitter i små rum och parläser. det 

är mycket enklar än å läsa tyst och verkligen förstå det 

man läser[.] och ja[.] Så det gör vi ganska mycket 

faktiskt // 

 

//vi läser i par å då kan jag sätta en stark elev som 

läser tillsammans med den svaga eleven å då kan den 

svaga eleven[.] kanske läsa ett par raden medans den 

starka eleven läser[.] största delen av texten// för nu 

så är de så mycke text när vi läser en hel bok till 

exempel[..] å då läser de högt för varandra å då gäller 

de ju å se till att gruppen funkar[.] å den här eleven 

ändå får känna sig delaktig för den deltar och läser 
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R31 

R32  

lite också[.] men inte så mycket[.] men den får sitta å 

lyssna på dom andra 

Mika och Robin gör sina gruppsammansättningar på olika sätt för att anpassa för elever med 

lässvårigheter. Robin gör grupper så att lässvaga elever läser med starkare elever för att den 

med lässvårigheter inte ska behöva läsa lika mycket (Rad R23–R32). Medan Mika gör 

gruppsammansättningar utefter läsförmåga och trygghetsfaktorer (Rad M01–M06). Mika 

berättar även att vissa elever med lässvårigheter får anpassningen att lyssna på text genom att 

en lärare läser högt för dem när syftet är att förstå texten och följa med i samma berättelse och 

diskussioner som övriga elever i klassen (Rad M07–M13). Genom att läsa högt för andra 

uppfattar Bobbie att eleverna förstår texten bättre (Rad B15–B20). En förståelse för de olika 

gruppkonstellationerna och sätten att arbeta i grupperna är att de ger olika möjligheter för 

appropriering genom att de erbjuder olika medieringsformer.  

7.3.3 Högläsning  

Många av de intervjuade lärarna anser att högläsning kan verka stöttande för elever med 

lässvårigheter. Högläsningens funktion är då både att eleverna får möjlighet att följa med i 

texter och berättelser de själva inte hade klarat av att läsa och att inhämta kunskaper som lärarna 

annars anser hade varit svårt. Högläsning med kringliggande samtal om det lästa kan också 

enligt lärarna ha funktionen av att kolla nivån av läsförståelse hos elever med lägre 

avkodningsförmåga.  

R01 

R02 

R03  

B05 

B06 

B07 

B08 

Robin: 

 

Bobbie: 

//asså högläsning[..] all[..] eftersom de finns svaga 

barn i den här klassen så all[..] so text läser vi högt 

tillsammans// 

//vissa som har svårt att bara läsa[..]å då är det 

svårt att försåt eller veta hur mycket dom förstår men 

då kan man få jobba med högläsning att jag läser å så 

se hur mycket vi förstår därifrån// 

Robin berättar att högläsning sker då det finns lässvaga elever i klassen och poängterar då att 

all läsning av SO-text som ofta består av faktatexter sker genom högläsning för att stötta 

eleverna (Rad R01–R02). Bobbie säger att genom högläsning kan hen kontrollera om eleven 

har förstått texten om eleven själv har det svårt att läsa (Rad B04–B08). Eftersom människan 

medierar sina kunskaper på olika sätt använder vi olika redskap, här visar lärarna att de 

använder muntligt språkande för att stötta elever som har det svårt med att själva avkoda.  

Av de intervjuade lärarna var det två som ansåg att högläsning eller andra kompensatoriska 

hjälpmedel som möjliggör lyssning av texten strider mot kärnan i läsförståelseundervisning och 

tappar momentet avkodning. 
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A01 

A02 

K04 

K05 

K06 

K07 

Andrea: 

 

Kim: 

//å där anser ju jag att man tappar läsförståelsen för 

där övergår det till hörförståelse// 

//vill du testa ren läsförståelse då kan ju inte jag 

läsa då blir de ju en hörförståelse[.] men är jag 

intresserad av vad du förstår av en text då kan jag läsa 

så att de beror ju på vad man har för syfte// 

Eftersom läsförståelse kan kopplas till att eleven läser och förstår, upplever både Andrea och 

Kim det som problematiskt att anpassa läsförståelseundervisningen genom högläsning (Rad 

A01–K07). Kim påpekar även att det beror på syftet med undervisningen, vill Kim testa 

läsförståelse kan hen inte anpassa genom att elever får höra texten (Rad K04).    

7.3.4 Kompensatoriska hjälpmedel 

Flera av lärarna berättar att de använder kompensatoriska hjälpmedel som ljudböcker, 

inläsningstjänst och möjlighet till att lyssna till böcker via redskapet talsyntes. Två av lärarna 

säger dock att eleverna inte tycker om att använda redskapen, en av lärarna ger då en förklaring 

att det kan beror på att rösten i tjänsten är tråkig.  

R01 

R02 

R03 

R04 

R05 

 

T07 

T08 

T09 

T10 

T11 

T12 

T13 

T14 

T15  

 

B17 

B18 

B19 

B20 

B21 

B22 

B23 

B24 

B25  

Robin: 

 

 

 

Tintin: 

 

 

 

 

 

Bobbie: 

//ja sen har vi ju använt[..] vi har prova det hära[.] 

Vad heter det[..] lässyntes heter de så[..] men dom 

tycker inte om det[.] dom jag har just nu dom vill inte 

använda det[..] de tackar dom tydligen[.] Nä ja de[..] 

jag vet inte varför 

//ja men för dom med dyslexi så har vi ju 

inläsningstjänst vi har ju […] claroread och alla såna 

saker också så att dom kan höra men just i 

läsförståelseutvecklingen så handlar det mycket om att 

ja men stanna upp få upp ögonen för dom här olika 

strategierna man kan använda sig utav//ja asså talböcker 

har ju dom som har dyslexi har ju talböcker sen har vi 

ju allihopa kommit åt inläsningstjänst// 

 

//men mycket helklass mycket just sen har vi ibland man 

räcker ju inte riktigt till själv så då är det ju 

inläsningstjänst som vi använder mycket utav//Å sen har 

jag elever som inte vill använda till exempel 

inläsningstjänst för att dom tycker att rösten är så 

tråkig[..]det kan man ju tycka vad man vill om men[.] Då 

får man ju inte till sig den informationen man behöver 

[…] // 

Flera av lärarna i berättar att de använder olika typer av kompensatoriska hjälpmedel i 

läsundervisningen för att stötta eleverna. Kompensatoriska hjälpmedel är ett redskap som 

människan har utvecklat för att möjliggöra stöttning till individer med nedsättningar i förmågan, 

exempelvis läsförmåga. Tintin berättar att hen använder redskapen Claroread, inläsningstjänst 

och talböcker, hen lägger även till att alla i klassen har tillgång till inläsningstjänst. Robin 

berättar dock att eleverna inte tycker om att använda redskapet lässyntes (Rad R01-05). 
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Tolkningen blir att läraren menar talsyntes, eftersom talsyntes är ett redskap för att lyssna till 

texter skrivna via exempelvis dator. Även läraren Bobbie berättar att elever visar svårigheter 

med redskapet och kopplar då det till att eleverna har problem med uppläsningsrösten i tjänsten 

inläsningstjänst (Rad B17-B23). Vidare säger Bobbie att detta elevernas missnöje med 

hjälpmedlen kan försvåra deras kunskapsinhämtande (Rad B23-25).  

7.4 Sammanfattning 

Alla lärarna berättar att de har erfarenhet av att elever som har lässvårigheter finns med i deras 

klasser. Vad lässvårigheterna kan bero på uppger även många av informanterna kan ha många 

olika förklaringar. Lärarnas undervisning för att stärka läsförståelsen ser i många fall olika ut 

och även stöttning gentemot elever som har lässvårigheter skiljer sig. Alla lärare är dock 

samstämmiga i att de ser möjligheter till att utveckla läsförståelse i många ämnen i skolan där 

text ingår även om det inte är huvudsyftet med just den lektionen. Flera av informanterna 

berättar bland annat att det är viktigt att sammanfatta text, reda ut svåra begrepp och läsa högt 

i alla ämnen så att eleverna får en förståelse för textinnehållet. 

Lärarna i studien uppger sina didaktiska val när de undervisar i läsförståelse. Många säger att 

de undervisar i läsförståelsestrategier för att utveckla elevernas förståelse för olika slags texter. 

Flera av lärarna ser även att högläsning är en komponent som ingår i att utveckla läsförståelse. 

Boksamtal och textsamtal anses också som viktiga av flera lärare. Resultatet visar även att några 

av de tillfrågade lärarna lägger fokus på att kontrollera läsförståelsen i sin undervisning. 

Lärarna säger att de gör olika anpassningar för att stötta elever med lässvårigheter. Bland annat 

uppger de att de både anpassar textmassa, teckensnitt, och gruppsammansättningar när det 

gäller gruppläsning och tar bort för svåra frågor som går på djupet i en text. Några av 

informanterna anser även att högläsning eller lyssnande av text är en anpassning, men två av 

informanterna anser att det inte går att anpassa genom att höra text när det gäller 

läsförståelseundervisning.   

8. Diskussion 

I detta kapitel kommer både metoden och resultaten i studien att diskuteras och kopplas till den 

tidigare presenterade litteraturen. Som avslutning kommer även en slutsats och förslag på vidare 

forskning inom ämnet att formuleras.  

8.1 Metoddiskussion 

I detta avsnitt kommer studiens metodiska styrkor och svagheter att diskuteras. En diskussion 

kommer att kretsa kring valet av metod för att producera empiriska data och studiens 

generaliserbarhet. En annan diskussion kommer aktualisera studiens informanter med koppling 

till sökandet efter informanter och eftersträvan av att hålla information om informanterna 
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konfidentiellt. Vidare kommer studiens analys av felkällor synliggöras och till sist ett avsnitt 

om studiens validitet och reliabilitet.   

8.1.1 Val av metod 

Syftet med denna studie var att undersöka hur lärarna beskriver sina didaktiska val i 

läsförståelseundervisning kopplat till elever med lässvårigheter. För att nå syftet har kvalitativa 

metod använts i form av semistrukturerade intervjuer med sex stycken svensklärare 

undervisande på mellanstadiet. För att ta reda på hur de aktuella lärarna verkligen undervisar 

elever i läsförståelse skulle forskaren kunnat använda observationer som metod. En nackdel 

med observationer hade varit att observationer är tidskrävande och det kan vara svårt att få den 

information forskaren eftersöker utan att behöva komplettera med intervjuer (Larsen 2009, s. 

92). Eftersom denna studie utgörs av intervjuer i syfte att få kunskap om hur lärarna säger sig 

att de undervisar i läsförståelse kopplat till elever med lässvårigheter passar intervjumetoden 

väl in (Larsen 2009, s. 24). Vid kvalitativa studier ingår ofta ett mindre antal informanter 

jämfört med vid kvantitativa studier. Detta medför en brist i generaliserbarheten av den aktuella 

studien. I jämförelse med Alatalos (2011, s 61) kvantitativa studie med 300 informanter där 8 

intervjuades, 249 lärare svarade på enkätfrågor och 269 pedagoger gjorde ett kunskapstest, 

utgår detta examensarbete inte efter samma massa av information som i Alatalos (2011) fall 

kan generaliseras. I Eckerholms (2018, s. 65) kvalitativa studie ingår 22 lärare med en spridning 

över tio olika skolor som är mer lik detta examensarbete, dock av större karaktär då detta är en 

betydligt mindre i sitt omfång jämfört med en avhandling som fallet med Eckerholms (2018) 

studie. Denscombe (2018, s. 422) klargör att vid kvalitativa studier bör läsaren istället för att 

fråga sig om resultaten är överförbara till liknande studier, bör läsaren fråga sig om fynden 

skulle kunna överföras till andra fall. På liknande sätt klargör Larsen (2009, s. 24) att kvalitativa 

studier kan inneha en överförbarhet men det går inte att generalisera resultaten. Med detta sagt 

kan läsaren kan känna igen sig i fynden kopplade till resultaten, men studien syftar inte till att 

finna en allmän sanning.  

8.1.2 Dataproduktion 

När en studie genomförs med intervjuer, krävs det en så trygg plats som möjligt och 

informanterna bör välja tid och plats (Stukát 2011, s. 45). Vid denna undersökning fick alla 

informanter bestämma tid och plats för när och var intervjun skulle äga rum, dock fanns det en 

tidsram att förhålla sig till i detta examensarbete som gjorde att valet av tid begränsades för 

informanterna till två intervjuveckor. Fem av informanterna intervjuades på dennes arbetsplats, 

men en lärare intervjuades på en för oss båda informell plats. Under den sistnämnda intervjun 

medförde platsen att det fanns störningsmoment, till exempel ljud och andra sinnesintryck som 

kan störa informanten under själva intervjun. Eftersom det var svårt att finna informanter 

övervägdes det noga om detta medförde risker, efter avslutad intervju och vidare transkribering 

togs beslutet att intervjumaterialet som hade producerats ändå gav den information som krävdes 

för att analyseras.  
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Till denna studie fanns det en ambition att finna informanter från olika arbetsplatser, dels för 

att eftersträva variation av arbetsplatserfarenheter, dels för att stärka konfidentialitet. Sökandet 

efter informanter visade sig vara svårt då mejlutskicken med förfrågningar inte besvarades, 

vilket resulterades i att förhoppningen om att finna den eftersökta spridningen fick läggas åt 

sidan. Detta resulterade i att fyra av lärarna arbetar på samma arbetsplats, eftersom de kan känna 

igen varandra i avsnittet 6.4 Beskrivning av informanter blev valet blivit att ge så lite 

information om enskilda informanter som möjligt (Avsnitt 6.4). För att försvåra igenkänning 

och öka konfidentialitet valdes det även ge dem både könsneutrala- och fiktiva namn. Detta 

förhållningssätt till informanternas bakgrund har även försvårat möjligheten att göra 

jämförelser i analysen om lärarnas bakgrund och erfarenheter kan påverka deras didaktiska väl. 

När lärarna medgav sitt samtycke och läste informationsbrevet till att ingå i studien framkom 

det inte att lärarna skulle jämföras, exempelvis hur deras erfarenheter påverkar deras didaktiska 

val, därför beslutades det att inte göra en djupare analys av detta i det aktuella examensarbetet 

även om det hade varit önskvärt.   

8.1.3 Felkällor   

Vid intervjuer kan möjliga felkällor uppkomma. Larsen (2009, s. 108–109) skildrar de tre 

vanligaste felkällorna vid intervjusituationer: 

 

Med intervjueffekt menar författaren att informanter blir påverkad av intervjuaren på ett eller 

annat sätt, till exempel kan informanten känna in om intervjuaren blir nöjd med svaren och 

utefter det ändra sitt svar. Vid intervjuerna försöktes det så långt som möjligt att ge ett neutralt 

intryck till informanternas svar, genom att inte visa åsikter eller känslor i ansiktsuttryck, gester 

eller mimiker  

 

Nästa felkälla benämns som Frågeeffekt och kopplas till att intervjuaren ställer ledande frågor, 

här behöver intervjuaren vara noga med sina frågor så att de inte påverkar informanternas svar. 

I den aktuella studien lästes intervjuguiden ett flertal gånger av både handledare och 

medstudenter, detta medförde att intervjuguiden reviderades ett flertal gånger för att undvika 

ledande frågor.  

 

Kontexteffekt innebär att frågorna ställs i en följd som kan påverka informanternas svar. Larsen 

(2009, s. 109) säger bland annat att en stor risk är om informanterna upplever att deras svar är 

mindre acceptabla än andra. Här blev uppfattningen att Andrea som visas i resultatdelen under 

rubriken 7.2.4 Högläsning (Rad A08–A10) försvarade sig mot vad Larsen (2009, s. 109) kallar 

för påverkanseffekt, hen påtalar i excerpten att hen är fullt medveten om att andra inte tycker 

som hen gör. 

8.1.4 Reliabilitet och validitet 

En forskningsstudie bör försöka uppnå både hög validitet och reliabilitet. För denna studie 

betyder det att forskaren söker giltiga data kopplat till studiens syfte och frågeställningar. För 

att försöka uppnå så giltiga data som möjligt utgick intervjuerna från en utarbetad 
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semistrukturerad intervjuguide som möjliggör följdfrågor. Följdfrågor och att forskaren har 

möjlighet till att omformulera frågor efter studiens gång ses som ett sätt att öka validiteten 

(Larsen 2009, s. 26–27, 80). Ett annat sätt för att öka validiteten är att forskaren tillsammans 

med handledaren granskat frågorna som ställs under intervjun, detta för att kontrollera så att 

frågorna är förståeliga av mottagaren och för att få bort brister i frågorna (Stukát 2011, s. 44). 

Reliabiliteten i allmänhet handlar om att resultaten har möjlighet att bli densamma vid 

upprepade tillfällen, med samma informanter och så likartade omständigheter som möjligt. I 

denna studie har hög reliabilitet försökts att nå genom att informanterna har fått svara på frågor 

utifrån en intervjuguide, dock så var denna intervjuguide semistrukturerad vilket gjorde att 

följdfrågor ställdes på informanternas utsagor vilket kan öka kreativiteten i intervjun, dock inte 

reliabiliteten (Kvale & Brinkmann 2014, s. 296). Alla intervjuer får inte helt och hållet samma 

karaktär, det beror delvis på vad informanten säger och inte säger som möjliggör för följdfrågor. 

Både själva intervjusituationen där följdfrågor uppkommer och i transkripten där tolkningar är 

möjliga gör att hög reliabilitet är svår att nå och kan därmed skada kreativiteten i studien (Kvale 

& Brinkmann 2014, s. 224–226, 296). Då det är svårt att uppnå hög reliabilitet i kvalitativa 

intervjustudier avfärdas det som ett mål för denna studie. 

8.2 Resultatdiskussion 

Här diskuteras studiens resultat och med kopplingar till presenterad litteratur. Detta kommer att 

kopplas till studiens syfte och frågeställningar under valda huvudrubriker som utgörs av 

frågeställningarna i sammanfattad form, den första frågeställningen handlar om vilka didaktiska 

val lärarna gör i läsförståelseundervisning. Den andra frågeställningen söker svar på hur lärarna 

stöttar elever med lässvårigheter i sin läsförståelseundervisning. 

8.3 Lärarnas didaktiska val i läsförståelseundervisning  

8.3.1 Läsförståelsestrategier  

Forskning visar att många lärare har en alltför stor tillit till att tyst läsning utvecklar läsförståelse 

(Alatalo 2011). Denna studie visar att lärarna arbetar olika mycket och med olika 

undervisningsmetoder för att undervisa i lässtrategier. Flera av lärarna menar att de 

kontinuerligt arbetar med läsförståelse i flera ämnen genom att ställa frågor till texten, förutspå, 

reda ut begrepp, söka fakta om författare och sammanfatta det lästa. Två av lärarna nämner att 

de arbetar specifikt med modellen En läsande klass med tillhörande figurer som tydliggör de 

olika strategierna som ingår. En av lärarna svarar att hen inte har börjat undervisa i specifikt 

läsförståelsestrategier utan kontrollerar istället var i förståelsen eleverna befinner sig, något som 

också är viktigt för att veta hur läraren kan stötta och utmana i läsutvecklingen. Forskning visar 

dock att många lärare ofta kartlägger elevers läsförståelse, men missar att undervisa i hur läsare 

blir skickliga på att förstå texter (Alatalo 2011, s. 89; Reichenberg & Lundberg 2011, s. 51; 

Elbro 2004, s. 140). I Nielsens (2005) avhandling blir resultatet att elever med lässvårigheter 

även eftersöker lärare med kompetens utöver att kartlägga vad de kan, de menar att läraren 

istället behöver fokusera på hur eleverna lär, specifikt i fallet elever med lässvårigheter. 
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Läsförståelseundervisning kretsar kring att eleven tillägnar sig förståelse för den skrivna texten. 

En del av undervisningen i läsförståelse handlar om att lärare undervisar i och om lässtrategier 

där läraren modellerar strategier så att eleverna kan appropriera strategierna för att sedan 

använda strategierna vid egen läsning (Palincsar & Brown 1984; Alatalo 2011; Eckerholm 

2018; Tjernberg 2013). 

 

Undervisning i lässtrategier finns även som ett centralt innehåll i grundskolans läroplan, dock 

skrivs det inte ut hur mycket lärarna ska undervisa i lässtrategier. Enligt läroplanen ska eleverna 

undervisas i hur goda läsare urskiljer textens budskap, det vill säga det som står på raderna och 

det som står mellan raderna (Skolverket 2019b, s. 259; Skolverket 2017, s. 10). Ett sätt att 

undervisa i läsförståelsestrategier är att använda en undervisningsmetod som visar hur 

expertläsare gör, exempelvis RT-metoden som på ett liknande sätt undervisar i de lässtrategier 

som flera av lärarna i denna studie benämner som En läsande klass. Framgångsfaktorer inom 

läsförståelseundervisning är att aktivt undervisa eleverna i hur läsare läser för att nå förståelse, 

detta visas i tidigare forskning bland annat av Tjernbergs (2013), Eckerholm (2018) och Alatalo 

(2011). Eftersom denna undersökning ger resultatet att inte alla lärare explicit undervisar i hur 

en expertläsare gör när hen läser, trots att både styrdokument, forskning och utredningar som 

exempelvis PISA (2016) tydliggör vikten av det, kan detta visa på att lärarutbildningen inte är 

tillräcklig som Fridolfsson (2008) poängterar. En ytterligare faktor kan vara att forskningen inte 

når ut till undervisande lärare som gör att aktiva lärare inte kan basera sin undervisning på 

tidigare forskning och beprövad erfarenhet.   

8.3.2 Språkutvecklande miljöer kopplat till läsförståelse 

Denna studie visar att lärarna aktivt arbetar med språkliga miljöer på olika sätt för att eleverna 

ska utveckla läsförståelse. Ett sätt som flera av lärarna nämner och som både Tjernberg (2013) 

och Fridolfsson (2008, s. 197) benämner som språkliga utvecklingskomponenter är text- och 

boksamtal. Två av lärarna i detta examensarbete förklarar hur de upplever att eleverna 

approprierar strategier för förståelsen av texten mellan varandra under dessa samtal. Även 

högläsning där antingen eleverna eller läraren läser högt berättar lärarna ger möjlighet till att 

både modellera strategier och kontrollera elevernas förståelse. Vid högläsning säger även 

lärarna att de ofta går igenom begrepp och ser möjligheten till att diskutera innehållet. Att 

samtala om text och läsa högt kan enligt Fridolfsson (2018) vara mer gynnsamt för 

läsförståelseutvecklingen än tyst läsning. Eckerholms (2018) avhandling visar på liknande 

resultat som denna studie att lärarna gör detta medvetet för att utveckla förmågan att läsa med 

förståelse. Dock säger två av lärarna i studien att det övergår från läsförståelsen till hörförståelse 

genom att läsa högt i klassen. Vilket gör att högläsningens funktion kopplad till läsförståelse är 

en meningsdelare hos de medverkande lärarna. Enligt tolkning av den tidigare presenterade 

litteraturen gällande hörförståelse och läsförståelse ligger inte skillnaden i om texten läses högt 

eller tyst, utan skillnaden är vilken form av språket eleven får höra eller läsa, det vill säga är det 

talspråk eller skriftspråk, vilket leder till skilda förståelse-principer (Elbro 2004, s. 45; SPSM 

2017). Elever med läsflyt kan även uppvisa problem med läsförståelsen, exempelvis kan det 

bero på att eleven har problem med hörförståelsen. Elever med avkodningssvårigheter men med 

god hörförståelse kan också uppvisa problem med läsförståelsen, då kopplas det till att eleven 
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inte har utvecklat ordförrådet som krävs för att förstå skriven text. Därför behöver elever både 

utveckla sina läsförståelsestrategier och samtala om texter, det räcker alltså inte att enbart 

kontrollera elevernas läsförståelse (Westlund 2009, s. 50–52; Myrberg 2007, s. 12–13). 

Nationella proven syftar till att kontrollera kunskaper, dock godkänner de inte att elever med 

lässvårigheter får anpassningar genom att höra text istället för att läsa då proven i läsförståelse 

för årskurs 3 och 6 både avser att testa förståelsen och avkodningen (Skolverket 2019a). En 

jämförelse med vad informanter säger visar det sig att många av lärarna i denna studie 

undervisar i läsförståelse med flera olika undervisningsmetoder och förståelseprinciper i hur 

läsförståelsen utvecklas, dels genom att läsa, lyssna och samtala. Två av informanterna är dock 

mer i linje på skolverkets (2019a) anvisningar för nationella prov och anser att läsförståelse är 

när eleven både läser själv och förstår på egen hand, men en av informanterna förtydligar dock 

att om hen endast vill komma åt förståelsen av texten då kan hen läsa högt, men kopplar ändå 

det till hörförståelse. Detta resonemang kan eventuellt leda till att lärarna har en övertro till att 

tyst läsning utvecklar läsförståelse vilket både Westlund (2009) och Alatalo (2011) poängterar 

att många lärare tror, men motsätter sig.   

8.4 Lärarnas stöttning i läsförståelseundervisning 

Alla lärare i studien berättar att de stöttar sina elever på olika sätt för att utveckla läsförståelse, 

vilket indikerar att informanterna inte har någon vänta och se attityd kring läsutvecklingen som 

Myrberg (2003, s. 53) berättar kan infatta sig när lärare har kunskapsluckor i läsutvecklingen. 

Till exempel förklarar flera av lärarna att de anpassar texter som elever med lässvårigheter får 

läsa så att avkodningen underlättas, genom att bland annat ge lättlästa texter, mindre textmassa, 

ändra radavstånd och teckensnitt. Bland annat en av lärarna resonerar att dessa anpassningar 

och stöttande åtgärder görs för att eleverna ska hamna i nivå för rätt utmaning. Detta kan förstås 

som att lärarna i studien försöker hitta den proximala utvecklingszonen för eleverna (Vygotskij 

1978, s. 131; Säljö 2015, s. 99, 101, 103). 

 

Flertalet av de intervjuade lärarna uppger att de låter eleverna läsa i par eller i grupper. Lärarnas 

resonemang kring varför de organiserar undervisningen på detta sätt för elever med 

lässvårigheter är både för att de ska få möjlighet till att appropriera varandras kunskaper om 

strategier för textförståelse och för att de på olika sätt ska få möjlighet att mediera sina 

kunskaper (Säljö, 2015 s. 89, 93–95). Exempel på situationer där eleverna får möjlighet att 

appropriera enligt många av lärarna är kring diskussioner av den lästa texten. Exempel på 

mediering är att eleverna i grupp eller par får läsa tillsammans. Enligt lärarna i studien är 

anledningen till att de ofta väljer att läsa högt och att låta eleverna läsa högt för varandra är att 

stötta i avkodningen. Många av lärarna anger också att de genom högläsning skapar möjligheter 

till följdfrågor som både utvecklar läsförståelsen och kontrollerar om de verkligen har förstått. 

Dock ser inte alla lärare i studien att högläsning utvecklar läsförståelse, de menar då att det 

istället utvecklar hörförståelsen och ser då inte högläsning som någon stöttning. Elever med 

lässvårigheter kräver ofta anpassningar för att ta sig an textmassan som de på mellanstadiet 

förväntas att de ska kunna läsa med förståelse, vilket gör att undervisande lärare måste ta reda 

på hur eleven lär på bästa sätt (Tjernberg 2013; Nielsen 2005; Skolverket 2014, s. 11, 22). 
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Några av lärarna uppger även att de använder kompensatoriska hjälpmedel i 

läsförståelseundervisning, dock upplever flera av lärarna att elever inte känner sig förtrogna i 

att använda redskapen som erbjuds för stöttning. En lärare uppger att hen inte förstår varför 

eleverna motsäger sig till att använda redskapen, medan en annan lärare klargör att eleverna 

inte gillar rösterna som erbjuds i exempelvis tjänsten inläsningstjänst. Enligt den tidigare 

forskningen kan kompensatoriska hjälpmedel som exempelvis ljudböcker både vara stöttande i 

läsutvecklingen och underlätta förståelsen för texten, då elevens fokus på avkodning avlastas. 

Att använda kompensatoriska hjälpmedel kan även verka för inkludering av elever som utan 

stöttning kanske inte hade kunnat tillägna sig texten på samma sätt (Tjernberg 2013; Karlsudd 

2014; Nordström 2018). En av lärarna berättar även att det kompensatoriska hjälpmedlet 

inläsningstjänst finns tillgängligt för alla i klassen, hen diskuterar inte några svårigheter med 

användandet av redskapet som de två tidigare nämnda lärarna gör. Karlsudd (2014, 226–227) 

klargör i sin artikel att alla elever borde ha tillgång till dessa hjälpmedel för att både möjliggöra 

inkludering och kunskapsinhämtande genom olika medieringsformer. Det kan alltså vara så att 

elever i klasser där kompensatoriska hjälpmedel är tillgängliga redskap för alla och ses som en 

naturligdel, minskar risken för att elever som är i behov av dem inte vill använda hjälpmedlet. 
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9. Slutsats  

En slutsats som dras av resultaten i denna studie är att alla lärare inte arbetar med explicit 

läsförståelseundervisning. Sådan undervisning baseras på forskning och kretsar kring att läraren 

undervisar i hur en expertläsare gör för att uppnå läsförståelse. Det framkommer i resultatet att 

några lärare fokuserar på att kontrollera om eleverna redan har läsförståelse och benämner det 

som läsförståelselektioner. Exempel på lektioner som genomsyras av att kontrollera 

läsförståelsen är när eleven läser en text och sedan svarar på förutbestämda frågor. Flera av 

lärarna i denna studie säger att de arbetar med läsförståelsestrategier när de undervisar med 

materialet och undervisningsmetoder från projektet En läsande klass. I det projektet finns det 

bland annat konkret material som utgörs av figurer som synliggör de olika lässtrategierna. Ännu 

en slutsats är att många av lärarna i studien ser både text- och boksamtal som viktiga för att 

utveckla läsförståelse, där eleverna genom samtal både medierar och approprierar sina 

kunskaper i språkliga miljöer.  

    

Ytterligare en slutsats är att lärarna stöttar och anpassar läsförståelseundervisning på flera olika 

sätt vilket kan ses som att eleverna får möjlighet till att befinna sig i den proximala 

utvecklingszonen, bland annat genom att anpassa texter, lyssna på texter och att de får 

appropriera läsförståelsestrategier från både lärare och klasskamrater. Dock väljer inte alla 

lärarna i studien att stötta genom att eleverna får lyssna på text eller undervisas i specifika 

strategier. Summeringen av slutsatsen blir då att lärarna både undervisar i läsförståelse på olika 

sätt och stöttar sina elever med olika redskap, vilket leder till att eleverna får olika 

förutsättningar för medieringformer av text.  

9.1 Vidare forskning  

Skollagen kräver att alla elever oberoende av deras läsförmåga skall få det stöd och stimulans 

som möjliggör att eleven når målen, detta ska även tillgodoses så långt som möjligt i den 

ordinarie undervisningen (SFS 2010:800). Det kan vara så att många undervisande svensklärare 

inte har de specialpedagogiska kunskaperna och förutsättningarna som krävs för att stötta och 

utmana elever med lässvårigheter i den ordinarie undervisningen som Skollagen kräver. 

Eftersom studien visar att lärarna ser på läsförståelse på olika sätt och därefter undervisar med 

varierande fokus på både läsförståelseundervisning och stöttning i undervisningen, efterlyser 

jag vidare forskning om lärares kompetens i läsförståelseundervisning och stöttning till elever 

med lässvårigheter kopplat till mellanstadiet. Jag ser även nytta i att undersöka om lärare 

baserar sin undervisning på aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Denna forskning kan 

gärna ske genom kvantitativa studier som kan visa indikationer på styrkor och svagheter i 

mellanstadielärares kunskaper. En förhoppning med en sådan studie är att lärarutbildningar och 

skolchefer kan möjliggöra fortbildning i de luckor som eventuellt finns så att 

mellanstadielärares kunskaper stärks och kan bidra till att elevernas läsförståelse ökar.   
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