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Abstract 
 
Title: Teaching of reading comprehension 
 
Auhor: Molly Gäfvert, fall term 2015 
 
Supervisor: Karin Milles 
 
The purpose of this study is to investigate how teachers in grades 1-3 work with reading 

comprehension in the classroom. This essey will further analyze how they describe the concept 

poor comprehenders and how they discover if a pupil have bad reading comprehension. I have 

used the following questions: 

 

- How do teachers describe the concept poor comprehenders? 

- How do the teachers work with reading comprehension in the classroom?  

- How do the teachers describe how they find out if a pupil have bad reading 

comprehension? 

 
The study is based on a qualitative method with three interviews and three observations. The 

theories and central concepts that I used is poor comprehenders, reading comprehension, 

reading comprehension strategies and pedagogical methods. The result shows that the teachers 

have difficulities of explaining the concept poor comprehenders When comparing which 

reading comprehension method they use in the teaching, the result shows that they have used 

similar methods but in different ways. The result also shows that all the teachers in this study 

believes that it´s hard to find out if a pupil have problems with reading comprehension.  

 

Keywords: poor comprehenders, reading comprehension, reading comprehension teaching, 

reading comprehension strategies 

 

Nyckelord: specifika läsförståelseproblem, läsförståelse, läsförståelseundervisning, 

läsförståelsestrategier. 

 

 

 

 



	   3	  

Innehållsförteckning  

1.	  Inledning	  och	  bakgrund	  .............................................................................................................	  5	  

1.1	  Läroplanen	  2011	  om	  lässtrategier	  .......................................................................................	  6	  
1.2	  Syfte	  .................................................................................................................................................	  7	  

1.3	  Frågeställningar	  .........................................................................................................................	  7	  

2.	  Teoretiska	  och	  centrala	  begrepp	  ............................................................................................	  7	  
2.1	  The	  simple	  view	  of	  reading	  .....................................................................................................	  7	  

2.2	  Läsförståelse	  ................................................................................................................................	  8	  

2.3	  Specifika	  läsförståelseproblem	  .............................................................................................	  9	  
2.4	  Läsförståelsestrategier	  ..........................................................................................................	  10	  

2.5	  Pedagogiska	  metoder	  i	  läsförståelseundervisningen	  ..................................................	  12	  
3.	  Tidigare	  forskning	  ......................................................................................................................	  13	  

4.	  Metod	  och	  material	  ....................................................................................................................	  16	  

4.1	  Metod	  för	  insamling	  av	  empiriskt	  material	  ....................................................................	  16	  
4.1.1	  Intervju	  .....................................................................................................................................	  16	  

4.1.2	  Observation	  ............................................................................................................................	  17	  
4.2	  Bearbetning	  och	  analys	  av	  empiriskt	  material	  ..............................................................	  18	  

4.3	  Urval	  .............................................................................................................................................	  18	  

4.4	  Generalisering,	  validitet	  och	  reliabilitet	  ..........................................................................	  19	  
4.5	  Etiska	  ställningstaganden	  .....................................................................................................	  20	  

5.	  Resultat	  och	  analys	  .....................................................................................................................	  21	  

5.1	  Specifika	  läsförståelseproblem	  och	  undervisning	  i	  läsförståelsestrategier.	  .......	  21	  
5.1.1	  Lärarnas	  olika	  definitioner	  av	  begreppet	  specifika	  läsförståelseproblem.	  .....	  21	  

5.1.2	  Lärarnas	  reflektioner	  om	  sina	  metoder	  vid	  undervisning	  i	  läsförståelse.	  .......	  23	  
5.1.3	  Lärarnas	  beskrivningar	  hur	  de	  undervisar	  för	  att	  upptäcka	  om	  en	  elev	  har	  
läsförståelseproblem.	  ....................................................................................................................	  27	  

5.2	  Undervisning	  i	  läsförståelse	  .................................................................................................	  29	  
5.2.1	  Lärarnas	  olika	  undervisningsmetoder	  i	  läsförståelse.	  ............................................	  29	  

6.	  Slutdiskussion	  ..............................................................................................................................	  33	  

6.1	  Kritiska	  aspekter	  ......................................................................................................................	  38	  
6.2	  Vidare	  forskning	  .......................................................................................................................	  38	  

7.	  Käll-‐	  och	  litteraturförteckning	  ...............................................................................................	  38	  
7.1.	  Tryckta	  källor	  ...........................................................................................................................	  38	  

7.2	  Otryckta	  källor	  ..........................................................................................................................	  40	  



	   4	  

8.	  Appendix	  ........................................................................................................................................	  41	  

8.1	  Bilaga	  1:	  Mail	  till	  informanterna	  på	  de	  undersökta	  skolorna	  ...................................	  41	  
8.2	  Bilaga	  2:	  Intervjuguide	  ...........................................................................................................	  42	  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   5	  

1. Inledning och bakgrund 

 

En av de viktigaste uppgifterna som skolan har är att lära eleverna att läsa. Att ha en god 

läsförmåga är avgörande för elevernas fortsatta skolgång. Dessvärre är det många elever som 

lämnar grundskolan utan att ha uppnått de nationella målen för godkänt i svenska (Reichenberg 

2014 s.7).   

 

Svenska elevers läsförståelse blir allt sämre enligt undersökningar som PIRLS (Progress in 

International Reading Literacy Study) 2011 och PISA (Programme for International Student 

Assessment) 2011. PIRLS är en internationell studie som studerar elevers kunskaper inom 

läsförmåga i årskurs 4. Den senaste studien av PIRLS som gjordes år 2011 visar att elevers 

läsförmåga har försämrats i jämförelse med tidigare år. Försämringen i läsförståelse gäller 

framförallt sakprosatexter, medan förståelsen av skönlitteratur bara sjunkit marginellt 

(Skolverket 2012, s. 7). PISA är en internationell studie som undersöker 15-åriga elevers 

kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. I PISA 2012 visade det sig att 15- 

åringar i Sverige har lägre läskunskaper jämfört med jämnåriga elever i andra länder inom 

OECD. OECD:s (Organisation for Economic Co-operation and Development) syfte är att 

undersöka i vilken grad 15-åringar är rustade att möta framtiden i samhället.  Medelvärdet på 

PISA:s läsprov har sjunkit i Sverige de senaste åren och resultatet har även försämrats i 

jämförelse med andra länder (Skolverket 2013).  Denna utveckling ställer höga krav på 

pedagoger att skapa en undervisning som främjar elevers kunskaper i läsförståelse samt att 

försöka se till att varje elev uppfyller målen i ämnet svenska i årskurs tre.  

 

Eftersom elevers läsförståelse blir allt sämre har regeringen valt att satsa på ett nytt 

lågstadielöfte. Utbildningsministern Gustav Fridolin skriver i en artikel i Dagens Nyheter att 

regeringen vill införa läsa- skriva- räkna- garanti inför år 2017. Löftet innebär att elever som 

misstänks ha läs- och skrivsvårigheter ska få stöd redan i förskoleklassen. Fridolin beskriver 

vidare att lärarna i svensk grundskola saknar verktyg för att sätta in stöd i tid. Den största 

dokumentationen av särskilt stöd sätts idag in i nionde klass, då kan problemen ha växt sig allt 

större (Fridolin 2015).  

 

Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag vid flertal tillfällen fått höra lärares 

bekymmer gällande brister med elevernas läsförståelse. Många lärare uttryckte en oro över om 

eleverna skulle klara av läsförståelsedelen i de nationella proven i årskurs 3.  
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Specifika läsförståelseproblem och läsförståelseundervisning är ett område som är relativt 

utforskat internationellt. Mycket fokus har då legat på att undersöka ur en elevs perspektiv och 

att ta reda på vad som kan vara den bakomliggande orsaken till specifika förståelseproblem. Jag 

har dock inte funnit någon forskning som enbart ses utifrån lärarens perspektiv. Forskning som 

syftar till att undersöka hur lärarna tänker kring sin undervisning i läsförståelse samt hur de 

urskiljer en elev med läsförståelseproblem från en elev med god läsförståelse i klassrummet.  

 

Utifrån min verksamhetsförlagda utbildning har jag utvecklat ett intresse för att undersöka hur 

lärare i årskurserna 1-3 arbetar med läsförståelse i undervisningen då läsförståelse är ett så pass 

debatterat ämne inom skolan idag. Att undersöka lärarnas kunskaper om specifika 

läsförståelseproblem anser jag som intressant då jag har förstått att det är ett begrepp som inte 

så många lärare känner till trots att det är ett så pass vanligt förekommande problem.  

 

Jag har noterat i forskning och studier att begreppen specifika läsförståelseproblem, specifika 

läsförståelsesvårigheter eller specifika förståelsesvårigheter används för att beskriva samma 

problem.  Jag har i denna undersökning valt att använda mig av samma begrepp som 

läsforskaren Åsa Elwér använder i boken Dyslexi och andra svårigheter med skriftspråket 

(2009), det vill säga termen specifika läsförståelseproblem.  

1.1 Läroplanen 2011 om lässtrategier  

Det beskrivs i läroplanens kunskapskrav i ämnet svenska att eleverna ska behärska att läsa 

elevnära texter med flyt genom att använda sig av lässtrategier. I det centrala innehållet för 

svenska i årskurs 1-3 beskrivs att eleverna ska kunna använda ”lässtrategier för att förstå och 

tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll” (Skolverket 2011 s. 

223, 227). Det framhålls i läroplanens värdegrund att undervisningen ska anpassas till alla 

elevers olika förutsättningar och behov. Elever med svårigheter har rätt att få den hjälp och det 

stöd de behöver för att uppnå målen (Skolverket 2011 s.8).  Vidare beskrivs det i godtagbara 

kunskapskrav för årskurs tre att:  

 
             Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett 

i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga 

delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan 

eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta 

till egna erfarenheter (Skolverket 2011 s.227). 
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1.2 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att ur ett lärarperspektiv undersöka hur ett antal tillfrågade lärare i 

årskurs 1-3 i praktiken arbetar med undervisning i läsförståelse i ämnet svenska. Vidare är 

syftet att undersöka hur dessa lärare tolkar begreppet specifika läsförståelseproblem samt hur 

de i undervisningen upptäcker om en elev har problem med läsförståelsen.  

1.3 Frågeställningar  

- Hur tolkar lärarna begreppet specifika läsförståelseproblem? 

- Hur arbetar lärarna praktiskt med läsförståelse i undervisningen? Hur motiverar de sitt 

val av metod? 

- Hur förklarar lärarna att de i undervisningen upptäcker om en elev har problem med 

läsförståelse? 

2. Teoretiska och centrala begrepp 

I detta avsnitt redogör jag för uppsatsens teoretiska utgångspunkter som utgår från modellen the 

simple view of reading och begreppen läsförståelse, läsförståelsestrategier, specifika 

läsförståelseproblem. För att ytterligare ringa in området jag ska undersöka har jag även 

beskrivit två pedagogiska metoder för läsförståelse. The simple view of reading kommer att 

användas för att analysera hur lärarna beskriver vikten av att eleverna har en god läsförståelse. 

Läsförståelse kommer att användas för att analysera hur lärarna arbetar med läsförståelse i 

undervisningen. Läsförståelsestrategier används för att analysera lärarnas 

läsförståelseundervisning samt lärarnas tankar kring hur de upptäcker att en elev har problem 

med läsförståelsen. Specifika läsförståelseproblem används genom att definitionen jämförs med 

lärarnas egen tolkning av begreppet. Pedagogiska metoder i läsförståelseundervisningen 

kommer att användas i analysen för att analysera lärarnas tankar kring sin undervisning i 

läsförståelse. 

2.1 The simple view of reading  

 Karin Taube, professor i språkstudier, tolkar i sin bok Barns tidiga läsning Gough och 

Tummers (1986) modell The Simple View of Reading. Detta är en vanligt förekommande 
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modell som visar betydelsen av ett samspel mellan förståelse och avkodning när vi läser. Den 

kan även förklara och gruppera olika typer av lässvårigheter.  Modellen kan förklaras i 

formeln: Läsning = Avkodning x Förståelse av språk. 

 

Modellen visar att avkodning och förståelse hänger ihop. På så vis att om det är brister i någon 

av dessa komponenter så försvåras läsningen. Taube beskriver vidare att Dalby (1992) 

utvecklade The Simple View of Reading och lade till ytterligare en komponent, nämligen 

motivation. Utan motivation till att läsa så blir det ingen läsning med varken avkodning eller 

förståelse. Vidare beskriver Taube att hon i sin bok valt att byta ut ordet läsning mot 

läsförståelse, då grunden till att vi läser är förståelse. Hennes tolkning av formeln ser därför ut 

på följande vis: Läsförståelse= Avkodning x Förståelse av språk x Motivation (Taube 2007 s. 

12-14).  

2.2 Läsförståelse 

Läsforskaren Barbro Westlund beskriver att läsförståelse är ett komplext begrepp som är svårt 

att definiera. Westlund beskriver utifrån den amerikanska professorn Peter Afflerbachs 

definition att läsförståelse är en dynamisk och målorienterad process.  Processen inkluderar 

färdigheter, strategier, tidigare kunskap och motivation (Westlund 2009 s. 69-70). Ivar Bråten, 

professor i pedagogisk psykologi, formulerar att ”läsförståelse är att utvinna och skapa mening 

när man genomsöker skriven text och samspelar med den” (Bråten 2008 s. 14). Bråten menar 

att det finns två grundläggande aspekter av läsförståelse. Det handlar om att läsaren ska finna 

den innebörd som författaren vill förmedla med texten samt att genom integrering skapa en 

mening med texten.  En viktig förutsättning för läsförståelse är ett samspel mellan läsare och 

text (Bråten 2008 s. 14-15). Taube redogör för vad som kännetecknar en läsare med god 

förståelse i sin bok Barns tidiga läsning. Läsare med god läsförståelse börjar sin läsning med 

att skaffa sig en överblick av texten istället för att börja läsa texten rakt igenom. Under 

läsningen reflekterar de över textens innehåll och de är medvetna om vad de förstår eller inte 

förstår från texten. De kan använda sig av sina tidigare erfarenheter och relatera till dem under 

läsningen. Till sist så har en god läsare förmågan att kunna sammanfatta texten för sig själv 

(Taube 2007 s. 70-71).  
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2.3 Specifika läsförståelseproblem 

Läsforskaren Åsa Elwér beskriver att det finns två identifierbara grupper av läsare som har 

svårigheter med läsförståelse - de med ordavkodningsproblem samt de med specifika 

läsförståelseproblem. Läsare med specifika läsförståelseproblem har svårigheter med att förstå 

innehållet i en text, trots att de har en automatiserad ordavkodning.  Elever med specifika 

läsförståelseproblem är en stor grupp, cirka 10-15 procent av alla elever har dessa problem. De 

har svårigheter med att klara av skolan samt svårt att tillägna sig kunskaper enbart genom 

läsning. Internationellt kallas gruppen med specifika förståelseproblem för ”poor 

comprehenders” (Elwér 2009 s. 168-169). Torleiv Høien, professor i specialpedagogik, och 

Ingvar Lundberg, professor i psykologi, beskriver att läsförståelseproblem även kan vara ett 

problem vid dyslexi. För läsare med dyslexi kan läsförståelsen bli ett problem eftersom 

ordavkodningen är hackig att det kan bli svårt att förstå handlingen och innebörden av texten. 

Förståelseproblemen hos dyslektiker är alltså en konsekvens av den dåliga ordavkodningen. 

Läsare med specifika läsförståelseproblem har däremot en automatiserad ordavkodning, men 

ändå problem med läsförståelse (Høien & Lundberg 2013 s. 113). Monica Reichenberg, 

professor i pedagogik och specialpedagogik, beskriver att det kan bli problematiskt i skolan för 

elever med svag läsförståelse då mycket av lärandet i skolan bygger på att hämta information 

från olika typer av texter. Hon menar att en god läsförståelse är nyckeln till framgång i de flesta 

ämnen i skolan samt en förutsättning för ett aktivt liv som samhällsmedborgare (Reichenberg 

2014 s. 12).  

 

Elwér förklarar att det är svårt för pedagoger att upptäcka elever med specifika 

läsförståelseproblem då det ofta sätts ett likhetstecken mellan läsning och ordavkodning. 

Dessutom är det svårare att kontrollera elevernas läsförståelse än deras ordavkodning. Det går 

inte att märka av att en elev har specifika läsförståelseproblem genom att endast lyssna på hur 

de läser eftersom dessa elever oftast har en väl automatiserad läsning. De elever med specifika 

läsförståelseproblem är ingen homogen grupp som på ett tydligt sätt skiljer sig från elever med 

en god läsförståelse. Vidare beskrivs det att det finns belägg för att elever med specifika 

läsförståelseproblem har svårigheter med arbetsminnet. Forskare har nämligen funnit skillnader 

mellan gruppen med specifika läsförståelseproblem och normala läsare. En annan förklaring till 

problemen kan vara vokabulärkunskap. Elwér tolkar utifrån Nation & Snowling (1998) att 

gruppen med specifika läsförståelseproblem är sämre på att definiera ord. Att kunna definiera 

ord är centralt för att kunna bygga upp en representation av innehållet och förstå texten (Elwér 

2009 s. 163, 169-171).  
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Høien & Lundberg resonerar på liknande sätt men de använder istället benämningen specifika 

förståelsesvårigheter. De menar att elever med specifika förståelsesvårigheter ofta har problem 

med det språklig - kognitiva området vilket kan innefatta avgränsat vokabulär, dålig syntax, 

bristande erfarenhetsbakgrund eller inadekvata förståelsestrategier. De framställer att forskning 

har visat att läsare med specifika förståelsesvårigheter har ett dåligt arbets- och långtidsminne. 

Dock har man inte funnit något samband mellan fonologiska svårigheter och specifika 

förståelsesvårigheter. Vidare beskriver Høien & Lundberg att förståelsen av begrepp är en 

förutsättning för att förstå en text. De menar att om 20 procent av orden i en text är okända för 

läsaren så blir texten svår att förstå. Läsare med lässvårigheter har, enligt dem, ett sämre 

ordförråd än normalläsare (Høien & Lundberg 2013 s. 128-129, 115). Reichenberg framställer 

att en konsekvens av problem med läsförståelsen kan vara en försvagad självbild samt en 

ängslan och oro inför sina misslyckanden med läsning. Vidare beskriver Reichenberg att det 

kan leda till att läsaren undviker att läsa för att skydda sig mot misslyckanden. Detta kan göra 

att de hamnar i en ond cirkel och följden kan då bli ett begränsat ordförråd, brister i 

begreppsbildningen som i förlängningen kan leda till sämre kunskaper i övriga ämnen i skolan 

(Reichenberg 2014 s. 12).  

2.4 Läsförståelsestrategier  

Att förstå en text man läser handlar enligt Taube om att bygga upp en inre föreställning om vad 

texten handlar om. Läsaren kan göra det med hjälp av tänkande på ord-, menings- och textnivå 

som samspelar med förförståelsen som läsaren har (Taube 2007 s. 63). Bråten menar att 

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

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

styra sin egen textförståelse” (Bråten 2008 s. 69). Vidare beskriver Bråten att dessa mentala 

aktiviteter kan delas i fyra huvudkategorier: minnesstrategier, struktureringsstrategier, 

elaboreringsstrategier samt övervakningsstrategier. Minnesstrategier används för att repetera 

information i en text genom att exempelvis läsa en text flera gånger eller skriva 

stödanteckningar utifrån texten. Struktureringsstrategier används för att ordna information som 

finns i texten, exempelvis genom att göra sammanfattningar eller begreppskartor. En läsare 

använder sig av elaboreringsstrategier för att göra texten mer meningsfull genom att jämföra 

information i texten med sina egna erfarenheter. För att kontrollera om man har förstått texten 

under läsningen så används övervakningsstrategier, läsaren kan då vid läsningen fråga sig om 

man har förstått vad texten handlar om (Bråten 2008, s.69-70).  
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Taube tolkar studien National Institute of Child Health and Human Development (2000) som 

visar olika metoder som kan göra läsaren engagerad och mer aktiv i sin läsning. Studien visar 

att metoder med exempelvis berättelsestrukturer, besvarande och skapandet av frågor, ritande 

av tankekartor samt sammanfattningar av texter är betydelsefulla vid undervisning i 

läsförståelse (Taube 2007 s.142). Även Reichenberg skriver om betydelsen av att eleverna blir 

aktiva läsare. Hon menar att aktiva läsare är medvetna om att olika textgenrer kräver att läsaren 

använder olika strategier. Reichenberg redogör för olika strategier som en aktiv läsare använder 

vid mötet med en text. Exempelvis kan den aktiva läsaren börja med att ”skumläsa” en text för 

att på så sätt få en överblick av helheten, de är också medvetna om att de ibland kan behöva 

”läsa mellan raderna” för att förstå innebörden i en text. En aktiv läsare kan också använda 

bilder för att få en fördjupad förståelse för texten (Reichenberg 2014 s. 60-61).  Westlund 

redogör för hur lärare bör arbeta med minilektioner i den dagliga undervisningen. Hon 

beskriver att läraren antingen inleder lektionen eller avbryter lektionen med att undervisa kring 

lässtrategier, ordkunskap, stavning eller språkliga uttryck. I en text som läses på NO- eller SO- 

lektionen kan exempelvis ord som reningsverk eller sopsortering behöva en förklaring 

(Westlund 2009 s. 45).  

 

Reichenberg redogör för betydelsen av att läraren hjälper eleverna att använda aktiv läsning. 

Hon menar att eleverna måste få träna på frågor som går på djupet och som kräver eftertanke 

och reflektion. Vidare beskriver Reichenberg att läraren har en viktig uppgift till att träna 

eleverna på att ställa frågor till texter (Reichenberg 2014 s. 75). Betydelsen av att eleverna lär 

sig att ställa frågor till texterna är även något som Westlund belyser. Hon menar att en 

grundförutsättning för en god läsförståelse är att eleverna själva kan ställa frågor för att 

kontrollera sin förståelse. Att eleverna lär sig ställa frågor på texter kan, enligt Westlund, ge 

samma effekt på läsförståelsen som att skapa inre bilder. Vidare beskriver hon att läraren bör 

göra eleverna medvetna om att det finns olika typer av frågor som kräver olika svar. Läraren 

bör ge eleverna verktyg för att kunna ställa olika typer av frågor om vad de läst. Läsaren blir på 

så sätt, enligt Westlund, en medveten läsare. Exempel på olika slags frågor som kan utveckla 

elevernas läsförståelse är: 

• Frågor på ytan, exempelvis frågor där svaret enkelt går att finna i texten.  

• Frågor under ytan, exempelvis frågor som har mer än ett svar och frågor som kräver att 

läsaren ”läser mellan raderna”.  

• Livsfrågor, exempelvis frågor där man använder sina egna erfarenheter och där läsaren 

får redogöra för sin egen uppfattning (Westlund 2009 s. 48, 269-270). 
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Ytterligare en aspekt som kan stärka elevers läsförståelse är högläsning. Westlund menar att 

genom att läraren läser högt för eleverna så utvecklas deras ordförråd och eleverna kan bli 

motiverade till att själva vilja läsa. Westlund tolkar Ehri och Rosenthals (2007, 2008) forskning 

som visar att lärare ofta bara redovisar nya ord muntligt under högläsningen. Det har visat sig 

att både ordkunskap och stavningsförmåga ökar signifikant om läraren skriver upp orden på 

tavlan samtidigt som de förklaras. Genom att skriva upp orden på tavlan registreras de av 

hjärnan och de nya orden får möjlighet att lagras i långtidsminnet så att läsaren kan känna 

igenom orden nästa gång de uppkommer i en text. Westlund redogör även för hur elevernas 

tystläsning kan påverka eleverna. Hon menar att det främst är de starka eleverna som gynnas av 

tystläsning medan de svaga läsarna drar mer nytta av vägledd högläsning med anpassade texter. 

Vägledd högläsning innebär att eleven får läsa samma text högt 3-5 gånger för någon. På så sätt 

kan eleven upptäcka att läsningen förbättras all eftersom. Skulle läsningen inte förbättras efter 

dessa omläsningar kan det bero på att texten är för svår för eleven (Westlund 2009 s. 107-109).  

 

2.5 Pedagogiska metoder i läsförståelseundervisningen 

Westlund redogör för ett antal forskningsbaserade modeller som främjar elevernas 

läsförståelse. En av modellerna som Westerlund belyser är Reciprocal Teaching (RT), den 

bygger på Browns och Palincsars (1980) forskning och visar på ett antal strategier som kan 

användas vid läsning av texter. De fyra grundstrategierna som används i modellen är att 

förutspå innehållet och ställa hypoteser, att ställa frågor, att reda ut oklarheter samt att 

sammanfatta innehållet i texten. Strategierna behöver inte ställas i någon speciell ordning, utan 

de bör anpassas efter texten som bearbetas (Westlund 2009 s. 266). Även Bråten och Strømsø 

skriver om Reciprocal Teaching och beskriver att den grundar sig i Vygotskijs tankar om zonen 

för proximal utveckling. Det visar sig inom modellen genom att läraren först guidar eleven när 

den exempelvis ska sammanfatta en text, när barnet vid ett flertal tillfällen fått höra läraren 

sammanfatta har eleven tillräckliga kunskaper för att själv göra sammanfattningar med lärarens 

stöd (Bråten 2008 s. 178-179).  

 

En läsande klass, bygger mycket på bland annat modellen Reciprocal Teaching och är ett 

material som är framtaget av ett antal yrkesverksamma lärare som i flera år arbetat med 

forskningsbaserade läsförståelsemodeller. Materialet bygger på fem stycken 

läsförståelsestrategier: spågumman, detektiven, reportern, cowboyen samt konstnären. Strategin 
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spågumman spår och ställer hypoteser om vad texten kan handla om genom att titta på rubriker, 

bilder och textgenrer. Detektiven är den som reder ut oklarheter i texten som exempelvis svåra 

uttryck och ord som kan förekomma. Strategin reportern ställer frågor om texten under 

läsningen, frågorna ställs på raderna, mellan raderna och bortom raderna. Cowboyen är den som 

sammanfattar de viktigaste delarna ur texten. Den sista strategin konstnären skapar inre bilder 

om texterna. Arbetssättet ska ge eleverna modeller för tänkande vid läsning (Widmark et al 

2014 s.11-16).  

 

Jag har i detta avsnitt redogjort för teoretiskt ramverk som jag anser är relevanta för min 

undersökning. Modellen the simple view of reading är relevant för min undersökning då den 

visar betydelsen av ett samspel mellan förståelse och avkodning vid läsning. För att kunna 

undersöka hur lärarna arbetar med läsförståelse är det relevant att beskriva vad just 

läsförståelse innebär samt hur lärare arbetar med det med hjälp av läsförståelsestrategier. 

Termen specifika läsförståelser är väsentlig då mycket av min undersökning syftar till att ta 

reda på hur lärare undervisar för att dessa elever ska kunna förbättra sin läsförståelse. 

Slutligen har jag beskrivit de pedagogiska metoderna Reciprocal Teaching (RT) samt En 

läsande klass då det är metoder som samtliga lärare i undersökningen arbetar med i 

läsförståelseundervisningen.   

3. Tidigare forskning  

Avsnittet kommer att presentera forskning och studier som är relevanta för min undersökning. 

Forskningen berör nationella och internationella studier som handlar om läsförståelse, specifika 

läsförståelseproblem samt läsförståelsestrategier.  

 

National Reading Panel (NRP), en grupp läsforskare från USA, har i sin rapport Teaching 

Children to read: An evidence- based assessment of the schinticic research literature on 

reading and its implications for readning instrucktions beskrivit hur lärare kan effektivisera sin 

läsförståelseundervisning. De fick år 1997 i uppdrag av den amerikanska kongressen att skriva 

en rapport med en bedömning och dokumentation kring effektiviteten av metoder som används 

för att lära barn att läsa. Syftet med rapporten var att ge lärare riktlinjer för att bedriva en 

effektiv läsundervisning i klassrummet (National Reading Panel 2000, kapitel 1, s. 1). NPR 

analyserade i sin rapport 203 strategier om undervisning i läsförståelse. Av de 203 strategier 

som studerades var det 16 stycken som ansågs vara effektiva för läsförståelse och av dessa 16 

så var det till sist 7 stycken strategier som på en vetenskaplig grund kunde visa att de förbättrar 
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läsförståelsen. De slutgiltiga sju strategier som förefaller vara mest effektiva vid undervisning i 

läsförståelse är: 

 

1. Comprehension montering- Eleverna lär sig att bli medvetna om sin förståelse vid 

läsningen samt lär sig tillvägagångssätt att använda om problem uppstår under 

läsningen.  

2.  Cooperative learning- Eleverna lär sig lässtrategier tillsammans.  

3. Graphic and semantic organizers- Eleverna får gestalta betydelser och relationer i texten 

genom att skriva eller rita.  

4. Story structure- Eleverna lär sig att ställa samt besvara frågor om textens innehåll.  

5. Question answering- Eleverna svarar på frågor om texten och får direkt feedback från 

läraren.   

6. Question generation- Eleverna lär sig att använda berättarstrukturen i en berättelse.  

7. Summarization- Eleverna försöker sammanfatta huvuddragen i den lästa texten 

(National Reading Panel 2000, kapitel 4, s. 6).  

 

NRP beskriver att den stora utmaningen för lärarna är att få in lässtrategier i läsundervisningen 

på ett naturligt sätt. Eleverna kan ligga på olika nivåer i läsförståelsen och det är därför viktigt 

att läraren anpassar strategierna till elevernas individuella behov. För att bedriva en bra 

läsundervisning kan det krävas att gå utanför de traditionella ramarna och testa på nya strategier 

Det beskrivs i studien att läraren måste ha kunskaper i att undervisa eleverna i strategier som 

gör att de kan uppnå sina individuella mål med läsningen. Vidare framhålls det att många lärare 

ser den här typen av undervisning som en utmaning eftersom de känner att de inte har 

tillräckligt med utbildning kring området (National Reading Panel 2000, kapitel 4, s. 47, 7-8). 

Denna forskning är relevant för min undersökning då den beskriver strategier som är 

betydelsefulla för elevernas läsförståelse. Ett antal av strategierna som tas upp i studien 

kommer att användas i analysen för att jämföra med de strategier som lärarna använder i sin 

undervisning.  

 

Mats Myrberg, professor i specialpedagogik, redogör i sin rapport Att förebygga och möta läs- 

och skrivsvårigheter (2003) läs- och skrivsvårigheter i den tidiga undervisningen. Studien 

syftar till att sammanfatta resultat av forskning om läs- och skrivsvårigheter. Tonvikten läggs 

vid studier som kan vägleda skolans insatser för elever med läs- och skrivsvårigheter (Myrberg 

2003 s. 4). Metoden Myrberg använder är att analysera och sammanfatta forskning inom 
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området läs- och skrivsvårigheter. Myrberg framhåller i sin rapport att forskningen visar att 

läsförståelseundervisningen i skolorna uppvisar stora kvalitetsbrister (Myrberg 2003 s. 28).   

Vidare beskriver Myrberg att schemateorin är en av de mest inflytningsrika 

forskningsinriktningarna inom pedagogiska strategier för att förbättra läsförståelsen.  Myrberg 

tolkar utifrån Anderson och Pearson (1984) att schemateorin innebär att läsarens förståelse av 

texten är beroende av mentala scheman eller förståelsemodeller som sedan innan finns i 

läsarens minne. Alltså att läsarens förförståelse och bakgrundskunskap kan underlätta 

förståelsen av en text. Fokus vid denna teori är hur läsarens tidigare inlärda textstrukturer 

projiceras på texten ur minnet vid läsningen. Vidare beskrivs det att inom schemateorin 

förespråkas pedagogik som uppmuntrar läsaren att försöka läsa mellan raderna, bygga upp ett 

personligt perspektiv på texten samt använda de egna förkunskaperna för att relatera till textens 

ämnesområde. Schemateorin har fått ett stort genomslag i praktikpedagogik. Detta beror 

troligtvis på att den bekräftats av vardagliga erfarenheter snarare än från vetenskapligt stöd. Det 

finns dock forskare som kritiserat schemateorin och menar att den inte är en förklaring till hur 

skillnader i läsförståelse och minne av texter uppkommer. Sammanfattningsvis klargör 

Myrberg att det ännu inte finns någon enighet bland forskare när det gäller strategier för att 

förbättra läsförståelsen. Det framhålls dock att lärarna bör uppmuntra eleverna till att skapa 

bilder (helhetsföreställningar) av texter för att öka sin läsförståelse (Myrberg 2003 s. 29-32). 

Forskningen är relevant för min undersökning då den tar upp metoden schemateorin som 

kommer att användas i analysen för att analysera hur en lärare arbetar med läsförståelse i 

undervisningen.   

 

Psykologiprofessorerna Brendan S. Weeks, Stephen Hamilton, Jane V. Oakhill samt forskaren 

Robyn E. Holliday har gjort en engelsk studie för tidskriften Cognition med namnet False 

recollection in children with reading comprehension difficulties. Inledningsvis redogör de för 

att barn med specifika läsförståelseproblem har svårigheter med förståelse av texter. Dessa barn 

har svårt att förstå innebörden av ett ord.  De menar att ordigenkänningen och fonologiska 

avkodningsfärdigheter brukar vara normala för barn med specifika läsförståelseproblem. I deras 

kvantitativa studie undersöks antagandet att barn med specifika läsförståelseproblem har 

särskilda svårigheter med att bearbeta det semantiska sambandet mellan ord i minnet. I studien 

undersöker de 32 barn i åldrarna 9-11 år. Hälften av dessa barn är elever med specifika 

läsförståelseproblem och den andra hälften är elever med en god läsförståelse. Resultatet av 

studien visar att det inte var någon skillnad i läsning av nonsensord och ickeverbal förmåga 

mellan de som hade specifika läsförståelseproblem och de som hade en god läsförståelse. 



	   16	  

Resultatet visade dock att den gruppen elever med specifika läsförståelseproblem kunde minnas 

färre ord än den andra gruppen (Weeks et al. 2008 s. 223- 229). Resultatet av forskningen 

används i analysen för att analysera hur lärarna tolkar begreppet specifika läsförståelseproblem.  

 

Jag har i detta avsnitt presenterat tidigare forskning som jag anser är väsentlig för min uppsats.  

National Reading Panel har i sin rapport studerat och redogjort för läsförståelsestrategier som 

kan effektivisera läsundervisningen i skolorna. Rapporten syftar till att vara ett hjälpmedel för 

lärare att effektivisera sin läsundervisning. Myrbergs studie, som till viss del bygger på NRP:s 

forskning, visar i sin rapport att läsförståelseundervisningen i skolorna har stora brister i 

kvalitén. Vidare studerar och analyserar Myrberg forskning inom läs- och skrivsvårigheter. 

Weeks et al. har i sin forskning gjort en kvantitativ studie på minnet hos några barn med 

specifika läsförståelseproblem samt några som har en god läsförståelse.   

4. Metod och material 

I detta avsnitt beskrivs de metoder jag använt i min uppsats, mitt urval samt redogörelse för de 

etiska ställningstaganden jag tagit hänsyn till under arbetsprocessen.  

4.1 Metod för insamling av empiriskt material 

Materialet till min uppsats har samlats in genom kvalitativa intervjuer med tre lärare på tre 

olika skolor. Intervjuerna har även kompletterats med observationer för att få en bild av hur 

lärarna arbetar i praktiken.  Kvalitativa metoder används enligt Stukát för att försöka förstå 

eller tolka fenomen, snarare än att generalisera, förklara och förutsäga (Stukát, 2011 s. 36). 

Dalén är inne på samma spår och menar att kvalitativa metoder bygger på att forskaren ska få 

en förståelse för personerna som undersöks samt situationer i personernas sociala verklighet 

(Dalén 2007 s.11). 

4.1.1 Intervju 

Jag har i denna undersökning valt att använda mig av en intervjumetod som enligt Stukát har 

benämningen ostrukturerad intervju. Det innebär att intervjuaren är medveten om det 

ämnesområde som intervjun berör, men frågorna ställs i den ordning som passar för 

situationen. Vidare beskriver Stukát att vid denna typ av intervju ställs först ett antal 

huvudfrågor som är samma för alla informanter. Svaren på frågorna följs sedan upp på ett 

individualiserat sätt. Intervjuaren ställer då följdfrågor för att nå längre in och komma djupare 
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in på ämnet (Stukát 2011 s. 44).  För att kunna ställa följdfrågor och följa upp informanternas 

svar under intervjun menar Kvale och Brinkmann att det är betydelsefullt att intervjuaren är väl 

insatt i ämnet som ska studeras. De förkunskaper som intervjuaren har om det studerade ämnet 

avspeglar sig även på kvalitén av data som samlas in vid en kvalitativ intervju (Kvale och 

Brinkmann 2009, s. 98). 

 

Under mina intervjuer vill jag ta reda på hur de tillfrågade lärarna tolkade begreppet specifika 

läsförståelseproblem eftersom det är en svårighet som är så pass vanlig. Jag ville även få en 

bild av vilka metoder de använder när de undervisar i läsförståelse. Till sist ville jag undersöka 

hur lärarna i undervisningen upptäcker om en elev har problem med läsförståelsen. Inför 

intervjuerna utformade jag en intervjuguide (se bilaga 2) med frågor som min intervju skulle 

utgå från. Beroende på svar ställde jag sedan följdfrågor om det behövdes. Vid utformandet av 

min intervjuguide var jag noga med att skiva frågor som var tydliga och lätta att förstå. Inför 

intervjun var jag även noga med att informera om att jag utgår från konfidentialitetsprinciperna. 

Jag informerade om detta så att informanten skulle känna sig trygg i att det som sades under 

intervjun inte kunde kopplas till skolan och informanten själv. För att inte missa något som 

sades under intervjun så frågade jag informanten om jag fick komplettera anteckningar med 

ljudinspelning. Samtliga informanter godkände att intervjuerna spelades in med mobiltelefon.  

Johansson & Svedner förklarar att kvalitativa intervjuer ofta spelas in för att forskaren ska få 

informantens svar ordagrant och kunna göra en vidare analys (Johansson & Svedner 2001 s. 

93). Intervjuns längd varierade mellan de olika informanterna, men i snitt tog intervjuerna cirka 

45 minuter.  

4.1.2 Observation 

Denna undersökning bygger på vanliga osystematiska observationer. Det innebär enligt Stukát 

att forskaren sitter längst bak i klassrummet och antecknar det som sker. Denna typ av 

observationer är lämplig då man vill komplettera en annan metod för att få en helhetsbild. 

Observationer är ett bra komplement då man inte kan vara säker att informanten verkligen gör 

som de säger att de gör i intervjuer eller enkäter. Vidare beskriver Stukát att vid observationer 

får forskaren ofta konkret fakta som är lätt att begripa vilket blir ett underlag som är 

betydelsefullt för fortsatt resonemang och tolkning (Stukát, 2011 s. 55-57). 

 

Vid mina observationer har jag försökt vara passiv och studerat det som händer i klassrummet 

samt gjort anteckningar på det jag sett. Enligt Stukát kan en nackdel vid observationer vara att 
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den deltagande observatören påverkar de observerade och förändrar deras beteenden (Stukát 

2011 s. 58). Detta är något som jag varit medveten om under mina observationer. När jag 

observerade fokuserade jag främst på lärarnas arbete i undervisningen, hur lärarna använder sig 

av strategierna de undervisar i. Jag studerade hur lärarna arbetade med läsförståelse och hur de 

metoder de berättat om under intervjun fungerade i praktiken.  

4.2 Bearbetning och analys av empiriskt material 

Det empiriska material jag fått fram efter att ha besökt skolorna är inspelningar och 

anteckningar från intervjuer samt observationsanteckningar. Bryman redogör i boken 

Samhällsvetenskapliga metoder att kvalitativa forskares intresse är vad intervjupersonerna 

säger samt hur de säger det.  Intervjuaren ska under intervjun vara uppmärksam på det 

informanten säger och följa upp med synpunkter och följdfrågor. Det kan vara betydelsefullt att 

spela in intervjun eftersom behovet av att anteckna kan distrahera forskaren från att vara 

uppmärksam på det informanten säger. Vidare beskriver Bryman att inspelade intervjuer alltid 

måste transkriberas vilket kan vara en väldigt tidskrävande uppgift. Fördelen med 

transkriberingen är att man bibehåller informantens ordalag och uttryckssätt, något som är svårt 

att få med vid endast anteckningar (Bryman 2002 s. 428-429). Öberg beskriver att det är viktigt 

att göra transkriberingen så snabbt som möjligt efter att intervjun utförts då intrycken från 

intervjun fortfarande är färska (Öberg 2015 s. 63).  

 

När jag fått ihop det empiriska material som jag behövde för min undersökning började jag min 

transkribering av ljudinspelningarna. Jag lyssnade på mina inspelade intervjuer och skrev 

samtidigt ner anteckningarna på ett papper. För att jag skulle vara säker på att inte missa något 

viktigt lyssnade jag på intervjuerna minst två gånger per informant. Jag har sedan gjort ett urval 

och valt ut det jag fann mest intressant och relevant för min undersökning. Mina 

observationsanteckningar renskrev jag och försökte hitta mönster och samband mellan 

lektionerna. Det insamlade empiriska materialet kommer att användas i mitt resultat och analys 

samt i min slutdiskussion.   

4.3 Urval 

Mitt urval består av intervjuer med tre lärare som arbetar i årskurs 1-3. Som komplement till 

intervjuerna har jag också utfört observationer av lärarnas undervisning. Inför min 

undersökning sände jag ut ett mail (se bilaga 1) till cirka 100 olika lärare och frågade om de 
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ville ställa upp i min undersökning. Jag skrev i mailet att jag ville observera en lektion i 

läsförståelse samt göra en intervju för att få lärarens syn på ämnet. Slutligen fick jag ett urval 

av 3 informanter som jag behövde för min studie. Samtliga av skolorna jag besökte låg i 

Stockholms kommun. Nedan följer en redogörelse av lärarna jag intervjuat och observerat. 

Både skolorna och informanterna är anonyma, så därför är alla namn påhittade. Jag har valt att 

benämna det tre olika lärarna med namnen Lärare A, Lärare B samt Lärare C. Nedan redovisas 

en kort beskrivning av lärarna samt tid för genomförande av intervju och observation.   

 

Lärare A: Läraren är 36 år, arbetar för tillfället på en skola i centrala Stockholm som har cirka 

740 elever i årskurserna F-9. Hen har en grundskollärarutbildning och har arbetat som lärare 

sedan 6 år tillbaka. Just nu arbetar läraren i årskurs 1 med elever som är runt 7 år gamla. 

Klassen består av 25 stycken elever.  

Inspelad och antecknad intervju: cirka 40 minuter 

Observation: 55 minuter 

 

Lärare B: Läraren är 42 år, arbetar på en skola i västra Stockholm som har 500 elever i 

årskurserna F-6. Hen har en grundskollärarutbildning och har arbetat som lärare i 13 år. Läraren 

arbetar för närvarande i en årskurs 3 med elever som är runt 9 år gamla. Klassen består av 

cirka 25 elever. 

Inspelad och antecknad intervju: cirka 45 minuter 

Observation: 50 minuter 

 

Lärare C: Läraren är 32 år och arbetar på en skola i västra Stockholm som har ca 650 elever i 

årskurs F-9. Hen har en grundskollärarutbildning och har arbetat som lärare i 7 år och på den 

nuvarande skolan under hela tiden. Läraren undervisar i en årskurs 2 med elever som är runt 8 

år gamla. Klassen består av cirka 20 elever. 

Inspelad och antecknad intervju: cirka 45 minuter 

Observation: 60 minuter 

4.4 Generalisering, validitet och reliabilitet 

Eftersom jag under denna uppsats har haft snäva tidsramar har jag endast haft möjlighet att 

undersöka ett mindre urval informanter. Resultatet av undersökningen kan därför inte säga 

något om hur alla lärare generellt tänker kring ämnet som undersöktes. Dock visar resultatet av 

min undersökning en tydlig bild av hur de tillfrågade lärarna undervisar och tänker kring det 
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valda ämnet. Stukát beskriver vikten av att man som forskare bör fundera kring vem de resultat 

som man får in gäller för. Det är viktigt eftersom värdet blir ett helt annat om resultatet enbart 

avser de undersökta personerna eller om det kan generaliseras för en större grupp (Stukát 2011, 

s.136). Ahrne och Svensson redogör för att det inte går att generalisera i en kvalitativ forskning. 

De menar att man istället för att generalisera kan överföra resultatet till andra personer och 

sociala miljöer (Ahrne & Svensson 2015 s. 26-27). Mitt urval består av lärare i årskurs 1-3. 

Resultatet kan därmed inte generaliseras till andra årskurser inom skolväsendet. Jag har i min 

studie använt mig av triangulering genom att kombinera intervjuer med observationer. Ahrne 

och Svensson beskriver att triangulering kan användas för att göra kvalitativa studier mer 

trovärdiga.  Vid användning av triangulering så kombinerar man olika metoder, typer av data, 

teoretiska perspektiv eller forskare för att studera ett och samma fenomen (Ahrne & Svensson 

2015 s. 25-26).  

 

Reliabilitet och validitet används ofta som två viktiga kriterier när det gäller kvalitén i 

undersökningen.  Att ta hänsyn till reliabiliteten i studien innebär enligt Stukát att mätningarna 

i studien är gjorda med noggrannhet och på ett tillförlitligt sätt (Stukát 2011 s. 133). Validiteten 

inom en studie handlar enligt Stukát om undersökningen mäter det som den avser att mäta. 

Vidare beskriver Stukát att begreppet är mångtydigt och svårt att förklara, men att det är 

grundläggande för undersökningens värde. Under undersökningens gång bör man ställa sig 

frågan: Undersöker jag det som jag verkligen vill undersöka? (Stukát 2011 s. 133, 136). I min 

uppsats har jag använt mig av validiteten genom att metoden har behandlat studiens syfte och 

frågeställningar. Jag har ökat validiteten i min undersökning genom att kombinera mina 

intervjuer med observationer. På så sätt har jag fått en bild av det som informanterna säger att 

de gör i sin undervisning i läsförståelse.  

4.5 Etiska ställningstaganden 

I denna uppsats har jag följt de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet tog fram år 

2001. De forskningsetiska principer som berör mitt arbete är informationskravet, 

samtyckeskravet samt konfidentialitetskravet. Att ta hänsyn till informationskravet betyder 

enligt Stukát att informanten blir informerad om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt samt 

att de kan avbryta sin medverkan när som helst. Samtyckeskravet innebär att informanten själv 

har rätt att bestämma över sin medverkan. Informanterna ska få bestämma hur länge och på 

vilka villkor de ska delta och ska kunna avbryta sin medverkan utan några negativa följder. 

Konfidentialitetskravet syftar till att undersökningen måste ta hänsyn till informantens 
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anonymitet. Informanten ska inför studien vara införstådd med att alla uppgifter behandlas 

konfidentiellt samt att privat data som kan identifiera informanten inte kommer att redovisas 

(Stukát 2011 s. 139-140).  Jag har inför mina besök i skolorna skickat ut ett mail (se bilaga 1) 

till informanterna om att jag följer de forskningsetiska principerna samt kort vad dessa innebär.  

5. Resultat och analys 

Avsnittet behandlar mitt empiriska material som består av intervjuer samt observationer. 

Resultatet kommer att delas in i två avsnitt där det första avsnittet utgår från intervjuerna och 

det andra avsnittet behandlar observationerna.  Det första avsnittet utgår från lärarnas 

reflektioner kring begreppet specifika läsförståelseproblem samt hur lärarna beskriver sin egen 

läsförståelseundervisning. Därtill redogörs för hur lärarna beskriver att de i undervisningen 

upptäcker om en elev har problem med läsförståelsen. I det andra avsnittet analyseras resultatet 

utifrån mina observationer och jag kommer att redovisa och jämföra lärarnas olika val av olika 

undervisningsmetoder när det handlar om läsförståelse.  De två avsnitten kommer att integreras 

med mitt syfte och mina frågeställningar och jag kommer att analysera mitt resultat utifrån 

mina teorier och tidigare forskning.   

5.1 Specifika läsförståelseproblem och undervisning i läsförståelsestrategier. 

Nedan presenteras lärarnas definitioner av specifika läsförståelseproblem samt hur de beskriver 

sin undervisning i läsförståelse. Avsnittet kommer även att fokusera på hur lärarna reflekterar 

kring hur de i undervisningen upptäcker om någon elev har problem med läsförståelse.  

5.1.1 Lärarnas olika definitioner av begreppet specifika läsförståelseproblem. 

Här redogörs för lärarnas definitioner samt hur de förhåller sig till begreppet specifika 

läsförståelseproblem.  

 

Samtliga lärare visade en viss osäkerhet vid frågan om hur de definierar begreppet specifika 

läsförståelseproblem. Efter lite funderingar och eftertanke kom Lärare B fram till att hen tror att 

det handlar om att läsaren har svårt att ”läsa mellan raderna”, att det blir svårt för läsaren att 

förstå innebörden i det den läser. Lärare A var inne på samma spår och tolkade begreppet som 

att det har att göra med att läsaren har svårigheter med att förstå meningen och innehållet i 

texten de läser. När Lärare C skulle definiera begreppet specifika läsförståelseproblem tänkte 

hen efter en stund och sa, jag citerar: ”Om jag ska vara helt ärlig så är det inte ett begrepp som 
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jag är särskilt bekant med. Jag förstår att det har att göra med problem i läsförståelse, men inte 

innebörden i att det är specifikt” (Intervju Lärare C).  

 

Lärare A och Lärare B:s resonemang om hur de definierar begreppet specifika 

läsförståelseproblem påminner till en viss del om Elwérs definition av begreppet. Elwér 

beskriver att specifika läsförståelseproblem handlar om en grupp läsare som har automatiserad 

ordavkodning, men ändå svårigheter med förståelsen av texten. Vidare beskriver Elwér att 

gruppen med specifika läsförståelseproblem är sämre på att definiera ord än läsare med en god 

förståelse. För att kunna bygga upp en representation av innehållet och få en förståelse av 

texten är det centralt att kunna definiera ord (Elwér 2009 s. 168-171). Även Weeks et al. 

beskriver att de primära för barn med specifika läsförståelseproblem är att de har svårigheter 

med förståelsen av texter samt svårt att förstå innebörden i ett ord. Vidare beskrivs det att trots 

dessa problem så brukar ordigenkänningen och de fonologiska avkodningsfärdighterna vara 

normalt hos barn med specifika läsförståelseproblem (Weeks et al. 2008 s. 223). Båda lärarna 

tolkade specifika läsförståelseproblem som att läsaren har svårt att förstå innebörden och 

meningen i det de läser, men ingen av dem beskrev att även om läsaren har dessa problem så är 

ordavkodningen automatiserad.  

 

Samtliga lärare ville att jag, efter att de hade fått ge sin definition, skulle förklara vad specifika 

förståelseproblem betydde då ingen av dem var helt säkra på vad begreppet innebar. När jag har 

gett min förklaring på begreppet känner samtliga lärare igen symtomen. Lärare A beskrev att 

hen sett många elever under sina år som lärare som har haft dessa problem, men aldrig tidigare 

hört att det benämns med begreppet specifika läsförståelseproblem. Vidare beskriver läraren att 

hen har svårigheter att på egen hand finna strategier som kan hjälpa elever som har problem 

med läsförståelsen. Läraren beskrev att hen kände en viss brist på kunskap inom området och 

att det är något som hen skulle vilja ha mer kunskap om eftersom det är ett så pass vanligt 

förekommande problem. Även Lärare B beskrev att hen skulle vilja ha en fortbildning inom 

området för att på ett bättre sätt kunna hjälpa elever som har problem med läsförståelsen. Jag 

citerar: ”Läsförståelseproblem är ett område som jag skulle vilja ha en bredare kunskap inom 

eftersom jag vet att problemet är ganska vanligt… Jag minns inte att det var ett område som 

togs upp särskilt mycket under min lärarutbildning” (Intervju Lärare B).  Lärare C som inte gav 

en egen definition av begreppet förklarade att det var en definition som hen var väldigt bekant 

med, då hen har lagt märke till att vissa elever har just dessa problem.  
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National Reading Panel beskriver i sin studie att en förutsättning för att eleverna ska utveckla 

en god läsförståelse är att lärarna har kunskaper hur man undervisar i läsförståelsestrategier. 

Vidare påpekar de att många lärare ser det som en stor utmaning att bedriva en skicklig 

undervisning kring läsförståelsestrategier eftersom de ofta anser att de inte har tillräckligt med 

utbildning inom området (National Reading Panel 2000, kapitel 4, s. 7-8).   

 

Min tolkning är att samtliga lärare är bekanta med definitionen av begreppet specifika 

läsförståelseproblem. Att de känner igen symtomen hos elever som de själva har undervisat.   

Emellertid uppfattar jag det som att lärarna inte är särskilt bekanta med begreppet i sig själv 

och att de känner en viss osäkerhet för hur de ska hjälpa elever som har dessa problem.  

5.1.2 Lärarnas reflektioner om sina metoder vid undervisning i läsförståelse.   

Nedan presenteras lärarnas reflektioner av deras undervisning i läsförståelse samt deras tankar 

om varför de arbetar som de gör.  

 

Alla tre lärare beskrev under intervjun att de arbetar med materialet En läsande klass. Men vid 

intervjuerna och observationerna noterade jag att de arbetar med materialet på olika sätt. 

Materialet En läsande klass bygger på fem stycken läsförståelsestrategier som alla har en 

positiv inverkan på läsförståelsen. I materialet får eleverna sammanfatta texter, reda ut svåra 

ord, ställa frågor samt svara på frågor, ställa hypoteser samt måla upp inre bilder kring texten 

(Widmark et al 2014 s.13-14).  

 

Lärare C redogjorde för vikten av att undervisa eleverna i läsförståelse. Läraren menade att en 

god läsförståelse är betydelsefullt för hela skolgången. Detta eftersom det krävs att man har en 

bra läsförståelse för att vara en god läsare. Läraren menar att det är betydelsefullt att vara en 

god läsare för att kunna tillägna sig kunskap i skolan genom läsning. Vidare beskrev läraren att 

läsförståelse är något som hela skolan har satsat på under de senaste åren genom att lägga 

mycket undervisningstid på det samt köpt in relevant material. Det här har enligt läraren varit 

en bidragande faktor till att eleverna på skolan, vid olika test, visat ett bättre resultat i 

läsförståelse än för några år sedan. Enligt läraren så brukar hens undervisning ofta handla om 

att de läser texter både högläsning och tystläsning, eleverna får antingen svara på frågor under 

läsningen eller svara på frågor i en arbetsbok. Hen berättade även att hen försöker få in 

läsförståelse i de flesta ämnen i undervisningen. Jag citerar: ”Jag brukar exempelvis arbeta med 
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läsförståelse i NO- och SO- undervisningen. Där är det ofta många svåra ord som behöver 

förklaras samt många faktatexter vi samtalar kring” (Intervju Lärare C).  

 

Lärare B var inne på samma spår och förklarade att hen dagligen arbetar med läsförståelse i 

flera ämnen som hen undervisar i. Läraren beskrev att hen ofta brukar arbeta med läsförståelse i 

NO undervisningen. Enligt läraren brukar hen exempelvis läsa en faktatext högt eller låta 

eleverna läsa den tyst för sig själva, sedan brukar de samtala kring svåra ord i texten och sedan 

kan eleverna få skriva en egen faktatext med stöd från texten de läst. Vidare beskrev läraren att 

eleverna också fått arbeta med instruerande texter. Det kan, enligt läraren, innebära att eleverna 

får läsa ett recept och sedan svara på frågor utifrån instruktionerna i receptet.   

 

Lärare A beskrev sin undervisning i läsförståelse lite annorlunda jämfört med de övriga två 

lärarna.  Enligt hen arbetar klassen med läsförståelse under två undervisningspass i veckan. 

Läraren förklarade att undervisningen då ofta handlar om att de läser texter både högt i klassen 

och med tystläsning. Sedan brukar de samtala kring texterna med hjälp av läsfixarna från 

materialet En läsande klass. Lärare A förklarade att hen har arbetat med den här klassen i drygt 

2,5 månader och att hen ganska nyligen börjat undervisa klassen i läsförståelse.  

 

Min tolkning vid intervjun med Lärare A var att hen i stort sett endast arbetade med 

läsförståelse två undervisningstimmar i veckan. Jag tolkade det som att läraren utöver detta inte 

aktivt undervisade i läsförståelse.  

 

Hur samtliga lärare beskrev att de arbetar med läsförståelse kan relateras till modellen 

Reciprocal teaching som Barbro Westlund redogör för i boken Att undervisa i läsförståelse- 

lässtrategier och studieteknik. Modellen kan användas både i helklass och i smågrupper och 

bygger på ett antal grundstrategier som handlar om att förutspå vad som kan hända i texten, 

att ställa frågor om texten, reda ut oklarheter samt att sammanfatta texten (Westlund 2009 s. 

266). Strategierna i denna modell påminner mycket om läsförståelsestrategierna läsfixarna 

som alla tre lärarna använder utifrån materialet En läsande klass. Lärare C:s redogörelse för 

betydelsen av att eleverna har en god läsförståelse kan relateras till modellen som Taube 

utvecklade utifrån modellen The Simple View of Reading. Modellen kan förklaras i formeln: 

Läsförståelse = Avkodning x Förståelse av språk x Motivation (Taube 2007 s. 12-14).   
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Både Lärare B och Lärare C beskrev att de ofta brukar arbeta med läsförståelse i ämnen som 

NO och SO. Det kan relateras till det Westlund skriver angående betydelsen av att ha 

minilektioner i den dagliga undervisningen. Syftet med minilektionerna är att träna speciella 

färdigheter och strategier hos eleverna. Vidare beskriver Westlund att man vid läsning av NO- 

eller SO-texter kan behöva förklara vissa svåra ord som kan dyka upp, exempelvis orden 

reningsverk och sopsortering. Läraren kan då ställa frågor till eleverna och ge dem verktyg för 

hur man kan ta reda på vad ordet betyder (Westlund 2009 s. 45).  

 

Lärare A förklarade att hen i undervisningen försöker välja texter som eleverna kan relatera till 

och som ligger nära elevernas egen erfarenhetsvärld. Enligt läraren brukar hen variera valet av 

böcker så att alla elever får höra och läsa böcker som är särskilt intresseväckande för dem, jag 

citerar: ”Jag försöker välja böcker som ligger när elevernas egen verklighet. Det kan vara 

böcker som handlar om exempelvis sport, djur eller situationer som de kan stöta på i deras 

vardag” (Intervju Lärare A). Läraren beskriver att hen har märkt att eleverna blir mer 

intresserade om det handlar om ett ämne eller en händelse som de själva har kunskaper om och 

kan känna igen sig i. Vidare beskriver läraren att hen försöker variera sitt val av böcker så att 

alla elever kan hitta någon bok som de kan relatera till. Lärare A:s tankar om att välja texter 

som eleverna kan relatera till ligger i linje med det Myrberg beskriver om schemateorin. 

Myrberg framhåller att schemateorin handlar om att den förförståelse och de 

bakgrundskunskaper som läsaren har om ett ämne kan underlätta förståelsen av en text. Vidare 

beskriver Myrberg att schemateorin är en av de mest inflytelserika läsförståelsestrategierna som 

har visat resultat på att förbättra läsförståelsen.  

 

Både Lärare B och Lärare C beskrev att de aktivt valt att vänta med att arbeta med läsfixaren 

reportern, som går ut på att eleverna ställer frågor om texterna, när de arbetar med läsförståelse. 

Lärare B menade att hen har valt att vänta med den tills hen känner att eleverna är redo för det. 

Vidare beskriver läraren att hen tror att eleverna bör ha kommit längre i sin läsförståelse för att 

ha förmågan att kunna ställa relevanta och reflekterande frågor om texterna. Även Lärare C 

ansåg att det är något som eleverna får öva på i ett senare skede när de kommit längre i sin 

läsförståelse.  

 

Lärare B:s och Lärare C:s resonemang om att inte låta eleverna själva skapa frågor till texterna 

går till viss del emot det Reichenberg beskriver om att det är viktigt att läraren låter eleverna, 

redan från de yngre åldrarna, träna på att ställa frågor kring texter som bearbetas. Reichenberg 
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menar att de främjar eleverna till en aktiv läsning som är viktig för läsförståelsen (Reichenberg 

2014 s. 75). Westlund är inne på samma spår och menar att en av grundförutsättningarna för att 

eleverna ska kunna utveckla en god läsförståelse är att de lär sig att ställa frågor om texter som 

bearbetas. Vidare beskriver hon att det har visat sig ge samma effekter på läsförståelsen som att 

skapa inre bilder om texten (Westlund 2009 s. 48).  

 

Lärarna hade olika förklaringar till varför de började använda metoden En läsande klass som 

metod i läsförståelseundervisningen. Lärare A beskrev att hen började använda metoden då 

många kollegor på skolan hade fått så bra resultat av att arbeta med metoden. Läraren förklarar 

att hen inte använt någon speciell metod tidigare vid läsning av texter. Lärare B förklarade att 

hen fick upp ögonen för metoden i en artikel i en tidning. Artikeln hade handlat om en skola 

som använt metoden under en tid och sedan sett stora förbättringar i elevernas läsförståelse. 

Läraren hade då sökt upp skolan och bett att få vara med och observera några lektioner där de 

arbetade med En läsande klass, och därefter börjat läsa på om metoden och sedan testat den på 

sina egna elever. Lärare C redogjorde att hen innan materialet fanns var väl insatt i Barbro 

Westlunds arbete, som En läsande klass till stor del bygger på. Läraren förklarade att hen läst 

mycket av det som Westlund skrivit och var väl insatt i hennes arbete. När En läsande klass 

senare gavs ut beskriver läraren att det blev naturligt att använda det i undervisningen.  

 

Lärare B förklarade att hen i undervisningen arbetar mycket med att låta eleverna få bekanta sig 

och diskutera kring ord som kan vara nya och främmande för eleverna. De ord som de pratar 

om i klassen brukar ofta återkomma under flera lektioner så att eleverna ska få en förståelse för 

innebörden och för att de ska veta hur de används i ett vardagligt sammanhang. Läraren 

beskriver att hen har märkt att eleverna ofta behöver repetition och upprepning inom 

begreppsförståelse. Vidare beskrev läraren att undervisning i begreppsförståelse är en viktig del 

av många ämnen inom skolan som exempelvis NO, SO och engelska.  

 

Høien & Lundberg beskriver att begreppsförståelse är en förutsättning för att kunna förstå en 

text. Om texten innehåller mer än 20 procent av ord som är okända för läsaren blir texten svår 

att förstå. Vidare beskriver de att läsare med specifika läsförståelseproblem ofta har problem 

med det språklig- kognitiva området, vilket bland annat innefattar att läsaren har ett avgränsat 

ordförråd (Høien & Lundberg 2013 s. 115, 128). Elwér är inne på samma spår och manar att 

elever med specifika läsförståelseproblem har svårare för att definiera ord. Hon menar att det är 

centralt att kunna definiera ord i en text för att kunna bygga upp en representation av innehållet 
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och förståelsen av texten (Elwér 2009 s. 169-171). Weeks et al. beskriver att resultatet av deras 

studie på barn mellan 9-11 år visar att de barnen med specifika läsförståelseproblem kunde 

minnas färre ord i undersökningen än jämnåriga barn med en god läsförståelse (Weeks et al. 

2008 s. 229).  

5.1.3 Lärarnas beskrivningar hur de undervisar för att upptäcka om en elev har 

läsförståelseproblem. 

Nedan redogörs för lärarnas reflektioner kring hur de i undervisningen märker om en elev har 

problem med läsförståelsen.  

 
Alla tre lärarna var eniga kring svårigheterna med att upptäcka om en elev har specifika 

läsförståelseproblem. Lärare C beskrev en händelse om en elev som kom ny till klassen i slutet 

av årskurs ett. I början lade läraren märke till att eleven hade en skicklig läsning. När eleverna i 

årskurs två började arbeta med en arbetsbok med övningar i läsförståelse märkte läraren att 

eleven hade stora svårigheter med att utföra många läsförståelseövningar i arbetsboken. Läraren 

förklarade att det då ringde en varningsklocka hos hen. Vidare förklarade Lärare C, jag citerar: 

”Jag blev väldigt förvånad, det här var ju en elev som jag trodde hade en god läsförståelse 

eftersom ordavkodningen inte hade varit något problem” (Intervju Lärare C). Det enklaste 

sättet att urskilja om en elev har problem med läsförståelse är, enligt läraren, genom att låta 

eleverna arbeta med arbetsböcker som behandlar läsförståelse. Lärare C beskrev att de arbetar 

med arbetsboken Forma språket (Hultén & Källström 2009) som innehåller många övningar i 

läsförståelse, bland annat kan uppgifterna handla om att eleverna får läsa en text tyst eller i par 

och sedan enskilt svara på ett antal frågor. Frågorna kan antingen vara kryssfrågor där man ska 

kryssa i rätt alternativ, frågor som finns utskrivet direkt i texten samt frågor där det krävs att 

eleven ”läser mellan raderna”. Läraren förklarade att hen kan se tydligt om någon elev vid 

upprepade tillfällen har problem med att förstå frågorna eller kunna svara på frågorna.  

 

Elwér beskriver att det är svårare att upptäcka elever med specifika läsförståelseproblem än 

med de med avkodningsproblem. Detta beror på att det inte går att märka om en elev har dessa 

problem genom att bara lyssna på hur eleven läser, eftersom dessa elever brukar ha en 

automatiserad läsning (Elwér 2009 s. 163).  

 

Lärare B förklarade att hen vid vissa undervisningstillfällen i läsförståelse brukar använda sig 

av metoden ”no hands up”. Metoden går, enligt läraren, ut på att läraren lottar vem som ska 
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svara på frågan. Jag citerar: ” Jag har skrivit alla elevers namn på glasspinnar och när vi läser 

en text högt och använder läsfixarna brukar jag dra ett namn som får svara istället för att de 

räcker upp handen. Jag märker att fler elever är fokuserade vid dessa tillfällen, för de vet ju inte 

vems namn jag kan dra” (Intervju Lärare B). Lärare B beskrev även att hen är noga med att 

välja relativt långa texter när de arbetar med ”no hands up” så att alla elever hinner komma till 

tals. Läraren förklarade att de arbetade med den här metoden under en hel lektion varje eller 

varannan vecka.  Vidare beskrev läraren att genom att arbeta på det här sättet får hen en ganska 

klar bild över vilka elever som har förstått texten och vilka som inte har gjort det. Lärare B 

brukar även använda sig av arbetsböcker i undervisningen och klassen arbetar nu med Nyckeln 

till skatten (Wänblad 2013). Läraren förklarade att eleverna arbetar med den arbetsboken 

kombinerat med läseboken från samma material. Eleverna få då läsa tyst i läseboken och sedan 

svara på frågor om innehållet i arbetsboken. I det här materialet finns det två nivåer på 

läseboken. De elever som är svagare i sin läsning får en bok som innehåller lite färre ord än 

boken som resterande elever i klassen läser. Läraren förklarade att eleverna brukar få läsa ett 

kapitel av boken samt svara på frågor till kapitlet i läxa varje vecka. Det är då meningen att 

eleverna både ska läsa texten tyst för sig själv, men också läsa texten högt för en vuxen.  Lärare 

B beskrev att hen får en bra överblick över hur klassen ligger till i läsförståelse när de arbetar 

på det viset. Vidare berättade läraren att om hen märker att någon eller några elever har 

problem med att svara på frågorna brukar läraren sätta dem i en mindre grupp och diskutera 

med dem. Om läraren då märker att en elev har svårigheter som inte visar någon större 

förbättring brukar läraren prata med specialläraren om hur arbetet med eleven ska läggas upp.  

 

Arbetssättet som eleverna får använda med boken Nyckeln till skatten kan relateras till det 

Westlund skriver om vägledd högläsning.  Hon förklarar att elever som är svaga läsare gynnas 

av vägledd högläsning vid individuell läsning av texter. Det innebär att eleven får läsa en text 

som är anpassad till elevens kunskapsnivå och sedan läsa texten högt för någon vuxen mellan 

3-5 gånger. Eleven kan då upptäcka att läsningen förbättras allt eftersom. Om läsningen inte 

skulle förbättras kan det bero på att boken är för svår för eleven (Westlund 2009 s. 108-109).  

 

Lärare A beskrev att hen tycker att det var problematiskt att upptäcka om en elev har svårt med 

läsförståelsen. Läraren förklarade att hen ibland gör tester på elevernas läsförståelse. Testerna 

kan, enligt läraren, gå ut på att eleverna fick läsa en kort skönlitterär text och sedan svara på 

enkla kryssfrågor om texten, där eleverna fick kryssa i alternativet som den tycker stämmer 

överens med innehållet i texten. Läraren menade att eftersom eleverna fortfarande gick i början 
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av årskurs ett hade läraren inte hunnit göra så mycket test på elevernas läsförståelse. Läraren 

förklarade att arbetet nu gick ut på att vänja in eleverna med att använda olika strategier i 

läsningen. Vid vissa lektioner arbetade läraren på ett liknande sätt som Lärare B gjorde med 

”no hands up”. Läraren förklarade att hen då brukade förklara för eleverna innan att de 

slumpvis skulle dra ett namn som skulle få försöka svara på frågan. Genom att göra på det viset 

blev eleverna mer koncentrerade på texten eftersom de visste att deras namn skulle kunna dras 

och att de skulle svara på frågan. Läraren menade att hen genom att arbeta på det här sättet får 

en överblick hur eleverna ligger till, eftersom alla elever får frågor om texten. De elever som 

har svårigheter med läsförståelse brukar, enligt läraren, ofta undvika att vara med på 

diskussionerna och inte räcka upp handen när någon fråga ställs. Läraren förklarade vidare att 

om hen märker att en elev vid upprepade tillfällen har svårt att svara på frågor när hen får ordet 

brukar läraren sätta sig ner med den eleven och mer grundligt undersöka om eleven har 

problem med förståelsen av texter.   

 

Min tolkning är att samtliga lärare har svårigheter med att upptäcka om en elev har problem 

med läsförståelsen. Lärarna arbetar dock på relativt olika sätt i sin undervisning för att upptäcka 

om en elev har specifika läsförståelseproblem.  

5.2 Undervisning i läsförståelse 

I detta avsnitt utgår jag från mina observationer och redogör för vilka metoder de olika lärarna 

använde i läsförståelseundervisningen vid observationstillfället.   

5.2.1 Lärarnas olika undervisningsmetoder i läsförståelse. 

Nedan beskrivs det hur lärarna undervisar i läsförståelse vid observationstillfället  

	  
Lärare A arbetade vid observationstillfället med läsgrupper i halvklass. De arbetade under 

lektionen med en läsebok som heter Förstagluttarna B (Moni Nilsson 2007). Vid 

introduktionen av lektionen bad läraren eleverna att sammanfatta vad som hände i boken vid 

det senaste lästillfället. När några elever hade sammanfattat det senaste kapitlet läste de 

rubriken på kapitlet de skulle läsa under lektionen och samtalade vad det skulle kunna handla 

om utifrån kapitelrubriken ”Mille”. Läraren ställde frågor som exempelvis, vem är Mille? Har 

Mille funnits med i tidigare kapitel?, och så vidare. Eleverna började diskutera kring om Mille 

är en tjej eller en kille. En elev frågade hur man vet om det är ett tjej- eller killnamn? Läraren 

bad sedan eleverna att titta igenom alla bilder i kapitlet och de diskuterade kring vad kapitlet 
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kunde handla om genom att bara titta på bilderna. Läraren var relativt så passiv under just det 

här momentet och lät eleverna diskutera fritt.  

 

Vid nästa moment på lektionen skulle de börja läsa kapitlet i boken. De började med att läsa 

med ekoläsning. Det går ut på att läraren först läser en mening i boken och sedan upprepar alla 

eleverna meningen tillsammans. De läste på det här viset under hela kapitlet. Jag la märke till 

att det endast var ett fåtal elever som var aktiva under det här momentet. Vissa satt och läste 

tyst för sig själva på någon annan sida, några andra tittade inte alls i boken. När de hade läst 

klart kapitlet tillsammans fick eleverna läsa kapitlet tyst för sig själva. Läraren förklarade för 

eleverna att de skulle skriva upp de ord eller uttryck som de inte förstod på ett papper, så att de 

sedan kunde gå igenom dem tillsammans i helklass. Under elevernas tysta läsning gick läraren 

runt till varje elev och bad dem läsa ett stycke högt för läraren.   

 

Slutligen gick klassen tillsammans igenom de ord som eleverna inte förstod från texten. Det var 

endast ett fåtal elever som hade skrivit upp ord som de inte förstod från texten och de ord som 

skrevs upp på tavlan var: kläder, magisk, jämt, skulle och brydde. Eleverna fick gemensamt 

försöka förklara orden för varandra. Om det var något ord som de inte kände till gick läraren in 

och förklarade. Ett ord som ingen av eleverna kunde förklara var ordet jämt. Läraren förklarade 

att det kunde betyda att det var något som man gjorde ofta eller alltid, exempelvis ”jag måste 

jämt borsta tänderna”. Avslutningsvis läste läraren texten ytterligare en gång i sin helhet och 

eleverna fick följa med i texten i sina egna läseböcker.  

 

Under den här lektionen fick eleverna läsa och höra samma text flera gånger på olika sätt. Först 

fick de läsa med ekoläsning, sedan fick de läsa texten tyst för sig själva samt vissa stycken högt 

för läraren och slutligen läste läraren texten ytterligare en gång i sin helhet. Det här sättet att 

arbeta på kan relateras till minnesstrategin som är en av fyra strategier som är betydelsefull för 

god läsförståelse. Bråten beskriver att minnesstrategier används vid läsning för att repetera 

information i en text. Det kan exempelvis göras genom att läsa en och samma text flera gånger 

eller skriva ned viktiga ord (Bråten 2009 s. 69).  

 

Vid observationstillfället arbetade Lärare B med ett utdrag ur boken Nickan och valpen (Nan 

Inger Östman 1985). Läraren delade ut texten till alla elever och bad dem att läsa rubriken samt 

titta på bilden och fundera på vad texten kunde handla om. Det förklarades tydligt att eleverna 

nu skulle vara läsfixaren spågumman och läraren pekade på bilden av spågumman som hen satt 
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upp på tavlan. Eleverna fick börja med att läsa rubriken på texten som löd Nickan och valpen 

samt titta på bilden som hörde till texten. Bilden föreställde ett klassrum där en elev sitter vid 

en bänk och ritar och några andra elever står runt omkring och ler och tittar på eleven som ritar.   

Läraren frågade eleverna om vad de tror att texten kunde handla om. En elev räckte upp handen 

och trodde att det handlar om några elever som går i skolan. En annan elev fyllde i och trodde 

att tjejen sitter och ritar valpar och att hon blir retad. Läraren frågade varför eleven tror att 

tjejen som sitter och ritar blir retad? Eleven svarade att det beror på att barnen på bilden sitter 

och skrattar och pekar på tjejen som sitter och ritar. En annan elev trodde att barnen på bilden 

inte tycker att tjejen ritar fint och att de därför retar henne för det. Ytterligare en elev trodde att 

flickan som ritar på bilden blir sårad när de andra skrattar för hon ser ledsen ut. Vidare flöt 

diskussionen på och de flesta i klassen är delaktiga.  

 

Läraren delade sedan ut ett papper med ett antal frågor kring texten. Först fick eleverna läsa 

igenom texten tyst för sig själva, sedan gick läraren igenom frågorna och förklarade hur de 

skulle göra. Frågorna var uppdelade i tre kategorier. Först handlade det om att eleverna skulle 

beskriva några ord och uttryck från texten, exempelvis kritisk, ivrig samt ”lyckans dig”. Den 

andra delen handlade om specifika händelser i texten och en fråga var exempelvis ”Vad säger 

Emma om taxarna som Nickan ritat?”. Den tredje kategorin med frågor handlade om att ”läsa 

mellan raderna”, exempelvis frågan ”Varför tror du att Nickan inte vill visa hur avundsjuk hon 

blir? ”. Eleverna fick svara på alla frågor enskilt och skriva ner svaren i sin arbetsbok. Läraren 

förklarade att det var okej att eleverna diskuterade frågorna med sina bordskamrater om de ville 

det. Under hela lektionen gick läraren runt till de elever som räckte upp handen och behövde 

hjälp. I slutet av lektionen gick klassen gemensamt igenom orden som eleverna skulle förklara, 

läraren ställde exempelvis frågan ”vad menas med att man är kritisk?”. En elev svarade att ”om 

någon gör fel så måste man säga till. Då är man kritisk”. Lektionen avslutades med att eleverna 

tillsammans fick sammanfatta huvuddragen om vad texten handlade om. Läraren var väldigt 

tydlig under hela lektionen med att säga vilken läsfixare de var vid varje moment. Exempelvis 

att de skulle vara detektiver när de skulle förklara de svåra orden och att de var spågummor när 

de skulle diskutera kring vad texten handlar om.   

 

Frågorna som eleverna fick arbeta med under denna lektion påminner om de frågor som 

Westlund menar kan göra eleverna till mer medvetna läsare.  Hon beskriver tre olika kategorier 

av frågor som utvecklar elevernas sätt att tänka kring förståelsen i texter. Den första kategorin 

handlar om frågor som enkelt går att finna i texten. Andra kategorin av frågor syftar till att 
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läsaren måste läsa mellan raderna eftersom svaret på frågorna inte finns utskrivet direkt i 

texten. På den tredje frågekategorin får läsaren använda sig av sina egna erfarenheter och 

uppfattningar för att svara på frågorna (Westlund 2009 s. 269-270). Att eleverna i slutet av 

lektionen fick sammanfatta texten kan relateras till strategin summarization som National 

reading panel beskriver som en av sju strategier som är betydelsefull för undervisningen i 

läsförståelse. Strategin innebär att eleverna ska försöka sammanfatta huvuddragen i den lästa 

texten (National Reading Panel 2000, kapitel 4, s. 6).  

 

Lärare C arbetade med två olika läsförståelsemoment under lektionen som observerades. Den 

första delen av lektionen arbetade läraren som övriga två lärarna med En läsande klass. Inför 

lektionen hade läraren satt upp de läsfixarna som de skulle arbeta med på tavlan. Under 

lektionen skulle de arbeta med spågumman, konstnären och detektiven. Läraren började med att 

låta eleverna vara spågummor och visade framsidan på boken Pippi Långstrump (Astrid 

Lindgren 2003) på smartboarden. När eleverna hade fått titta en stund på framsidan frågade 

läraren hur eleverna kände när de såg framsidan samt om de kunde lista ut vad boken kan 

handla om. Många av eleverna var bekanta med Pippi Långstrump och visste sedan tidigare 

vem hon var. Flera elever uttryckte att de tyckte att Pippi Långstrump var en barnslig bok och 

att de var för stora för att läsa den. Läraren högläste kapitlet ”Pippi börjar skolan” för eleverna 

och visade samtidigt texten och bilderna på smartboarden. Samtidigt som läraren läste kapitlet 

stannade hen ibland upp och ställde frågor till eleverna om handlingen, exempelvis ”hur ser det 

ut när Pippi äter frukost på morgonen”, ”varför går inte Pippi i skolan?” eller ”vad betyder 

ordet multiplikation?”. När läraren bad eleverna definiera ett ord från kapitlet så ringade hen in 

det på smartboarden så att alla elever kunde se ordet skriftligt. Under lektionen fick eleverna 

räcka upp handen om de ville diskutera kring frågorna som läraren ställer om texten. Läraren 

läste hela kapitlet högt och eleverna satt på sina platser och kunde följa med i texten på 

smartboarden.  

 

Forskning har visat att det är betydelsefullt om läraren skriver upp orden på tavlan när de ska 

förklaras. Genom att lärarna visar upp orden för eleverna registreras de i långtidsminnet och 

eleven känner då igen ordet nästa gång de uppkommer i en text. Både ordkunskapen och 

stavningsförmågan har visat en signifikant förbättring genom att arbeta på det här sättet 

(Westlund 2009 s. 107).    Att läraren låter eleverna svara på frågor om texten kan relateras till 

strategin Question answering som National reading panel menar är en strategi som är effektiv 
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vid undervisning i läsförståelse. Strategin innebär att eleverna svarar på frågor om texten och 

sedan får direkt feedback från läraren (National Reading Panel 2000, kapitel 4, s. 6).   

 

Under den andra delen av lektionen som Lärare C undervisade fick eleverna arbeta i 

arbetsboken Forma språket (Hultén 2009).  Det är en arbetsbok som består av många övningar 

i läsförståelse. Kapitlet som de arbetade med under lektionen handlade om faktatexter. 

Uppgiften gick ut på att eleverna skulle läsa en faktatext om ett djur och sedan göra en kort 

sammanfattning på det som de anser är viktigast att veta om djuret. Innan eleverna fick börja 

skriva sina faktatexter frågade läraren eleverna vad det är viktigt att tänka på när man skriver en 

faktatext. En elev svarade att det är viktigt att man bara skriver sådant som är sant. En annan 

elev påpekade att man ska skriva hela meningar samt skriva om meningarna och inte skriva av 

direkt från boken. Läraren beskrev att eleverna skulle börja med att göra en tankekarta där de 

skulle skriva upp stödord, där kunde de skriva upp viktiga rubriker, underrubriker och ord som 

kunde hjälpa dem när de skulle skriva sin egen faktatext.  Eleverna fick sedan påbörja arbetet 

med att skriva sina faktatexter.   

 

Uppgifterna som eleverna fick utföra i sin arbetsbok påminner om det som Taube menar gör 

läsaren till en mer aktiv och engagerad läsare. Taube förklarar att studier har visat att arbetssätt 

som innefattar att eleverna får göra sammanfattningar av texter, rita tankekartor, besvara och 

skapa frågor är väldigt betydelsefulla för att eleverna ska utveckla en god läsförståelse (Taube 

2007 s.142).  

 

Min tolkning utifrån Lärare C:s lektion var att eleverna fick arbeta varierat med läsförståelse. 

Jag lade märke till att eleverna var relativt vana vid att arbeta utifrån metoden En läsande klass 

och att de visste hur de skulle arbeta under lektionen.  

6. Slutdiskussion 

I detta avsnitt redovisar jag syftet med min uppsats samt besvarar mina frågeställningar utifrån 

resultatet och analysen.  

 

Mitt syfte med att skriva denna uppsats är att undersöka hur lärarna resonerar kring sitt arbete i 

läsförståelse. Genom att intervjua och observera lärare i tre olika årskurser ville jag ta reda på 

hur lärarna arbetar med läsförståelse i undervisningen och hur de motiverar sitt val av metod. 

Därtill ville jag undersöka hur lärarna tolkar begreppet specifika förståelseproblem samt hur de 
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upptäcker om en elev har problem med läsförståelse. Uppsatsens teoretiska utgångspunkter 

utgår från specifika läsförståelseproblem, läsförståelse, läsförståelsestrategier samt pedagogiska 

metoder i läsförståelseundervisningen. Termen specifika läsförståelseproblem innebär att 

läsaren har en automatiserad ordavkodning, men ändå svårigheter med att förstå innehållet i 

texten (Elwér 2009 s. 168-169). Läsförståelse är en målinriktad och dynamisk process som 

inkluderar färdigheter, strategier, tidigare kunskaper och motivation (Westlund 2009 s. 69-70 ).  

Läsförståelsestrategier kan enligt Bråten definieras som mentala aktiviteter som läsaren väljer 

att använda för att få information från en text samt för att kunna kontrollera sin egen förståelse 

av texter (Bråten 2008 s. 69). De pedagogiska strategier som jag redogör för är Reciprocal 

Teaching som innehåller fyra grundstrategier som kan användas i läsförståelseundervisningen 

(Westlund 2009 s. 266). Den andra pedagogiska metoden som jag beskriver är En läsande 

klass, materialet innehåller fem stycken läsförståelsestrategier som kan vara betydelsefulla i 

läsförståelseundervisningen (Widmark et al 2014 s.11-16). 

 

Den första frågeställningen jag ville besvara är hur lärarna tolkar begreppet specifika 

läsförståelseproblem. Vid intervjun visade samtliga lärare en osäkerhet kring begreppet och de 

hade till en början svårt att förklara vad det innebär.  

 

Min tolkning är att begreppet specifika förståelseproblem är ett relativt okänt begrepp hos 

lärarna. Samtliga lärare kände igen symtomen och var medvetna om att dessa problem fanns, 

men ingen av lärarna kunde helt och hållet förklara vad begreppet innebär. Jag tolkar det som 

att lärarna inte riktigt förstår den grundläggande orsaken till problemet och det blir då svårt att 

bedriva en undervisning som är speciellt gynnsam för dessa elever. Elwérs definition av 

begreppet är att specifika förståelseproblem handlar om en grupp läsare som har en 

automatiserat ordavkodning, men ändå problem med läsförståelsen. Denna grupp läsare har 

dessutom svårare att definiera ord än läsare med god läsförståelse (Elwér 2009 s. 168). Då 

samtliga lärare hade svårigheter med att ge en definition av begreppet ställer jag mig frågande 

till hur lärarna verkligen ska kunna hjälpa dessa elever om de inte vet benämningen på det 

problem som eleven har.  Eftersom det är så pass svårt att upptäcka dessa problem ställer jag 

mig undrande till om många lärare har tillräckliga kunskaper från utbildningen för att upptäcka 

och hjälpa elever som har dessa problem.  

 

Den andra frågeställningen som jag ville besvara var att ta reda på hur lärarna i praktiken 

arbetar med läsförståelse i undervisningen samt hur de motiverar sitt val av metod. Mina 
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intervjuer och observationer visar att samtliga lärare använder sig av metoden En läsande klass 

i sin undervisning av läsförståelse.  

 

Min tolkning utifrån intervjuerna är att två av lärarna, Lärare B och Lärare C, tänker relativt 

lika kring sin undervisning i läsförståelse. Båda lärarna beskrev att de dagligen arbetar med 

läsförståelse i undervisningen i flera ämnesområden. Jag förstod det som att läsförståelse var 

något som var väldigt naturligt i båda lärarnas undervisning och att de dagligen samtalar kring 

texter.  Lärare A förklarade sin undervisning lite annorlunda jämfört med de övriga två lärarna. 

Läraren hade två undervisningstimmar i veckan som var planerade i schemat för läsförståelse. 

Jag tolkade det som att läraren inte aktivt arbetade med läsförståelse mer än under dessa två 

timmar. Jag ställer mig frågande till om det räcker för att alla elever ska kunna lära sig att 

använda strategier vid läsningen, speciellt de elever som har problem med läsförståelse. Blir det 

naturligt för eleverna att använda olika strategier även under andra lästillfällen? En annan 

aspekt som skiljde dessa lärare åt var att Lärare A förklarade att under dessa 

undervisningstimmar i läsförståelse så arbetade de nästan uteslutande med skönlitterära texter, 

medan både Lärare B och Lärare C ofta använde även andra genrer så som faktatexter eller 

instruerande texter.  En orsak till att Lärare A mestadels använde skönlitterära texter i 

undervisningen kan, enligt min tolkning bero på att hen undervisade i årskurs ett. De andra två 

lärarna undervisade i årskurs två samt årskurs tre och de kanske utforskat faktagenren mer.  

 

Vid observationerna kunde jag se både likheter och olikheter med lärarnas undervisning i 

läsförståelse. Något gemensamt med lärarnas lektioner under observationstillfället var att de la 

relativt mycket tid på att förklara främmande och svåra ord för eleverna. Enligt min tolkning 

gjorde dock lärarna det på olika sätt i undervisningen. Eleverna i Lärare A:s lektion fick själva 

plocka ut ord som de tyckte var svåra i texten och sedan gick klassen gemensamt igenom dem 

på tavlan. I Lärare B:s klass hade läraren redan valt ut några svåra ord och uttryck från texten 

som eleverna fick förklara skriftligt. Lärare C högläste en text och under läsningen valde hen ut 

svåra ord som eleverna fick försöka förklara gemensamt. Høien & Lundberg förklarar att 

begreppsförståelse är en förutsättning för att kunna förstå en text. Vidare beskriver de att om 

texten innehåller mer än 20 procent av ord som är okända för läsaren så blir texten svår att 

förstå (Høien & Lundberg 2013 s. 115, 128).  

 

Efter att ha intervjuat lärarna och observerat lektionerna får jag uppfattningen av att, speciellt 

Lärare B och Lärare C, arbetar dagligen med ordförståelse i klassrummet inom flera ämnen i 
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skolan. Att det är något som är relativt naturligt i deras dagliga undervisning. Vid 

observationstillfället i Lärare A:s klass ställde jag mig till en början frågande till varför de läste 

samma text så många gånger, jag kände att det blev ganska enformigt. Men i efterhand förstod 

jag att läraren ville att eleverna verkligen skulle få en grundlig förståelse för texten. Bråten 

skriver om minnessstrategin som är en av strategierna som han anser kan vara betydelsefull för 

en god läsförståelse. Minnesstrategin går ut på att man repeterar texten flera gånger och skriver 

ner svåra ord (Bråten 2009 s. 69). Ytterligare en fråga jag ställde mig under 

observationstillfället i Lärare A:s klass var syftet med ekoläsningen. Jag tyckte att momentet 

mest blev rörigt och att det snarare försvårade förståelsen av texten än var utvecklande för 

elevernas förståelse.   

 

Min tolkning efter intervjuerna och observationerna var att både Lärare B och Lärare C kändes 

relativt säkra i sin undervisning. Jag märkte att de arbetade med en metod som de var väl 

inlästa på samt att de hade vant in eleverna med att arbeta på det viset. Det märktes i båda 

klasserna att eleverna visste hur arbetet skulle läggas upp. I Lärare B:s klass kunde exempelvis 

eleverna påminna läraren om hen glömt att säga vilken läsfixare de arbetade med.  Jag fick en 

känsla av att de använde arbetssätt som de kände sig trygga med och som de använde helt 

naturligt i undervisningen. Vid intervjun och observationen av Lärare A kunde jag känna en 

liten osäkerhet. Läraren förklarade för mig under intervjun att hen skulle vilja ha mer 

kunskaper inom området. Jag tyckte att osäkerheten avspeglade sig lite under 

observationstillfället då det kändes som att läraren inte visste varför hen undervisade som hen 

gjorde. Det märktes även att eleverna inte var lika engagerade under lektionen i Lärare A:s 

klass. Detta kan, enligt min tolkning, bero på att läraren inte undervisat dessa elever i 

läsförståelse särskilt länge eftersom hen endast har varit lärare för klassen i 2,5 månader.  

 

Den tredje frågeställningen som jag ville besvara är hur lärarna förklarar att de upptäcker om en 

elev har problem med läsförståelsen. Gemensamt för samtliga lärare är deras beskrivning av 

svårigheterna kring att upptäcka om en elev har problem med läsförståelsen.  

 

Min tolkning utifrån intervjuerna är att lärarna har väldigt svårt att upptäcka om en elev har 

problem med läsförståelsen. Två av lärarna beskrev att de brukar ha gruppdiskussioner kring 

texter och slumpvis dra ett namn från klassen som ska svara på frågan. Jag ställer mig något 

frågande till om man verkligen kan urskilja om en elev har problem med läsförståelsen genom 

att arbeta på det sättet eftersom det kan vara flera andra orsaker till att eleven inte kan svara på 
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frågan, exempelvis okoncentration, osäkerhet att tala inför klassen osv. För elever med 

förståelsesvårigheter kan det här sättet att arbeta på, enligt min mening, vara väldigt jobbigt och 

utpekande. Jag tror att det är bra att arbeta på det sättet för att få fler elever koncentrerade på 

texten, eftersom de inte vet vem som kommer få svara på frågan. Samtliga lärare beskrev att de 

kunde märka om en elev hade problem med läsförståelsen genom enkla tester eller 

läsförståelseuppgifter i arbetsboken. Enligt min åsikt så tror jag att det här är ett bättre sätt att ta 

reda på om en elev har problem med läsförståelsen. I gruppdiskussioner är det, precis som jag 

skrivit tidigare, många andra orsaker som kan spela in om eleven inte förstår. Men när eleven 

själv får läsa texten och svara på olika typer av frågor om texten tror jag att läraren ganska 

konkret kan se om eleven har problem med läsförståelsen. Problemen hos läsare med specifika 

läsförståelseproblem är som störst vid individuell läsning. Elwér beskriver att läsare med 

specifika läsförståelseproblem är en stor grupp som har svårigheter med att klara av skolan 

eftersom de har svårt att tillägna sig kunskaper genom läsningen då de har problem med att 

förstå texter de läser (Elwér 2009 s. 168-169). Gruppdiskussioner är enligt min åsikt annars 

väldigt bra att arbeta med i läsförståelseundervisningen för att låta eleverna öva på olika 

läsförståelsestrategier. En av lärarna arbetade med frågor i tre steg där eleverna först fick 

förklara svåra ord, sedan svara på frågor som fanns konkret i texten och sedan svar på frågor 

där svaret inte fanns direkt i texten. Jag tror att den här typen av frågor är bra att använda i 

undervisningen de kräver att eleverna verkligen förstår och sätter sig in i texten.  

 

Sammanfattningsvis har jag, vid mina intervjuer och observationer, fått se hur lärarna 

reflekterar kring och arbetar med läsförståelse. Jag har fått se både likheter och skillnader i 

lärarnas läsförståelseundervisning. Vid mina intervjuer fick jag uppfattningen att lärarna hade 

svårt att definiera vad specifika läsförståelseproblem innebär och hur de ska arbeta för att 

hjälpa elever som har dessa problem. Samtliga lärare som var med i undersökningen beskrev att 

de kände vissa svårigheter med att upptäcka om en elev har problem med läsförståelsen. 

Utifrån mina intervjuer och observationer får jag uppfattningen av att många lärare känner en 

osäkerhet kring att undervisa elever som har problem med läsförståelse. Jag tror att det dels kan 

bero på att det är så pass svårt att upptäcka att en elev har dessa problem, då läsarens 

ordavkodning är helt normal. Dels tror jag att det beror på att det inte är något som har 

uppmärksammats särskilt mycket i utbildningen. Jag tror och hoppas att detta problem kommer 

att uppmärksammas mer inom skolan i framtiden eftersom både resultaten i PISA och PIRLS 

har visat att elevernas läsförståelse har blivit allt sämre.   
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6.1 Kritiska aspekter 

Efter att ha utfört mina intervjuer och observationer ställer jag mig frågande till om syftet med 

min undersökning kan ha påverkat informanternas svar vid intervjun samt om min närvaro kan 

ha påverkat lärarnas arbetssätt vid observationen. Innan jag besökte skolorna skickade jag ut ett 

mail (bilaga 1) där jag beskrev det övergripande syftet med min undersökning samt om de var 

intresserade av att delta. Jag kan redan vid detta tillfälle ha påverkat lektionsplaneringen vid 

observationstillfället och de kan ha planerat lektionen på ett sätt som skulle tillfredsställa mina 

förväntningar. Jag är medveten om att mitt mail samt min närvaro kan ha påverkat 

informanternas svar vid intervjuerna samt lektionsplaneringen. Men jag anser att jag ändå fått 

en sanningsenlig bild av hur lärarna arbetar med läsförståelse samt deras tankar och reflektioner 

kring sin undervisning. Jag valde medvetet att inte skriva något om specifika 

läsförståelseproblem i informationsmailet vilket berodde på att jag ville ha en sanningsenlig 

bild av lärarnas tolkning av begreppet.  

6.2 Vidare forskning 

Under arbetet med uppsatsen har det kommit upp många intressanta frågor kring området jag 

har undersökt. Ett förslag på vidare forskning är att undersöka hur lärarna arbetar med 

läsförståelse i undervisningen och sedan jämföra det med elevernas resultat på en uppgift i 

läsförståelse. Detta för att se vilka arbetssätt som är gynnsammast för eleverna.  

 
	  

7. Käll- och litteraturförteckning 

7.1. Tryckta källor 

Ahrne, Göran & Svensson, Peter (2011). Att designa ett kvalitativt forskningsprojekt. I: Ahrne, 

Göran & Svensson, Peter (red). Handbok för kvalitativa metoder. Stockholm: Liber AB. 

 

Bryman, Alan (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber AB. 

 

Bråten, Ivar (2008). Läsförståelse- inledning och översikt. I: Bråten, Ivar (red). Läsförståelse i 

teori och praktik. Lund: Studentlitteratur AB.  

 



	   39	  

Bråten, Ivar (2008). Läsförståelse- komponenter, svårigheter och åtgärder. I: Bråten, Ivar (red). 

Läsförståelse i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Bråten, Ivar & Strømsø, Helge (2008). Förståelse av digitala texter- nya utmaningar. I: Bråten, 

Ivar (red). Läsförståelse i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Dalén, Monica (2008). Intervju som metod. Malmö: Gleerups Utbildning AB. 

 

Elwér, Åsa (2009). Specifika läsförståelseproblem. I: Samuelsson, Stefan (red). Dyslexi och 

andra svårigheter med skriftspråket. Stockholm: Natur och kultur.    

 

Fridolin, Gustav (2015). Läsa-skriva-räkna-garanti för lågstadiet införs 2017. (Elektronisk). 

Dagens Nyheter, 4 mars. Tillgänglig: http://www.dn.se/debatt/lasa-skriva-rakna-garanti-for-

lagstadiet-infors-2017/ (2015-11-02).  

 

Hultén, Richard & Källström, Maria (2011). Forma språket basbok ettan. Malmö: Gleerups 

Utbildning AB.  

 

Johansson, Bo & Svedner, Per Olov (2006). Examensarbetet i lärarutbildningen: 

undersökningsmetoder och språklig utformning. Uppsala: Kunskapsföretaget AB.  

 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

Lalander, Philip (2011). Observationer och etnografi. I: Ahrne, Göran & Svensson, 

Peter (red). Handbok för kvalitativa metoder. Stockholm: Liber AB. 

 

Myrberg, Mats (2003). Att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter. Stockholm: 

Skolverket.   

 

Lindgren, Astrid (2003). Pippi Långstrump. Stockholm: Raben & Sjögren.  

 

National Reading Panel (2000). Teaching children to read. An evidence-based assessment of 

the scientific literature on reading and its impligation for reading instruction. 



	   40	  

Washington DC: National Academy Press. 

 

Reichenberg, Monica (2014). Vägar till läsförståelse- texten, läsaren, samtalet. Falun: 

ScandBook AB.  

 

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

Stockholm: Skolverket. 

 

Skolverket (2012). PIRLS 2011- läsförmågan hos svenska elever i årskurs 4 i ett internationellt 

perspektiv. Stockholm: Skolverket.  

 

Skolverket (2013). PISA 2012- 15- åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och 

naturvetenskap. Stockholm: Skolverket. 

 

Stukát, Staffan (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

Weeks, Brendan S.; Hamilton, Stephen; Oakhill, Jane V. och Holliday, Robyn E. (2008). False 

recollection in children with reading comprehension difficulties. Science Direct, 106 (2008) p 

222-233. 

 

Westlund, Barbro (2009). Att undervisa i läsförståelse- lässtrategier och studieteknik. 

Stockholm: Natur & Kultur.   

 

Widmark, Martin (2014). En läsande klass. Stockholm: Liber AB.  

 

Wänblad, Mats (2013). Nyckeln till skatten. Stockholm: Natur och Kultur.  

 

Örberg, Peter (2011). Livshistorieintervjuer. I: Ahrne, Göran & Svensson, 

Peter (red). Handbok för kvalitativa metoder. Stockholm: Liber AB. 

7.2 Otryckta källor 

 

Intervju med Lärare A 2015-11-02 kl. 12.00-12.40  



	   41	  

Intervju med Lärare B, 2015-11-05 kl. 11.15-12.00  

Intervju med Lärare C, 2015-11-10 kl. 11.00-11.45 

 

Lärare A observation av svensklektion, 2015-11-02 kl. 11.00- 11.55  

Lärare B observation av svensklektion, 2015-11-05 kl. 10.00- 10.50  

Lärare C observation av svensklektion, 2015-11-10 kl. 09.45-10.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

8. Appendix 

8.1 Bilaga 1: Mail till informanterna på de undersökta skolorna 

Hej,             

Jag heter Molly Gäfvert och går min sista termin på Södertörns högskolas lärarutbildning med 

interkulturell profil årskurs F-3.  Jag skriver nu min andra uppsats som handlar om hur lärare 

undervisar i läsförståelse. Fokus kommer att ligga på att undersöka vilka metoder som lärarna 

använder i sin läsförståelseundervisning och hur de reflekterar kring dessa samt lärarnas tankar 

kring elever som har problem med läsförståelsen.  Jag är därför intresserad av att observera en 

lektion i läsförståelse samt göra en intervju för att få lärarens perspektiv på ämnet.  

Undersökningen kommer att utföras genom intervjuer med lärare på ett antal skolor samt 
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observationer av läsförståelseundervisningen i årskurs F-3. Undersökningen pågar från v.41-49 

2015, jag är framförallt intresserad av att utföra undersökningen under vecka 45- 46. Jag 

kommer i min undersökning att utgå från de forskningsetiska principerna. Det innebär att om 

du väljer att delta i studien, kan du närsomhelst välja att dra dig ur och allt material kommer att 

behandlas och redovisas på ett sätt att det varken går att identifiera lärarna, barnen eller skolan. 

Jag skulle bli glad och tacksam om du kan ställa upp på min undersökning. Om du är 

intresserad av att delta får du gärna höra av dig till mig. Tack på förhand!  

  

Vänliga hälsningar, 

Molly Gäfvert  

XXX@XXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Bilaga 2: Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

 

Intervjuguide Allmänna, inledande frågor:  

- Kan du berätta lite om dig själv och ditt arbete som lärare, hur länge har du arbetat som 

lärare? Hur länge har du arbetat på den här skolan? 

 

- Berätta lite kort om skolan du arbetar på, vilka årskurser finns det, hur många pedagoger 

arbetar på skolan, hur många elever har skolan?  

 

Intervjuns centrala del, öppna frågor:  

- Hur skulle du definiera läsförståelse? 
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- Vad tänker du på när du hör begreppet specifika läsförståelseproblem? 

 

- Vad anser du om betydelsen av att elever har en bra läsförståelse? 

 

- Hur arbetar du övergripande med lässtrategier, ge gärna några exempel? 

 

- Hur ofta undervisar du i lässtrategier? 

 

- Vilka faktorer påverkar ditt val av lässtrategier? 

 

- Vad använder du för läromedel och material i din undervisning i läsförståelse?  

 

Specifika frågor: 

- Vad har du sett för resultat i elevernas läsförståelse genom att arbeta med 

läsförståelsestrategier? 

 

- Hur märker du om en elev har problem med läsförståelse? 

 

- Hur gör du om en elev har svårigheter med förståelsen vid läsning av en text? 

 

Avslutande, sammanfattande frågor:  

- Intervjun sammanfattas med några meningar  

 

- Har du något mer att tillägga?  
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