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Sammanfattning 
 
Kraven på elevernas läsförmåga ökar från och med årskurs 4 och det är därför angeläget att 

erbjuda en fortsatt god undervisning i läsförståelse efter den första läsinlärningen. 

Syftet med den här kvalitativa studien var att utifrån specialpedagogisk synvinkel studera 

pedagogers uppfattningar om undervisning i läsförståelse i årskurserna 3-6. Ett annat syfte var 

att studera och framhålla pedagogens betydelse i undervisning i läsförståelse. 

Studien omfattades av sex semistrukturerade intervjuer. Det insamlade dataunderlaget 

transkriberades och bearbetades genom tematisk analys och två huvudteman växte fram; 

Undervisning i läsförståelse och Undervisningsuppdraget. Dessa huvudteman mynnade ut i ett 

antal underteman. 

Resultatet visar att fortbildning är viktigt för pedagogernas utveckling av sin undervisning i 

läsförståelse. Pedagoger beskriver att de undervisar om läsförståelsestrategier genom 

modellering. Resultatet indikerar ett relationellt förhållningssätt samt anpassningar av 

undervisningen för att möta individuella behov. Arbete i olika grupp-konstellationer framhålls 

för den individuella utvecklingen i läsförståelse. Pedagogerna lyfter även fram betydelsen av 

specialpedagogisk handledning och att specialundervisning ges till elever i behov av stöd. 

Teoretiskt ramverk för studien är det sociokulturella och det relationella perspektivet. 

Den övergripande slutsatsen av den här studien är att pedagogerna beskriver en god undervisning 

i läsförståelse. Pedagogernas uppdrag är att erbjuda strategier och tekniker, som stödjer 

utvecklingen av läsförståelsen. En annan slutsats är betydelsen av lärande i en social kontext. 
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Abstract 

The demands on the pupils´ reading competence increase from the 4th grade and beyond and for 

that reason it is important to provide continuously good teaching in reading comprehension after 

the beginning stages of reading acquisition. 

The purpose of this qualitative study was to investigate perceptions of teachers´ regarding 

instruction in reading comprehension in grades 3-6 from a special educational point of view. 

Another purpose was to study and emphasize the importance of teachers´ regarding instruction 

in reading comprehension. 

The study comprised six semi-structured interviews. The collected data was transcribed and 

processed by thematic analysis and two main themes emerged; Teaching in reading 

comprehension and The mission of teaching. These main themes resulted in a number of 

subthemes. 

According to the result, further education is important for the teachers´ development of their 

teaching in reading comprehension. Teachers describe that they teach reading comprehension 

strategies by modeling. The result indicates a relational approach and adaptions of the 

instructional practice in order to meet individual needs. Different social participation structures 

are underlined for individual development of reading comprehension. The teachers stress the 

importance of special educational counseling and special education for pupils in need of support. 

The theoretical framework of the study is the socio-cultural and the relational perspective. 

The general conclusion of this study is that the teachers describe a good teaching in reading 

comprehension. The teachers´ mission is to provide strategies and techniques to support the 

development of reading comprehension. Another conclusion is the importance of learning in a 

social context. 
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1. Inledning 
 
Att kunna läsa med förståelse är idag mer angeläget än någonsin. Efter den första läsinlärningen 

i skolan, så behöver eleverna kunna använda läsningen som ett verktyg för att lära och inhämta 

kunskaper i olika ämnen. För den enskilda individen är läskompetens av central betydelse också 

när det gäller fortsatta studier, i arbetsliv och på fritiden. 

Bråten (20008) förklarar att en god läsförmåga är nödvändig för att kunna fungera i ett 

demokratiskt samhälle. Även Varga (2013) poängterar samhällets allt högre krav när det gäller 

skriftspråklig kompetens, vilket också innebär högre krav på att skolan kan bereda undervisning 

som faktiskt utvecklar sådana kunskaper som efterfrågas i samhället. Varga uttrycker att 

undervisningen i läsförståelse i Sverige behöver granskas i förhållande till länder med 

framgångsrik undervisning, men den behöver också granskas i förhållande till forskningen. 

Varga menar att läsforskningen både i Sverige och internationellt har tagit fasta på textsamtalets 

betydelse samt undervisning om läsförståelsestrategier, för att därigenom utveckla elevernas 

läsförståelse. 

Sverige har under flera år uppvisat negativa resultat i internationella läsundersökningar, men i 

samband med den senaste PISA-mätningen 2015 (Skolverket, 2016) kunde man däremot se ett 

trendbrott. Resultaten visar en markant förbättring för Sveriges del, men enligt rapporten så är 

det fortfarande för tidigt att förklara orsakerna till resultaten och det går ännu inte att dra några 

omfattande slutsatser. Även senaste mätningen i PIRLS år 2016 (Skolverket, 2018) visar en 

positiv utveckling, även om Sverige ännu inte nått upp till den nivå man låg på år 2001. 

Skolverket (2018) poängterar att man ändå inte kan slå sig till ro med en positiv utveckling, då 

skolan fortfarande står inför många och stora utmaningar. Det är till exempel stora skillnader 

mellan olika elevgrupper som har olika studieförutsättningar och en annan utmaning är att det 

saknas alltmer personal med pedagogisk utbildning (Skolverket, 2018). I klassrummen är det 

också en helt annan mångfald än förr, eftersom alltfler elever kommer från en annan språklig 

bakgrund. 

Bruce (2018) uttrycker behov av kontinuerliga utvärderingar av undervisningen och hon menar 

att utmaningar kan driva på utveckling av verksamheten. I Skollagens 3 kap. 3 § (SFS 2010:800) 

beskrivs betydelsen av god undervisning genom att poängtera vikten av att stimulera och vägleda 

eleverna, så att de utifrån sina behov och förutsättningar kan utvecklas så mycket som möjligt i 

riktning mot kunskapsmålen. Som speciallärare är det angeläget att verka förebyggande och i 

examensordningen för speciallärare i språk-, skriv- och läsutveckling uttrycks detta genom att 
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specialläraren bland annat ska kunna ”bidra till att undanröja hinder och svårigheter i olika 

lärmiljöer” och vidare står det att specialläraren ska medverka till att ”utveckla verksamhetens 

lärmiljöer” (SFS 2011:186). Plantin Ewe (2018) poängterar betydelsen av att specialläraren intar 

ett relationellt förhållningssätt, där synen på svårigheter betraktas som något som uppstår 

relationellt, alltså mellan eleven och olika aktörer i lärmiljön. Plantin Ewe förklarar att 

specialläraren har en viktig roll när det gäller att dela med sig av sina kunskaper till kollegor och 

att uppmuntra till en förebyggande undervisning. Som speciallärare i språk-, skriv- och 

läsutveckling vill jag verka för en god allmän pedagogik i läsförståelse. 

I kommentarmaterialet i svenska (Skolverket, 2017) står det att undervisning om lässtrategier ska 

syfta till att vidga och fördjupa läsförmågan och vidare uttrycks det att lässtrategier ska utgöra 

en central del av innehållet i undervisningen i samtliga årskurser. Vidare framhålls också de olika 

former av läsning som förekommer idag, inte minst digitaliserad läsning och att olika slags 

läsning kräver olika angreppssätt av läsaren. 

Det finns en särskilt kritisk period i läsutvecklingen omkring år 4 som brukar benämnas ”The 

fourth grade slump” (Sanacore & Palumbo, 2009) och eleverna möter då en ökad textmängd, fler 

genrer än tidigare och många texter innehåller ämnesspecifika ord, som skiljer sig markant från 

elevernas vardagsspråk. De båda forskarna uttrycker att det fortfarande finns många pedagoger i 

de högre årskurserna som anser att ansvaret för undervisning i läsning ligger hos pedagogerna i 

de lägre årskurserna och Sanacore och Palumbo menar att denna uppfattning också kan bidra till 

”The fourth grade slump”. De förklarar att den kritiska perioden kan lindras med kompetenta 

pedagoger som möter eleverna utifrån deras individuella behov och förutsättningar. God 

pedagogik är det mest effektiva redskapet för att främja utvecklingen av elevers läsförståelse 

samtidigt som riskerna för svårigheter med läsförståelse minskar (Snow, 2002). 

I min studie väljer jag att rikta fokus mot mellanåren i grundskolan, då det är en intressant och 

viktig period i läsutvecklingen. Från mitt perspektiv som speciallärare är det angeläget att kunna 

möta de utmaningar som uppstår i läsutvecklingen under den här perioden och att utifrån min 

yrkesroll kunna stödja pedagoger i den ordinarie undervisningen i läsförståelse. 
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2. Syfte och frågeställningar 
 
I ett flertal studier så framhålls pedagogens betydelse i undervisningen i läsförståelse. En 

stödjande läspedagogik är till nytta för alla elever, men den är särskilt viktig för elever i språklig 

sårbarhet (Plantin Ewe, 2018). Det är också angeläget att värna om en fortsatt god undervisning 

i läsförståelse uppåt i årskurserna, särskilt runt årskurs 4, eftersom detta visat sig vara en särskilt 

kritisk period i elevernas läsutveckling (Sanacore & Palumbo, 2009). Med denna forskning som 

grund så var syftet med den här studien att undersöka pedagogers uppfattningar om undervisning 

i läsförståelse i årskurserna 3-6 ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Syftet var även att studera 

och synliggöra uppfattningar om pedagogens betydelse i undervisningen i läsförståelse. 

 
 
Följande frågeställningar ligger till grund för den här studien: 

 
1. Hur beskriver några pedagoger i årskurserna 3-6 sin undervisning i läsförståelse? 

2. Hur ser dessa pedagoger på sitt uppdrag vad beträffar undervisning i läsförståelse? 
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3. Teoretisk bakgrund 
 
Detta avsnitt inleds med de teoretiska perspektiv som är utgångspunkt för studien. I nästa del 

beskrivs fem dimensioner i läsutvecklingen och därefter följer teori om ”The simple view of 

reading”, läsförståelse, metakognition, läsförståelsestrategier och Literacy. Teoriavsnittet 

avslutas med en beskrivning av tidigare forskning när det gäller undervisning i läsförståelse. 

 
 
3.1 Det sociokulturella perspektivet 
Den enskilda människan har tydliga begränsningar, både fysiskt och intellektuellt sett, men 

genom att interagera och kommunicera med andra människor kan vi dra nytta av vår egen 

begränsade förmåga med god effekt (Säljö, 2000). I ett sociokulturellt perspektiv är det just 

samspelet mellan den enskilda individen och människor i dess omgivning som uppmärksammas 

(Säljö, 2000). Uppmärksamheten riktas dels mot vad individen kan genomföra i en grupp, men 

också vad individen kan utföra på egen hand och i det sociokulturella perspektivet är det också 

av intresse att se hur en grupps samlade kunskap senare kan användas och utnyttjas av den 

enskilda individen (Säljö, 2000). Vygotskij är den person som särskilt kommit att förknippas med 

det sociokulturella perspektivet och hans idé var att allt lärande har ett socialt ursprung och att 

utvecklingen först alltid startar i den sociala aktiviteten för att så småningom övergå till det 

individuella lärandet (Vygotskij, 1934/1999). 

Det sociokulturella perspektivet förknippas med användning av fysiska och intellektuella redskap 

för att tolka och förstå omvärlden (Vygotskij, 1934/1999; Säljö, 2000). Det beskrivs hur 

användning av redskap medierar (förmedlar) verkligheten för människan och att språket är det 

allra viktigaste medierande redskapet. Det förklaras vidare hur människan via språket förs in i en 

social gemenskap i tal och tanke och att språket därför är av central betydelse för individens 

lärande och utveckling. 

Då individen klarar att genomföra handlingar tillsammans med andra innan den klarar att utföra 

dessa själv får detta följder för begreppet kompetens (Wood, Bruner & Ross, 1976). Vygotskij 

var intresserad av att kartlägga vilken potential individen har och den proximala 

utvecklingszonen är viktig i hans teori (Vygotskij, 1934/1999; Säljö, 2000). Den proximala 

utvecklingszonen beskrivs vidare som skillnaden mellan den nivå där handlingar löses med stöd 

och den nivå där individen klarar att utföra aktiviteter på egen hand. I USA brukar begreppet 

”scaffolding” användas som beteckning för den undervisning som sker i den proximala 
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utvecklingszonen (Wood, Bruner & Ross, 1976). Vidare förklaras att huvudidén för scaffolding 

är att ju större problem med att lösa en uppgift, desto mer stöd och ju större kapacitet att lösa 

uppgiften desto mindre stöd behövs. Säljö (2000)) menar att villkoret för att utveckling inom den 

proximala utvecklingszonen ska ske är att det råder assymetri i kunskapsnivå mellan olika parter. 

Säljö förklarar vidare att situationer där en mer kompetent person sam-tänker och sam-handlar 

med en novis, skapar förutsättningar för effektivt lärande. Dysthe (1996) framhåller pedagogens 

centrala ställning när det gäller att stödja elevernas inlärning i den proximala utvecklingszonen 

och Dysthe understryker också vikten av ett medvetet förhållningssätt, som innebär att 

pedagogen ger mer utrymme för elevernas röster i en dialogisk undervisning. 

 
 
3.2 Det relationella perspektivet 

 
Persson (2013) talar om olika förhållningssätt i skolans verksamhet och han argumenterar särskilt 

för det relationella perspektivet, som belyser vad som händer relationellt i samspelet mellan olika 

parter. I ett relationellt perspektiv går inte förståelse att få utifrån en enskild persons beteende 

eller handlingar, enligt Persson. Vidare beskrivs hur även elevens förutsättningar betraktas 

relationellt i ett sådant perspektiv och genom anpassningar av lärmiljön så ökar möjligheterna 

för eleven att nå olika mål. Även den specialpedagogiska verksamheten bör vara relationell, det 

vill säga att den samspelar med den ordinarie pedagogiska verksamheten (Persson, 2013). 

 
 
3.3 De fem dimensionerna i läsutvecklingen 
Lundberg och Herrlin (2014) beskriver fem dimensioner i läsutvecklingen och dessa är 

fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och läsintresse. Vidare 

beskrivs det ömsesidiga sambandet mellan de olika dimensionerna, som alla påverkar och 

samspelar med varandra. Den fonologiska medvetenheten är en förutsättning för ordavkodningen 

och när eleven väl ”knäckt koden” är nästa steg att få flyt i läsningen. Det är ett nära samband 

mellan läsflyt och läsförståelse som båda utvecklas i interaktion med varandra. Läsintresse är den 

sista dimensionen och Herrlin och Lundberg framhåller skolans ansvar när det gäller att främja 

intresse för läsning. Vidare poängteras betydelsen av att ha kunskap om läsförmågans alla olika 

sidor och en ojämn progression mellan olika dimensioner kan vara varningstecken som bör 

observeras. 
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3.4 The simple view of reading 
Läsförmågan brukar beskrivas som ”The simple view of reading”, en modell som uttrycks genom 

formeln Läsning = Avkodning x Språkförståelse (Gough & Tunmer, 1986). Det beskrivs vidare 

att det krävs två färdigheter för att kunna läsa, dels avkodning, men även språkförståelse och 

dessa behöver multipliceras med varandra för att läsningen ska fungera. Om den ena faktorn är 

0, så är det ingen läsning (Gough & Tunmer, 1986). De ingående komponenterna har dock olika 

stor betydelse för läsförmågan beroende på var i läsutvecklingen eleven befinner sig (Hugh & 

Catts, 2018). Avkodningsförmågan är viktigast för läsförståelsen initialt, men i senare årskurser 

så är det språkförståelsen som har störst betydelse för läsförståelsen (Hugh & Catts, 2018). 

 
 
3.5 Läsförståelse 
”Läsförståelse kan definieras som att utvinna och skapa mening genom att genomsöka och 

samspela med skriven text” (Bråten, 2008 s. 47). I den här definitionen visas komplexiteten i 

läsförståelse, då det både handlar om att utvinna mening och att kunna skapa mening. Det är 

nödvändigt att utveckla en god avkodningsförmåga för att kunna utvinna och skapa mening 

utifrån en text och god avkodning kan ses som flaskhalsen för att nå en god läsförståelse (Bråten, 

2008). Det beskrivs vidare att ett sådant synsätt är ett ”bottom-up”- perspektiv, eftersom 

avkodningen anses vara den mest avgörande komponenten för läsförståelsen. Det krävs mer än 

en god avkodningsförmåga för att bli en effektiv läsare, men brister i avkodningen är ändå 

hindrande för utvecklingen av läsförståelsen (Hulme & Snowling, 2013). 

Bråten (2008) beskriver också ett motsatt synsätt, ”top-down”, där faktorer som kunskap om 

textinnehåll och struktur anses spela roll för läsförståelsen. Bråten förordar en kombination av 

både ”bottom-up” och ”top-down” och han menar att både ordavkodning och andra faktorer som 

förkunskaper har en central roll för läsförståelsen. 

 
 
Utvecklingen av läsförståelse påverkas av tre komponenter: läsaren, texten och aktiviteten och 

det finns ett reciprokt beroendeförhållande mellan dessa tre komponenter (Snow, 2002). Vad 

läsaren beträffar så tolkas texter olika utifrån olika personer beroende på vilka vi är och vilka 

erfarenheter och förkunskaper vi bär med oss (Roe, 2014). Läsarens kognitiva kapacitet, liksom 

förmåga till koncentration och uppmärksamhet är också faktorer som har betydelse för 

läsförståelsen (Snow, 2002). Textens struktur och uppbyggnad liksom innehållet är också 

faktorer som påverkar läsförståelsen och läsbarheten, enligt Snow. Tills sist framhålls också 
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aktiviteten, det vill säga själva läsningen, som påverkas av uppgiftens mål och syfte. Snow menar 

att de tre komponenterna läsare, text och aktivitet också ingår i en social kontext, där läsaren blir 

en del av olika läskulturer. 

 
 
3.6 Metakognition 

 
Metakognition (meta: bakom; kognition; tänkande) handlar om hur individen på ett medvetet sätt 

kan reflektera över sina tankeprocesser (Imsen, 2006). När det gäller läsförståelse så yttrar sig 

metakognitiv förmåga som medvetenhet kring skillnaden mellan läsarens förståelse och de krav 

som texten ställer och denna medvetenhet kan bidra till att läsaren försöker att utnyttja olika 

strategier för att öka förståelsen (Dabarera, Renandya & Zhang, 2014). Metakognition handlar 

således om medvetenhet kring huruvida läsaren förstår innehållet i en text (Pressley, 2002). Den 

metakognitiva förmågan är som en sorts ”kvalitetskontroll” av läsförståelsen och den börjar 

verka om det uppstår brister i förståelsen (Roe, 2014). 

 
 
3.7 Läsförståelsestrategier 
Den forskning som har bedrivits kring den fortsatta läsundervisningen har bland annat fokuserat 

på hur duktiga läsare gör när de läser och vad som utmärker god undervisning i läsförståelse 

(Roe, 2014). Duktiga läsare läser aktivt, vilket innebär att de utnyttjar läsförståelsestrategier 

under läsningen och de har också en förmåga att växla användning av strategier för att få mest 

behållning i förhållande till syftet med läsningen (Bråten, 2008). Vidare beskrivs 

forskningsbaserade undervisningsmodeller och bland dessa är den reciproka undervisningen väl 

etablerad. Metoden innebär att pedagogen och eleverna turas om att leda dialoger kring 

textinnehållet, begreppet reciprok betyder just ”växling av roller” (Westlund, 2009). Reciprok 

läsundervisning, RT bygger på fyra grundstrategier; förutspå, ställa frågor, klargöra och 

sammanfatta (Palinscar & Brown, 1984). 

I undervisningen i läsförståelse synliggör pedagogen läsförståelsestrategierna genom att 

modellera för eleverna (Reichenberg & Emanuelsson, 2014). Eleverna observerar hur pedagogen 

gör, för att de så småningom själva ska kunna veta hur de ska använda sig av 

läsförståelsestrategierna och detta sätt att undervisa hör ihop med något som kallas ”reading 

apprenticeship”, lärlingstid (Roe, 2014). Efter att ha iakttagit och lyssnat på pedagogens 

modellering så kan eleverna senare med stöd av pedagogen och tillsammans med kamraterträna 
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dessa läsförståelsestrategier i samband med läsning (Pressley, 2002). Genom att eleverna först 

får möjlighet att träna användning av läsförståelsestrategier i en social kontext, så stödjs 

elevernas lärande så att de så småningom klarar att använda sig av läsförståelsestrategierna på 

egen hand (Palinscar & Brown, 1984). 

 
 
3.8 Literacy 

 
Det engelska begreppet literacy är ett uttryck som det inte riktigt finns en svensk översättning 

till. Westlund (2009) lyfter fram en definition av begreppet, där skriftspråkets betydelse för att 

fungera i samhället nämns, liksom dess betydelse när det gäller att kunna se till egna behov och 

även dess betydelse för individens egen utveckling. Westlund översätter ”reading literacy” till 

läsförståelse eller läsförmåga och hon förklarar vidare att ”reading literacy” är en konstruktiv 

process. Begreppet literacy kan också definieras som skriftspråkliga sociokulturella handlingar, 

där man både utnyttjar teoretiska och praktiska metoder i mötet med skriftspråket (Barton, 1994). 

 
 
 
3.9 Tidigare forskning om undervisning i läsförståelse 

En pionjär inom forskning om undervisning i läsförståelse var Durkin (1979) som genom 

klassrumsobservationer ville studera huruvida det bedrevs någon undervisning i läsförståelse vid 

skolor i USA. Det var en stor studie som omfattade elever från årskurs 3-6. Anledningen till 

urvalet av årskurser var att forskaren utgick från att det förekom mer undervisning i läsförståelse 

i de senare årskurserna än i årskurserna 1 och 2. Durkin kom fram till att det nästan inte förekom 

någon undervisning i läsförståelse över huvud taget i årskurserna 3-6, å andra sidan bedömdes 

eleverna ofta i läsförståelse. Undervisningstid ägnades åt att dela ut uppgifter, göra färdigt 

uppgifter och att kontrollera dessa och det framkom också att en stor del av lektionstiden inte 

kunde kategoriseras som undervisning, utan det var ”transitions”, övergångar eller annan tid som 

inte räknades som undervisning. Något som också framkom i Durkins studie var att inte en enda 

av pedagogerna ansåg att läsförståelse kunde tränas i So-ämnen. Pedagogerna förklarade att deras 

uppgift var att ta upp ämnesinnehållet och att få eleverna att kunna fakta. 

Durkins forskning visade att det fanns behov av att utveckla undervisningen i läsförståelse och 

det behövdes modeller för hur undervisningen i läsförståelse skulle gå till. Palinscar och Brown 

(1984) bidrog genom sin forskning till denna utveckling. Dessa båda forskare poängterar vikten 
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av att använda läsförståelsestrategier i samband med läsningen. De menar också att elever med 

läsförståelsesvårigheter inte utnyttjar läsförståelsestrategier på samma sätt som goda läsare gör. 

Forskarna genomförde studier av elever i årskurs 7, som var ”poor comprehenders”, det vill säga 

elever som uppvisade svag läsförståelse. Studien genomfördes i små undervisningsgrupper. 

Palinscar och Brown använde sig av en modell som kallas ”Reciprocal Teaching”, RT och de 

fyra läsförståelsestrategierna som ingår i modellen är att förutspå, ställa frågor om innehållet, 

reda ut oklarheter och att sammanfatta innehållet i texten. Palinscar och Brown la vikt vid att 

pedagogen till en början modellerar olika läsförståelsestrategier för eleverna, för att visa dem hur 

de ska gå tillväga. Så småningom får eleverna pröva att själva modellera med stöd av pedagogen 

och därefter kan pedagogen och eleverna turas om att leda textsamtalet utifrån olika 

läsförståelsestrategier. De båda forskarna beskriver att de läsförståelsestrategier som tränas både 

är förståelsestödjande och förståelseövervakande och att undervisning kring dessa strategier är 

särskilt betydelsefullt för elever med svag läsförståelse. Den reciproka undervisningsmodellen 

så att säga tvingar eleverna att delta i aktiviteten kring läsningen även om de ännu inte behärskar 

läsförståelsestrategierna fullt ut och pedagogen kan då få möjlighet att ge konstruktiv feed-back 

(Palinscar & Brown, 1984). Resultaten från studierna visar signifikanta förbättringar när det 

gäller utvecklingen av elevernas läsförståelse. 

I Palinscars och Browns studie framhålls betydelsen av modellering och ”scaffolding”/stöttning 

för elevernas lärande. Flera andra studier, bland annat Rupley, Blair & Nichols (2009) studie 

visar också på vikten av modellering och pedagogens betydelse i undervisningen. Dessa forskare 

har precis som Palinscar och Brown även riktat sin uppmärksamhet mot elever med 

lässvårigheter. Rupley och kollegor använder begreppet explicit undervisning, som innebär att 

pedagogen tydliggör undervisningen för eleverna. Det beskrivs vidare att modellering är en form 

av explicit undervisning, där den som modellerar använder metoden ”tänka högt” och på detta 

sätt kan pedagogen lära ut läsförståelsestrategier genom att synliggöra kognitiva processer för 

eleverna. I studien poängteras vikten av en aktiv verbal interaktion mellan pedagogen och 

eleverna där pedagogen tydligt leder samtalen. Rupley och kollegor poängterar också betydelsen 

av ”Time on task” och de syftar då på effektiv undervisningstid, där eleverna verkligen är aktiva 

deltagare i undervisningen. Rupley och kollegor framhåller att explicit undervisning skapar goda 

förutsättningar för aktiv elevmedverkan och ”Time on task”. 

Det finns också andra liknande studier som har behandlat ”tänka högt”-strategin. Sönmez och 

Erkham Sulak (2018) har undersökt vilken effekt ”tänka högt”-strategin har för läsförståelsen när 

det gäller elever i årskurs 4. De båda forskarna beskriver läsning som en mycket komplex mental 
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aktivitet och att enbart kunna läsa är inte lika med att förstå innehållet. Läsprocessen når sin 

kulmen först när förståelsen träder i kraft och Sönmez och Erkham Sulak förklarar att förståelsen 

inte sker automatiskt utan elever behöver få öva på läsförståelse. Vidare poängteras att 

användning av läsförståelsestrategier vid läsning av anpassade texter bidrar till att elevernas 

läsförståelse utvecklas. Forskarna har i sin studie tagit fasta på ”tänka högt”-strategin och de 

förklarar att pedagogen genom den här undervisningsstrategin kan göra eleverna medvetna om 

olika läsförståelseprocesser. Två klasser var representerade i studien, den ena var 

experimentgrupp och den andra var kontrollgrupp och i resultatet framkommer att elever i 

experimentgruppen läser signifikant bättre efter undervisning enligt den här modellen än elever 

i kontrollgruppen. Resultatet visar därmed att ”tänka högt”-strategin har utvecklat elevernas 

läsförståelse. 

En av läsförståelsestrategierna i Palinscars och Browns (1984) reciproka undervisningsmodell är 

att kunna sammanfatta innehållet. Att kunna summera eller sammanfatta innehållet i en text är 

en strategi som är speciellt användbar när syftet med läsningen är att lära. I följande studie 

uppmärksammas den här läsförståelsestrategin närmre. Pečjac och Pirc (2018) har undersökt 

effekten av ett intervenerande program, där elever i årskurs 4 fick systematisk undervisning om 

strategin att göra summeringar av vad de läst. I årskurs 4 ställs eleverna inför mer krävande texter, 

där de också förväntas kunna redogöra för huvuddragen av innehållet. De höga förväntningarna 

på eleverna beskriver Pečjak och Pirc som ”hitting the wall of the 4th grade” och de menar därför 

att summering är en viktig strategi att arbeta med i skolan under den här perioden. Att summera 

beskrivs vidare som en metod där läsaren söker efter viktig information i texten och att den sedan 

sätts samman till en kortare återgivning – en summering. Genom att använda den här strategin så 

är det möjligt för eleverna att förstå texter mer på djupet, menar dessa forskare. Själva studien 

genomfördes som ett interventionsprogram under 5 månader med pedagoger som undervisade 

elever i den aktuella strategin i autentisk klassrumsmiljö. Förmågan att kunna summera mättes 

tre gånger, före interventionen, precis efter interventionen och tre månader senare. Eleverna fick 

först läsa korta texter och efteråt fick de göra skriftliga summeringar. Resultatet av studien visar 

att pedagoger kan utveckla elevernas förmåga att göra summeringar genom systematisk träning, 

samtidigt visar undersökningen att träningseffekten snabbt avtar om den fortsatta undervisningen 

inte främjar användning av den här strategin. 

Flera studier uppvisar framgångsrika resultat av undervisning i läsförståelse, men följande studie 

skiljer sig från annan forskning på det här området. I studien undersöks effekten av undervisning 

om läsförståelsestrategier när det gäller elever i årskurs 4 (Muijselaar, Swart, Steenbeek-Planting, 
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Droop, Verhoeven & de Jong, 2018). Eleverna i interventionsgruppen har i helklass fått träna på 

att förutspå, klargöra, göra textkopplingar, ställa frågor och att summera. Studien har pågått under 

sammanlagt 18 veckor med 2 lektionspass i veckan. Huvudsyftet med studien har varit att främja 

användning av läsförståelsestrategier för att förbättra elevernas läsförståelse. Enligt författarna 

är detta den första interventionen som kombinerat reciprok undervisning med 

helklassundervisning. Det som framkommer i undersökningen är att ökade kunskaper kring 

läsförståelsestrategier kunnat uppmätas mellan för- och eftertest hos undersökningsgruppen 

jämfört med kontrollgruppen. Den viktigaste slutsatsen är dock att trots att interventionen kring 

strategianvändning ökat elevernas kunskaper kring läsförståelsestrategier, så har interventionen 

inte haft någon effekt på elevernas läsförståelse. Muijselaar med kollegor (2017) spekulerar 

huruvida undervisningen om läsförståelsestrategier inte har gått rätt till, men denna hypotes går 

inte att kontrollera, enligt forskarna. De lyfter istället fram en annan faktor, som de bedömer som 

viktigare för studiens resultat och det gäller de instrument för bedömning av läsförståelse som 

använts som för- och eftertest. Det är dels standardiserade tester hämtade från PIRLS (Progress 

in International Reading Literacy Study), men också tester från ett annat standardiserat testbatteri 

”The AK-reading Comprehension test”. Muijselaar och kollegor (2017) använder uttrycket ”far 

transfer”, då de beskriver dessa bedömningsinstrument i relation till interventionsprogrammet. 

Forskarna menar att de standardiserade bedömningsinstrumenten inte är anpassade utifrån 

innehållet i interventionen och att sådana tester ger svaga eller obefintliga effekter på elevernas 

läsförståelse. Muijselaar och kollegor beskriver att standardiserade tester är konstruerade för att 

kunna göra mer generella bedömningar och de förklarar vidare att det finns en stark korrelation 

mellan standardiserade tester och mätning av intelligens. Specifika kognitiva förmågor går ej att 

kontrollera med standardiserade tester, enligt dessa forskare. Som motpol till ”far transfer” 

beskriver Muijselaar och kollegor även ”near transfer”, som kännetecknas av att 

bedömningsinstrumenten utvecklats i nära anslutning till interventionsprogrammen. De 

framhåller också tidigare forskning, där sådana anpassade bedömningsinstrument visat sig ge 

interventionseffekter på elevers läsförståelse. Valet av standardiserade bedömningsinstrument i 

den här studien kan alltså vara orsak till att resultatet ser ut som det gör. 

Muijselaar med kollegor riktar också fokus mot själva interventionen, då de analyserar resultatet. 

De beskriver att pedagogerna fick relativt kort tid på sig att träna modellering samt reciprok 

undervisning innan de själva skulle leda interventionsprogrammet. Det tar egentligen flera år 

innan pedagoger har tillräckliga kunskaper för att bedriva effektiv undervisning i läsförståelse, 

enligt dessa forskare och så sett var tiden för förberedelser som pedagogerna fick för kort. Något 
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som också diskuteras är att interventionen gavs till alla elever i klassen och att det kan ha bidragit 

till att träningen blev mindre intensiv för den enskilde eleven, än om den skett i liten grupp. 

Muijselaar och kollegor nämner också att både eleverna i interventionsgruppen och de elever 

som ingick i kontrollgruppen deltog i ordinarie undervisning i läsförståelse. Skillnaden var dock 

att interventionsgruppen därutöver dessutom hade lektioner med fokus på användning av 

läsförståelsestrategier, något som ej var fallet för kontrollgruppen. Det faktum att eleverna i båda 

grupperna faktiskt fick undervisning i läsförståelse, om än på olika sätt, är också något som 

Muijselaar och kollegor beaktar då de analyserar resultatet. 

När undervisning i läsförståelse diskuteras behöver också uppmärksamhet riktas mot pedagogens 

förhållningssätt i relation till elever och till sin undervisning. I Sverige har Damber (2009) forskat 

kring just pedagogens och lärmiljöns betydelse för elevernas lärande och utveckling i 

läsförståelse. I studien ingår 8 multikulturella klasser i årskurs 3 där språkbakgrund, 

socioekonomisk status och graden av språklig stimulans i hemmet är faktorer som skulle kunna 

medföra lägre förväntningar på elevernas prestationer. Resultaten visar att kombinationen av 

inkludering, strukturerad undervisning, och höga krav och förväntningar är framgångsfaktorer i 

de studerade klassrummen. I intervjuerna talar pedagogerna om vikten av att ”ha roligt” i 

undervisningen, inte bara för att få eleverna mer intresserade av undervisningen, utan även för 

att det spelar roll om det är trygga pedagoger som tycker om att gå in i lärprocessen tillsammans 

med sina elever. Pedagogernas förhållningssätt till undervisningen och till eleverna ger också 

intryck av ett motstånd till ”The deficit syndrome”. I studien framkommer också att pedagogerna 

sällan använder prov, utan att de istället följer upp elevernas kunskapsutveckling dagligen i det 

löpande arbetet. Bedömning används formativt i syfte att planera den fortsatta undervisningen 

för den enskilda eleven. 

Sambandet mellan ordkunskap och läsförståelse har undersökts i ett flertal studier (e.g., Beck, 

Perfetti & McKeown, 1982; Stahl & Fairbanks, 1986; Elwér, 2014). Betydelsen av vilken 

inverkan ordförrådsträning har på läsförståelsen har även studerats i en metastudie av Elleman, 

Lindo, Morphy & Compton (2009). Resultatet av den studien visar att undervisning om sådana 

ord som kan kopplas samman med de aktuella texter som eleverna läser, ökar läsförståelsen, men 

däremot har inte allmän ordkunskapsträning så stor effekt på läsförståelsen. Resultatet visar 

också att elever med lässvårigheter har tre gånger så stor nytta av undervisning om ord än elever 

som inte har lässvårigheter. Även om forskarna i studien rekommenderar undervisning om ord, 

särskilt när det gäller elever med lässvårigheter, så kan de inte ge några klara rekommendationer 
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kring vilka metoder eller interventioner som är mest lämpliga för att utveckla elevernas 

läsförståelse. 

Den forskning som har presenterats i det här avsnittet handlar till största delen om elever i 

ordinarie undervisning, men här följer ett exempel som gäller elever med inlärningssvårigheter 

som får specialundervisning i läsning i ”secondary school” i USA (Ko & Hughes, 2015). 

Resultaten från observationer visar att speciallärare har identifierat ett antal 

läsförståelsestrategier och aktiviteter som implementerats i undervisningen, men alla har inte 

visat sig vara ”best practice” för läsförståelse. Den vanligast förekommande aktiviteten i studien 

är speciallärarens och/eller elevernas högläsning ungefär halva lektionstiden och flera elever 

uppvisar signifikanta svårigheter med ordavkodning i samband med högläsningen. Högläsningen 

i de observerade klassrummen är en kritisk aspekt enligt forskarna och en annan problematisk 

faktor är att fast pedagogen ställer textbaserade frågor i samband med läsning, så får eleverna 

ingen undervisning om hur de ska producera egna frågor eller hur de ska gå tillväga om de inte 

kan besvara pedagogens frågor. I de observerade klassrummen så förekommer det ofta att 

pedagogen antingen struntar i att elever svarar fel eller så säger pedagogen själv det rätta svaret. 

Endast i ett av de observerade klassrummen förekommer undervisning om läsförståelsestrategier. 

Ingen av de deltagande speciallärarna i studien har utbildning när det gäller att undervisa i 

läsförståelse. Pedagogerna uppfattar själva att de ägnar sig åt läsförståelse, men i realiteten så 

erbjuds ingen evidensbaserad undervisning. 

Till skillnad från ovanstående studie så visar den följande att även elever med betydande 

svårigheter kan utveckla sin läsförståelse om de erbjuds adekvat undervisning. Lundberg och 

Reichenberg (2013) har forskat kring huruvida elever med intellektuella funktionsnedsättningar 

kan skapa mening och förståelse genom att delta i explicit undervisning och textsamtal. Eleverna 

i studien är mellan 13-18 år. Två olika intervenerande program har använts, nämligen Reciprocal 

Teaching, RT och Inference Teaching, IT. Studien omfattas av 16 undervisningstillfällen som 

sträcker sig över 8 veckor och eleverna har i små undervisningsgrupper deltagit i undervisning 

antingen enligt RT eller enligt IT. Gemensamt för alla medverkande är dock att samma texter har 

använts i båda interventionsprogrammen. Undervisningstillfällena har videofilmats av forskarna. 

Läsförmågan har bedömts före och efter interventionen i de båda interventionsprogrammen. 

Bedömningsinstrumenten omfattar ordigenkänning, förståelse av meningar, läsflyt, läsförståelse 

och hörförståelse. Eftertesten visar förbättrade resultat i båda grupperna och resultaten är 

statistiskt säkerställda på flera områden. Effektstorleken är dock större för RT-modellen, förutom 

när det gäller läsförståelse. De elever som deltagit i RT-programmet visar alltså ingen signifikant 
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förbättring av läsförståelsen. Lundberg och Reichenberg (2013) anser att detta beror på 

takeffekter, då flera elever når maxpoäng vid både för- och vid eftertesten. Resultatet av de båda 

interventionsprogrammen visar att ingen av dem visat sig bättre än den andra och forskarna kan 

därför inte rekommendera den ena modellen framför den andra. Något som de däremot framhåller 

är vikten av att prioritera tid för undervisning i läsförståelse och framgångsfaktorerna är sociala 

interaktioner med textsamtal. En annan framgångsfaktor enligt forskarna är att undervisningen 

sker i en positiv anda och att pedagogen har förväntningar på att även elever med intellektuella 

svårigheter kan utveckla sin läsförståelse. 
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4 Metod 
 
4.1 Val av metod 

 
Den här studien bygger på en kvalitativ forskningsansats. Inom kvalitativ forskning eftersträvas 

en närhet till de individer som studeras för att forskaren därmed ska kunna uppfatta världen 

likadant som de gör (Bryman, 2018). Utgångspunkten i denna kvalitativa forskning vilar på en 

kunskapsteoretisk ståndpunkt, vilket innebär att den är inriktad på att förstå verkligheten genom 

deltagarnas tolkning av sin sociala verklighet (Bryman, 2018). 

Metoden för studien utgörs av den kvalitativa forskningsintervjun. Forskningsintervjun är ett 

professionellt samtal mellan individer som kommunicerar och utbyter erfarenheter kring ett ämne 

av gemensam betydelse, vilket leder till produktion av kunskap (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Intervjun är semistrukturerad, vilket är den mest frekventa formen för intervju och det innebär 

att samtalet kretsar kring vissa, förutbestämda ämnen (Dalen 2016). 

 
 
4.2 Urval och design 

 
Studien har genomförts på fem låg- och mellanstadieskolor i en mellanstor kommun i Sverige. 

Urvalet har även gjorts utifrån viss personlig kännedom om pedagogerna, vilket inneburit att de 

har varit förhållandevis enkelt att komma i kontakt med dem och flertalet av dem har varit villiga 

att medverka. Det sätt som urvalet har skett på gör att detta räknas som ett bekvämlighetsurval 

(Bryman, 2018) och det är samtidigt också ett målstyrt urval (Bryman, 2018), då de aktuella 

pedagogerna tillfrågats på grund av sin utbildning med inriktning mot svenska/so och för att de 

undervisar i läsförståelse i de årskurser som är aktuella för studien. 

Missivbrev (se bilaga) med information om studien skickades via e-post till eventuella deltagare. 

Avsikten var att kontakta pedagogerna igen efter en vecka för att få besked om deltagande, men 

flera pedagoger hörde av sig själva nästan omgående och tackade ja till medverkan. Av de sex 

personer som kontaktades i första omgången var det fyra stycken som tackade ja och så 

småningom kontaktades ytterligare tre personer, där en person avstod från att besvara förfrågan. 

Totalt omfattar studien således sex informanter. Det är mest kvinnor som är representerade och 

enbart en man är med i studien. Det beror på att det är mest kvinnor som är anställda vid de olika 

skolorna i den aktuella kommunen och det har påverkat urvalet. 
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I samband med förberedelsearbetet konstruerades en intervjuguide (se bilaga) med övergripande 

frågor som formulerats utifrån studiens syfte och frågeställningar. Planen var att genomföra en 

pilotstudie, men det visade sig svårt att hinna med att genomföra en sådan samt att få personer 

som kunde tänka sig att ställa upp på en provintervju. 

 
 
4.3 Genomförande av intervjuerna 
Den metod som använts i studien är semistrukturerade intervjuer (Dalen, 2015) och denna metod 

bedömdes passande då mitt syfte varit att ge intervjupersonerna frihet och utrymme att berätta, 

vilket kännetecknar semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2018). Ordningen på frågorna har 

ibland kommit att ändras utifrån intervjusituationen, vilket också den här intervjuformen tillåter 

(Bryman, 2018). 

 
Intervjuerna genomfördes i en lugn miljö, där vi oftast satt i något grupprum och endast vid något 

tillfälle behövdes ett kortare avbrott. Det berodde på att en annan person kom och tog 

intervjupersonens uppmärksamhet en stund. Samtliga intervjuer spelades in, dels med diktafon, 

men också via röstmemo på mobiltelefon. Då det är angeläget att fånga upp informanternas egna 

ord vid kvalitativa intervjuer, så är nyttjande av inspelningsutrustning att rekommendera (Dalen, 

2015). Varje intervju tog ungefär 30 minuter, endast en intervju tog cirka 45 minuter. Intervjuerna 

har transkriberats i nära anslutning till intervjutillfällena. Transkribering direkt efter intervjun 

ökar chanserna till en god skildring av vad som faktiskt har sagts, då forskaren har intervjun i 

färskt minne (Dalen, 2015). Strävan har också varit att försöka återge samtalen så exakt som 

möjligt, men ord som används i talspråket har skrivits ut för att öka läsbarheten. 

Transkriptionerna skiljer sig också från de ursprungliga samtalen i andra hänseenden, då 

inspelningar och transkriptioner är abstraktioner där intervjupersonernas fysiska närvaro, 

kroppsspråk och deras röster saknas (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 
 
4.4 Bearbetning och analys av intervjuerna 
Analysen är egentligen något som pågår under hela forskningsprocessen och forskaren väljer 

mellan två huvudsakliga ansatser som kan vara lämpliga; induktion eller deduktion (Feijes & 

Thornberg, 2015). I den här studien har en induktiv ansats valts, vilket innebär att empirin har 

varit utgångspunkt för analysen och att slutsatser har dragits utifrån det insamlade dataunderlaget 

(Feijes & Thornberg, 2015). Det empiriska materialet har bearbetats genom tematisk analys i sex 
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faser (Braun & Clarke, 2006). Första steget har varit att bekanta sig med dataunderlaget, genom 

att läsa transkriptionerna flera gånger och Braun och Clarke poängterar vikten av att fördjupa sig 

i empirin och att läsa aktivt genom att söka efter mönster, innebörder och så vidare. Mitt 

tillvägagångssätt för att läsa aktivt var att göra understrykningar i transkriptionerna och 

noteringar i marginalen. Under fas 2 i Braun och Clarkes modell produceras initiala koder, som 

innehåller sådant som kan vara av värde för analysen. I min analys så har kodorden antecknats 

på post-it-lappar, som sedan har satts upp på en vägg och ordnats i grupper. Det har varit enkelt 

att göra justeringar genom att flytta runt kodorden. Fas 3 i analysmodellen handlar om att söka 

efter potentiella teman och underteman vilket innebär att koderna analyseras genom att studera 

på vilket sätt de hör samman. På det här stadiet eftersöks även dataexcerpter som passar till olika 

teman (Braun & Clarke, 2006). Mitt tillvägagångssätt har varit att försöka se hur kodorden i 

respektive grupp hör samman och därigenom söka efter passande rubriker (teman) och excerpter 

till varje grupp. Min analys har resulterat i två huvudteman, som vidare består av ett antal 

underteman. Fas 4 innebär en förfining och en revidering av teman och på det här stadiet 

kontrolleras även att data inom respektive tema hänger samman och att det är klara skillnader 

mellan temana. I min analys innebar denna fas vissa justeringar så att temana blev färre, då vissa 

koder kunde föras samman och andra togs bort helt från dataunderlaget. Under Fas 5 fortsätter 

processen med att definiera och att namnge teman och i min studie var processen att hitta 

lämpliga rubriker en utmaning. Fas 6 i analysmodellen handlar om att producera rapporten utifrån 

de teman som genererats tidigare. Det handlar i det här skedet om den komplexa uppgiften att 

beskriva empirin på ett sätt som är övertygande och som stärker validiteten av analysen (Braun 

& Clarke, 2006). Mitt tillvägagångssätt har varit att skriva resultatavsnittet först och att där lyfta 

fram de teman som skapats utifrån studiens syfte och frågeställningar. Varje stycke redovisas 

först med en beskrivande brödtext, därefter följer citat med en beskrivande tolkning. Det är en 

omtolkning av citaten och till sist görs även en analytisk tolkning. Braun och Clarke (2006) 

förklarar att intervjupersonernas uttalanden därmed fördjupas till en akademisk analys, som går 

bortom empirins ”yta”. 

 
4.5 Etiska överväganden 
I samband med studien har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets (2010) forskningsetiska regler. 

För det första har hänsyn tagits till informationskravet. Deltagarna har fått skriftlig information 

om studiens syfte, samt upplysningar om genomförandet av undersökningen och att deltagande i 

studien sker på frivillig basis. Även samtyckeskravet har beaktats genom att de tillfrågade har 
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lämnat sitt samtycke till medverkan. Information har även getts om sekretess kring deltagarnas 

medverkan med avrapportering av alla personuppgifter och namn på skolor och det innebär att 

konfidentialitetskravet har följts. I missivbrevet har hänsyn även tagits till nyttjandekravet då de 

medverkande fått upplysningar om att insamlad data enbart kommer att användas i studiesyfte. I 

samband med intervjutillfällena har information även lämnats muntligt vad gäller deltagarnas 

medverkan i studien. 
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5. Resultat 
Studiens syfte var att ur ett specialpedagogiskt perspektiv studera pedagogers uppfattningar kring 

undervisning i läsförståelse i årskurserna 3-6. Syftet var även att studera och framhålla 

pedagogens betydelse i undervisningen i läsförståelse. 

I det här kapitlet presenteras resultatet genom tematisk analys. Det första temat som framkommit 

genom analysen är Undervisning i läsförståelse och det är i sin tur indelat i fyra underteman; 

Före undervisning i läsförståelse, Genomförande av undervisning i läsförståelse, Möta olika 

behov och Uppföljning av undervisning i läsförståelse. Detta tema med dess underteman svarar 

mot frågeställningen ”Hur beskriver några pedagoger i årskurserna 3-6 sin undervisning i 

läsförståelse?” 

Det andra temat som skapats kallas Undervisningsuppdraget och det är indelat i två underteman 

Ge verktyg och Skapa en främjande och tillgänglig lärmiljö. Detta tema med dess underteman 

svarar mot frågeställningen ”Hur ser dessa pedagoger på sitt uppdrag vad beträffar undervisning 

i läsförståelse”? 

 
 
5.1 Undervisning i läsförståelse 

I det här temat kommer jag att beskriva hur undervisningen i läsförståelse formas från 

planeringen via genomförandet och till uppföljningen. Temat är indelat i 4 underteman, före 

undervisning i läsförståelse, genomförande av undervisning i läsförståelse, möta olika behov och 

uppföljning av undervisning i läsförståelse. 

 
 
5.1.1 Före undervisning i läsförståelse 

Före undervisning i läsförståelse handlar om hur pedagoger rustar sig för undervisning i 

läsförståelse. Det kan gälla fortbildning, som till exempel Läslyftet, som är en statlig 

kompetensfortbildning för pedagoger, där syftet är att utveckla läs- och skrivundervisningen 

utifrån aktuell forskning. Något som också anses viktigt för undervisningen är den kommunala 

satsningen med olika föreläsningar om läs- och skrivdidaktiska frågor. Det ges även exempel på 

fortbildning i studiecirkelform utifrån boken ”Att undervisa i läsförståelse”1. På dessa olika sätt 

har pedagoger fått möjlighet att få del av kunskaper som är viktiga för deras undervisning i 
 
 

1 Att undervisa i läsförståelse Bok om läsförståelsestrategier och studieteknik av författaren Barbro Westlund. 
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läsförståelse. Dessa fortbildningar har också lett till kollegialt lärande, där man fått möjlighet att 

diskutera och lära av och med varandra. ”Jag har ju gått läslyftet och då blir det ju att man har 

tagit till sig den del som man tyckt varit väldigt bra”. Pedagogen beskriver sin medverkan i en 

fortbildningsinsats och hur hon anammat arbetssätt som hon tyckt varit värdefullt att få del av. 

Fortbildningen har inspirerat pedagogen och hon har därigenom kunnat utveckla sin undervisning 

i läsförståelse. 

Planeringen är en annan viktig del för undervisningen. Det handlar först och främst om att göra 

en läsårsplanering över hur arbetet med läsförståelsestrategier ska läggas upp under läsåret. 

Läsförståelsestrategier är åtgärder som en läsare vidtar för att bättre kunna tillägna sig innehållet 

i en text, samt för att övervaka den egna förståelsen. Fyra läsförståelsestrategier läggs in i 

planeringen och dessa är att förutspå, ställa frågor, klargöra otydligheter och att sammanfatta. 

”Det är som en grovplanering där jag tar upp olika delar, under höstterminen jobbar vi oss 

igenom varje strategi för att bli säker på varje strategi och sen jobbar vi med alla tillsammans 

under vårterminen”. Pedagogen har en planering, där en strategi i taget ska introduceras under 

hösten och eleverna ska också få möjlighet att öva på varje introducerad strategi. Därigenom kan 

eleverna få stöd i att samtala och förstå texter. Avsikten med att behandla en läsförståelsestrategi 

i taget under hösten är att ge eleverna större möjligheter att utveckla sin förståelse för just den 

aktuella strategin. Pedagogens planering för vårterminen är att eleverna ska fortsätta att arbeta 

med läsförståelsestrategierna, men dessa kommer då att behandlas mer parallellt i arbetet med 

olika texter. Genom att se likheter och skillnader mellan strategierna och genom att öva på att 

använda dem i samband med läsning av olika texter, kan eleverna bredda och utveckla sin 

läsförståelse. 

Planeringen görs också mer på detaljnivå. Enskilda lektioner förbereds, det är ett moment som 

innebär mer ingående planering för kommande lektioner. Förberedelserna kan vara mer eller 

mindre omfattande. Om planeringen är att eleverna ska arbeta med läsförståelse i sina 

individuella läromedel i läsförståelse, så krävs inte lika mycket planering som när det handlar om 

förberedelser inför hur till exempel ett textavsnitt i ett So-ämne ska behandlas. 

Inför So-texter så förbereder jag ju mig mer för det är en form av läsförståelse 
att träna plocka ut begrepp i texten och vad man vill lyfta alltså hur kan vi förstå den här 
texten genom att titta på bilderna genom att titta på rubrikerna… man varierar ju 
verkligen så att dom får med sig dom olika delarna att förstå en text helt enkelt. 

 
I So-ämnena behövs mer omfattande förberedelser än om eleverna ska arbeta individuellt med 

läsförståelse. Pedagogen planerar vilka ord och begrepp som behöver klargöras och hur ledtrådar 
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som bilder och rubriker ska behandlas. I samband med planeringen tas också hänsyn till hur 

bearbetningen av texter kan varieras så att eleverna verkligen får del av alla viktiga strategier 

som behövs för att förstå ett textinnehåll. Textinnehållet i So-läromedlet är komprimerat och fyllt 

med fakta och de ämnesspecifika begreppen är avancerade och de ingår inte normalt i elevernas 

vardagsspråk. Pedagogen behöver därför noga förbereda hur hon ska göra texten mer tillgänglig 

för eleverna. En noggrann planering ökar möjligheterna för pedagogen att rikta mer direkt 

uppmärksamhet mot centrala aspekter för läsförståelsen i samband med undervisningen. 

 
 
5.1.2 Genomförande av undervisning i läsförståelse 

Genomförandet handlar om hur undervisningen i läsförståelse bedrivs tillsammans med eleverna. 

Det handlar om hur det centrala innehållet för undervisningen verkställs och vilka artefakter som 

används för att stödja elevernas lärande. I årskurs 3 används en läslära, en kapitelbok, som bas i 

ämnet i ämnet svenska och pedagogens samtal med eleverna kring innehållet utgör en central del 

av undervisningen. Läsförståelsestrategier behandlas mer intensivt från och med årskurs 3. ”Vi 

har ju en läsebok vi jobbar med ….så när vi går igenom ett nytt kapitel där så … då arbetar man ju med 

läsfixarna där”. I samband med genomgång i läseboken, så behandlas olika läsförståelsestrategier 

och för att träna dessa används bilder på olika figurer. Dessa kallas läsfixare2. Genom att träna 

på att använda läsfixarna i samband med läsning i läseboken, får eleverna möjlighet att lära känna 

de olika läsförståelsestrategierna som finns. Genom att nyttja en figur till en läsförståelsestrategi 

konkretiseras och tydliggörs mentala processer i samband med läsningen. 

 
Högläsning är en vanligt förekommande aktivitet, både i årskurs 3 och på mellanstadiet. Även 

sådana stunder används för att träna läsförståelsestrategier och tillfällena erbjuder olika former 

av textsamtal. Pedagogen modellerar, vilket betyder att hon visar och berättar om 

läsförståelsestrategier som är lämpliga att använda i den text som läses. Modellering innebär 

således att uttrycka sina tankar med ord, så att olika strategier blir synliga för andra. Det kan 

handla om att förutspå handlingen eller så behandlas svåra ord och efter läsning så händer det att 

det förs resonemang kring bokens fortsättning. Pedagogen bjuder också in eleverna genom att ge 

tid och utrymme för diskussion och även eleverna lär sig så småningom att modellera för 

varandra. ”Dom här eleverna i den här klassen många av dom är jätteduktiga och då blir det ju 

 
2 Läsfixare Det finns fyra läsfixare, som alla karakteriserar var sin läsförståelsestrategi. Spågumman förutspår vad 
som kommer att hända framöver, detektiven försöker reda ut oklarheter, reportern ställer frågor kring texten och 
cowboyen försöker sammanfatta innehållet. Läsfixarna kommer ursprungligen från läsprojektet ”En läsande klass” 
med Martin Widmark som redaktör. 



22  

också att även dom kan tänka högt och modellera för andra det smittar ju av sig lätt”.  Eleverna 

i gruppen är skickliga när det gäller att modellera för varandra. Elevernas egen modellering fördjupar den 

egna förståelsen för hur läsförståelsestrategier kan utnyttjas och deras medverkan kan bidra till att fler och 

fler kamrater vill delta i textsamtalen och på så sätt lär sig också eleverna av varandra. 

 
Läsförståelse är centralt i de flesta skolämnena. När pedagoger behandlar ett textinnehåll, så är 

tillvägagångssättet ungefär detsamma mellan olika ämnen. Läsförståelsestrategier praktiseras 

och undervisningen tar sin utgångspunkt i bilder, rubriker, ord och begrepp och på så sätt 

aktiveras förförståelsen inför läsningen av olika texter. Innehållet i texterna bearbetas också på 

olika sätt. Traditionell läsning ersätts ibland av mer moderna metoder i undervisningen. En 

pedagog beskriver till exempel följande aktivitet. 
Jag försöker faktiskt variera hur jag gör undervisningen…jag gick in och skapade QR- 
koder och så fick dom gå ut i korridoren och läsa en fråga och sen fick dom ta reda på 
svaret…det var jättekul att se hur många som använde rubrikerna för att sökläsa…och 
det fanns ju dom som inte gjorde det som börjar att läsa sen blir det för jobbigt…då får 
man ju säga ja men hur ska vi kunna göra nu då, det blir ju ett elevaktivt arbetssätt när 
man har dom med sig alla läste ju texten fast dom satt inte och läste rakt upp och ner... 

 
Pedagogen beskriver hur hon försöker att ha en omväxlande undervisning…hon beskriver hur 

hon har skapat streckkoder med frågor och sedan får eleverna i uppdrag att ta reda på vilka 

frågorna är och sedan får de försöka besvara frågorna genom att söka efter svaren i So-böckerna. 

Pedagogen menar att det är intressant att se vilka som utgår från rubrikerna och skumläser, men 

några elever gör inte det och där behövs stöttning. Undervisning i den här formen gör att eleverna 

blir företagsamma och pedagogen känner att eleverna tycker om det samtidigt som eleverna får 

träna läsförståelse på ett aktivt sätt. Genom att skapa variation och aktivitet i undervisningen, så 

kan det bidra till nyfikenhet och en ökad arbetslust för fler elever, samtidigt får de också träna 

sin läsförståelse och sin medvetenhet om läsförståelsestrategier i ett praktiskt sammanhang 

 
Ordkunskap är en viktig faktor för läsförståelsen. Varje arbetsområde i de flesta ämnen har sina 

specifika ord och begrep, som behöver förklaras och bearbetas för att läsaren ska kunna förstå 

innehållet i de texter som läses. Ämnesspecifika ord och begrepp innebär en utmaning inte minst 

för elever med annat modersmål än svenska. 
Till varje område i So har vi ju begreppslistor och vi tränar på olika sätt….och Sva- 
eleverna får hjälp med begreppen i sin studiehandledning…dom har ju dubbelt upp de 
ska både förstå begreppen på sitt språk och förstå vad de innebär och sen kunna det 
svenska ordet. 

 
Till varje avsnitt i So finns ämnesspecifika ord och begrepp, som tränas på olika vis. Elever med 

annat modersmål ställs inför en dubbel utmaning, då de behöver lära sig nya ord på två språk. 
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Genom att pedagogen lägger vikt vid undervisning om ämnesspecifika ord och begrepp, så 

utvecklar eleverna sitt språk, då deras eget vardagsspråk möter ett mer avancerat skolspråk. 

Genom att flerspråkiga elever får undervisning om begreppen både på sitt modersmål och på 

svenska, så kan det bidra till en djupare förståelse för ordens innebörd. Undervisning om ord och 

begrepp ger också eleverna en förförståelse som de har nytta av när de sedan ska läsa och förstå 

innehållet i olika texter. 

 
Arbetet med läsförståelsestrategier fortsätter på mellanstadiet. Undervisningen kan till exempel 

handla om att eleverna ska träna på att hitta information i texten, dra slutsatser, göra tolkningar 

eller att granska och värdera en text. Pedagogen talar med eleverna om vilken strategi de utnyttjar 

i samband med att de ska besvara olika frågor om innehållet i en text. Det kan till exempel 

uppmärksammas på att de behöver dra olika slutsatser för att kunna besvara frågor till en text. I 

klassrummet finns en plansch uppsatt, för att ytterligare synliggöra och påminna om de olika 

läsförståelsestrategierna. En text kan också få läsaren att tänka på olika saker, som har anknytning 

till innehållet i den lästa texten. 

Man pratar läsförståelsestrategier med dom så klart… alltså inte läsfixarna då… och 
dom här olika kopplingarna man kan göra… och det här med inferenser också… jag 
brukar göra dom uppmärksam på dom här olika läsförståelseprocesserna att vi faktiskt 
gör olika saker när vi läser…att man varierar sitt arbetssätt tror jag främjar, så man inte 
fastnar i att man bara gör en sak för det finns en risk i det faktiskt. 

 
Pedagogen samtalar med eleverna om olika strategier som läsaren kan använda sig av för att 

bättre kunna tillgodogöra sig ett textinnehåll. Nu talas inte längre om några figurer utan istället 

används en mer vuxen vokabulär, som kännetecknar de handlingar läsaren vidtar i samband med 

läsningen. Pedagogen tar även upp betydelsen av att göra olika textkopplingar i samband med 

läsningen. Innehållet i en text kan till exempel få läsaren att tänka på sig själv och sina egna 

erfarenheter och det kallas då text-till själv-koppling. En annan koppling är text-till-text och det 

innebär då att läsaren anknyter till en annan text. Läsningen kan också ge upphov till tankar om 

vad som sker runt omkring oss, vilket kallas text-till-världen-koppling. 

Pedagogens undervisning handlar också om att få eleverna mer medvetna om vad som egentligen 

händer, då de arbetar med förståelsen av olika texter. Pedagogen belyser risken att stagnera i sin 

undervisning om arbetssättet är ensidigt. Det är därför betydelsefullt att undervisningen är 

omväxlande och att den verkligen fokuserar på flera olika strategier. Undervisningen får inte 

reduceras till att enbart handla om några ”läsfixare”, utan det är angeläget att den utvecklas, så 

att eleverna verkligen fördjupar förståelsen för olika processer som pågår under läsningen. De 
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val pedagogen gör och hur undervisningen läggs upp har därför stor betydelse för elevernas 

förmåga att senare kunna använda sig av lämpliga läsförståelsestrategier på egen hand. 

Undervisningen i läsförståelse leder ofta till olika former av skrivande. Att skriva i samband med 

läsning kan också gynna förståelsen för ett innehåll. Det kan handla om att besvara frågor till en 

text och därigenom visa sin läsförståelse, men det kan även handla om att använda skrivandet 

som ett tankeredskap i samband med läsning. Tankelogg används mycket både i år 3 och på 

mellanstadiet och det innebär att eleverna får möjlighet att skriva ner sina tankar i samband med 

läsningen. Ibland styrs detta skrivande genom att pedagogen har en fråga som eleverna ska 

resonera kring eller så kanske eleverna ska skriva ner sina tankar om olika begrepp som 

förekommer i den text som läses. Tankeloggen kan sedan utgöra en grund för textsamtal, där 

eleverna kan delta. Mer omfattande skrivuppgifter genomförs också och dessa hör också oftast 

ihop med sådant som eleverna har läst. Det kan till exempel handla om att få förståelse för olika 

texttyper. Genom att först läsa texter inom en viss genre får läsaren en uppfattning om strukturen, 

det vill säga hur en text är uppbyggd och vilka läsförståelsestrategier som är effektiva för en viss 

genre. Eleverna får en modell, som kan nyttjas vid skrivande av en egen text inom samma genre. 

”Då kanske man har jobbat med argumenterande text som vi har läst för att sen skriva det också 

så det hänger ihop både läsandet och skrivandet det går hand i hand”. Klassen har arbetat med 

att läsa texter som innehåller åsikter för och/eller emot och därefter får eleverna träna på att skriva 

en text inom samma genre. Läsförståelsen och skrivandet hör ihop. Eleverna får först modeller 

genom läsningen inom en viss genre och dessa kan utgöra stöd för elevens eget skrivande inom 

samma genre. De olika förmågorna, läsa och skriva utvecklas genom interaktion med varandra, 

vilket kan stödja läsförståelsen. 

 
 
Ju längre upp i årskurserna eleverna kommer desto mer lärostoff ska behandlas i olika ämnen 

och det är mycket som ska rymmas inom undervisningstiden. Det är viktigt att ändå fortsätta 

ägna tid åt repetition och träning av läsning. Det kan därför vara angeläget att se över och 

samordna undervisningen. ”Man känner att man har för lite tid i skolan kanske ändå…och då 

måste man använda svenskan som ett redskap i So och No samtidigt som vi lär oss om månen så 

är det lästräning”. Upplevelsen är att tiden är knapp och undervisningen behöver därför 

kombineras så att den erbjuder övning i läsförståelse samtidigt som eleverna kan få kunskaper 

kring ett ämnesinnehåll. Läsningen används då som ett verktyg för eleverna, där läsförståelsen 

är målet för att kunna lära inom olika ämnen. Pedagogens medvetna förhållningssätt kring 

betydelsen av integrerad undervisning innebär att tiden kan utnyttjas mer effektivt och eftersom 
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”träning” sker i meningsfulla sammanhang så finns möjligheter för att eleverna samtidigt kan 

utveckla både sin läsförmåga och sin förståelse för innehållet. 

 
5.1.3 Möta olika behov 

Pedagogerna ger uttryck för betydelsen av att möta elevernas olika behov så att undervisningen 

i läsförståelse görs tillgänglig för alla elever i klassen Gemensamma genomgångar är 

utgångspunkten och genom att göra saker tillsammans så kan pedagogen möta variationen när 

det gäller elevernas läsförmåga. Vid individuellt arbete används anpassat läsmaterial, så eleverna 

kan arbeta utifrån sin läsförmåga. Det är också vanligt med arbete i olika gruppkonstellationer. 

En pedagog reflekterar över vad som är viktigt att tänka på och hur arbetet kan organiseras för 

att kunna möta olika behov och förutsättningar i gruppen. 
Bra gemensamma genomgångar där dom får höra varandra och dom lär av 
varandra så och arbeta parvis ibland också men sen behöver dom även jobba individuellt 
för att var och en ska få jobba på sin nivå…ibland är det bra att en stark arbetar med en 
som är lite svagare för att lyfta den eleven…ibland är det bra för två som är lite svagare 
att jobba tillsammans för dom är på samma nivå…dom får lyfta varann på något sätt… 

 
Kvalitativt god undervisning poängteras där eleverna också får talutrymme och de får då också 

möjligheter att höra varandras resonemang. Vid vissa tillfällen behöver eleverna arbeta två och 

två och vid vissa tillfällen arbetar de enskilt och då kan eleverna träna läsförståelse utifrån sin 

individuella förmåga. Det kan vara en fördel att låta en elev som har en god läsförståelse få arbeta 

med en elev som inte har lika god läsförståelse. Därigenom kan den ene stödja den andre och vid 

vissa tillfällen kan det vara en fördel att låta elever som är på samma nivå läsa och arbeta ihop. 

När genomgångarna ger utrymme för elevernas röster och de får höra varandras resonemang så 

kan det bidra till att den enskilde eleven får flera infallsvinklar kring olika ämnen som diskuteras. 

Genom att sätta samman elever som har olika läsförmåga kan det bidra till elevers lärande i den 

proximala utvecklingszonen. En elev som ännu inte behärskar uppgiften på egen hand kan 

därmed få stöd av en kamrat som har en god läsförmåga. Det kan även vara fördelaktigt för den 

starkare elevens lärande att få sätta ord på sin kunskap. Genom att låta elever som är på samma 

nivå arbeta ihop, så utmanas de i sitt lärande, men de kan utvecklas genom att stödja varandra i 

lärprocessen. 

 
Inläsningstjänst används i ämnesundervisningen till elever som har behov av att få stödet av 

upplästa texter. Även Legimus3 används till de elever som har en läsnedsättning. De kan då både 
 

3 Legimus Ett digitalt bibliotek med talböcker som får utnyttjas av elever med en läsnedsättning. 
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lyssna och ha boken framför sig och följa med i texten eller så bara lyssnar de på den upplästa 

texten. Ordinär läsning varvas på så sätt med möjligheten att få lyssna på texter. En pedagog 

beskriver detta på följande sätt: 

”Dom är ju 13-åringar i huvudet sen att dom inte läser som en 13-åring det hör inte riktigt hit, 

men dom måste kunna ta till sig böcker som är för 13-åringar”. 

Eleverna är på en kognitivt högre nivå än vad gäller deras läsförmåga, men eleverna behöver få 

tillgång till litteratur som är på deras nivå. Genom att få möjlighet att få lyssna på böcker så kan 

elever med lässvårigheter få tillgång till åldersanpassad litteratur. Det innebär också att de får 

tillgång till ett annat utbud av texter än de texter de själva klarar att läsa. Möjligheten att kunna 

lyssna på uppspelad text kan bidra till en utveckling av elevernas ordförråd och språkförståelse. 

 
Specialpedagogen bidrar i arbetet för att möta elevernas olika behov. Det kan till exempel ske 

genom handledning, där pedagogen och specialpedagogen tillsammans får möjlighet att 

diskutera undervisningen och arbetet kring enskilda elever. 

”Jag använder specialpedagogen till dom som har svårigheter det är ju liksom att bolla 
mer alltså hur gör vi nu … hur kan vi stödja… så att mer bollplank har jag ju 
specialpedagogen till”. 
Pedagogen beskriver att hon samarbetar med specialpedagogen kring elever som har olika 

behov. Pedagogen får möjlighet att ställa sina frågor till specialpedagogen och tillsammans 

diskuterar de olika lösningar. Genom samtal och utbyte av erfarenheter kan pedagogen få nya 

infallsvinklar och idéer för hur lärmiljön runt enskilda elever kan justeras och anpassas. 

Samarbetet med specialpedagogen handlar mycket om handledning. Genom att diskutera och 

utbyta erfarenheter kan pedagogen få stöd kring den fortsatta undervisningens utformning för 

enskilda elever. Genom samtal och utbyte av erfarenheter kan pedagogen och specialpedagogen 

tillsammans diskutera olika lösningar för elevernas bästa. 

 
Specialpedagogen bidrar också på andra sätt med sin kompetens för att möta olika behov hos 

eleverna. Pedagogerna beskriver att specialpedagogens uppdrag bland annat handlar om att göra 

pedagogiska utredningar och att upprätta åtgärdsprogram. Pedagoger beskriver hur 

specialpedagogen även arbetar direkt med elever i behov av stöd. ”Hon läser ju med mina allra 

svagaste i grupp…dom har en bok som dom håller på att läsa tillsammans och diskuterar”. 

Specialpedagogen arbetar med de elever som har svårigheter med läsförståelsen…de läser högt 

för varandra och samtalar om innehållet. Genom att låta dessa elever få läsa tillsammans i en 

mindre grupp, så får de möjligheter att träna sin läsning på anpassade texter samtidigt som de 
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kan få direkt stöd av specialpedagogen. Genom textsamtalen får eleverna också möjlighet att 

utbyta erfarenheter och tankar kring innehållet som kan vara ett stöd för deras läsutveckling. 

 
Pedagogerna uttrycker betydelsen av specialpedagogens insatser, men flera pedagoger uppger 

dock att specialpedagogens tid inte riktigt räcker för ett mer kontinuerligt arbete med elever i 

behov av stöd. Pedagogerna ser fördelar med att ha en speciallärare i verksamheten, då denne 

skulle kunna ha ansvar för att stödja och följa upp elever i behov av stöd. Uppfattningen om vad 

som ingår i speciallärarens arbetsuppgifter kan dock skifta mellan informanterna. En pedagog 

uttrycker det på följande sätt: ”Mitt dåliga samvete är ju speciellt dom här andraspråkseleverna 

som faktiskt inte har hela språket…så visst kan jag absolut önska att man hade mer samarbete 

med specialläraren vad gäller den saken svenska som andraspråk”. Pedagogen har samvetskval 

för att hon inte hinner med de flerspråkiga eleverna på det sätt som hon skulle vilja. En 

speciallärare skulle kunna bidra genom att stödja flerspråkiga elever i gruppen. Pedagogen visar 

en medvetenhet om elevernas olika förutsättningar och dilemmat att hinna med att bemöta alla 

elever i undervisningen. Ovisshet om vad som ingår i speciallärarens uppdrag kan skönjas hos 

pedagogen, då hon uttrycker att specialläraren ska undervisa i svenska som andraspråk. 

 
Specialundervisning utformas ofta enligt ett traditionellt mönster, där endast några elever får del 

av det specialpedagogiska stödet. Ofta sker också undervisningen endast någon gång per vecka 

och flera pedagoger ger uttryck för att det är för lite tid. En av pedagogerna är också kritisk till 

hur de specialpedagogiska insatserna prioriteras och utnyttjas. 

Ja tyvärr är det väl så att det är ett fåtal elever som får rätt mycket tid och ibland 
kanske det vore bättre att det var flera elever som fick lite tid så där en period…ja 
men nu kör jag dom här fem eleverna i årskurs sex så kör vi intensivt här 10 
minuter varje dag. 

 
Det är så att några stycken elever får mycket specialundervisning och resursen kunde istället 

användas så att fler elever i klassen får möjlighet att träna läsförståelse hos specialpedagogen. 

Det skulle kunna vara en intensivsatsning, där eleverna får läsa en kort stund varje dag. Delad 

uppfattning om hur den specialpedagogiska resursen ska användas kan skönjas. En större 

flexibilitet i resurshanteringen skulle innebära att andra elever i klassen också får del av 

specialpedagogens stöd. På detta sätt skulle specialundervisningen kunna bli en mer naturlig del 

av den ordinarie undervisningen. 
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5.1.4 Uppföljning av undervisning i läsförståelse 

Uppföljning handlar om hur pedagoger följer upp utvecklingen av elevernas läsförståelse. Det 

kan ske på olika sätt, ofta sker uppföljning i det löpande arbetet. Lektioner i läsförståelse kan 

ingå i ett sammanhang, där texter som bygger på varandra används i undervisningen. Det kan 

vara att texterna handlar om samma ämne eller att de hör ihop på något sätt. Uppföljning kan då 

ske under inledningen av en lektion för att skapa goda förutsättningar för fortsatt läsning. 

”När man väljer nästa text då ska den förhoppningsvis bygga på det här… man försöker få dom 

att dra nytta av det vi pratade om innan vad har vi lärt oss innan”. 

Då klassen arbetar med läsförståelse, så finns det en koppling till föregående text och pedagogen 

försöker få eleverna att utnyttja sina förkunskaper från föregående text. Syftet med uppföljningen 

är att eleverna ska använda sina förkunskaper inför mötet med en ny text inom samma 

område/tema. I samband med uppföljningen riktar pedagogen fokus mot viktiga aspekter som 

utgör grunden för den fortsatta läsningen. Uppföljningen blir därmed en viktig länk mellan 

lektioner som ingår i ett sammanhang. 

 
Uppföljning kan också ske under pågående lektion eller i slutet av lektionen och den är då direkt 

kopplad till det arbetsuppgifter som eleverna genomfört i samband med läsningen. Uppföljningen 

kan ske muntligt genom att eleverna får redovisa svar på uppgifter, men det kan också handla om 

att de skriftligt får visa sina kunskaper. Uppföljning av elevernas lärande kan ske i direkt 

anslutning till lektionen genom att pedagogen ställer en fråga, som eleverna får besvara skriftligt. 

Sådan uppföljning kan ske anonymt eller öppet. ”Man medvetandegör dom ju så här i det 

spontana…ibland har vi exit-ticket och skrivit kanske om vilken läsfixare vi har tränat på eller 

på vilket sätt har du tränat din läsförståelse idag”. Pedagogen ser till att uppmärksamma 

eleverna på centrala aspekter i lärandet i det löpande arbetet…det händer att eleverna får skriva 

ett svar på en fråga som en slags utträdesbiljett, innan de går ut från lektionen. Det kan då handla 

om att rikta fokus mot den läsförståelsestrategi som behandlats under lektionen eller att eleverna 

får redogöra för något annat som de lärt sig. Uppföljningen med Exit-tickets kan bidra till att 

eleverna blir mer medvetna om lektionens syfte, då de behöver reflektera kring hur de uppfattat 

undervisningen. Uppföljning av den här typen riktas även mot pedagogen, som får direkt 

bekräftelse på huruvida undervisningen når fram till eleverna. 

 

I samband med förhöret av läsläxan får pedagogen möjlighet att göra veckoavstämningar av 

elevernas läsförståelse. Det kan innebära att eleverna ska läsa högt för pedagogen, som då får 

möjlighet att ge respons på elevernas läsning samtidigt som läsförståelsen kontrolleras. 
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Pedagogen ger råd till eleverna utifrån deras läsning. ”Jag lyssnar på en liten del av deras läsläxa 

och sen att dom får återberätta för mig…och ge respons på det då och vad dom behöver tänka 

på”. Eleverna får läsa ett stycke högt för pedagogen och pedagogen kontrollerar sedan elevernas 

läsförståelse genom att de får berätta om vad de läst. Pedagogen kommenterar elevernas läsning 

och om det är något som de ska försöka utveckla. Veckouppföljningen innebär att eleverna får 

möjlighet att visa sina kunskaper för pedagogen och den innebär också möjligheter för pedagogen 

till en kontinuerlig, framåtsyftande bedömning av elevernas läsförmåga och läsförståelse. 

 

Vissa tillfällen under terminens gång sker också uppföljning med ett kommunövergripande test 

i läsförståelse och då används kartläggningsmaterialet LäSt4. En pedagog ger exempel på hur 

resultaten från läsförståelsetesterna kan utnyttjas formativt i den fortsatta undervisningen. 

Åtgärder vidtas utifrån behov som uppmärksammats i samband med testet. Det kan handla om 

att lägga upp ett intervenerande program, där elever får träna läsning mer intensivt under en 

period. Effekterna av en sådan satsning visar också om eleven har sådana svårigheter med 

läsningen att det behövs ytterligare insatser. 

Dom som låg lågt nappade vi upp och dels gjorde vi så här att vi tog sex veckor 
… med arbetsblad olika utifrån behov och så varje dag…det var liksom så här 
läxa varje dag… sen testade vi ju om…alla ju har höjt sig, men fortfarande så såg 
man att det var en del flitiga som kämpade och då tog jag dom till Skoldatateket 
med föräldrarna för att visa alltså här är någonting som jag ser i förhållande till 
det arbetet dom lägger ner… 

 
Pedagogen urskiljer de elever som inte når godkänt resultat på läsförståelsetestet och dessa elever 

får genomgå en intervention, där de läser individuellt anpassade texter varje dag under en period. 

Eftertestet visar att alla elever har förbättrat sina resultat, men några elever ligger ändå 

fortfarande lågt. Pedagogen kontaktar de vårdnadshavare, vars barn har fått låga resultat på 

eftertestet och hon ger dem sin uppfattning när det gäller relationen mellan elevernas 

arbetsinsatser och deras prestationer på eftertestet. Pedagogen tar sedan med berörda familjer till 

Skoldatateket. 

Läsförståelsetestet används i det här fallet formativt, på så sätt att den fortsatta undervisningen 

anpassas utifrån elevernas individuella behov. Genom intensiv lästräning så förbättras 

avkodningsförmågan, läshastighet och läsförståelsen för eleverna, men eftertestet ger pedagogen 

en uppfattning om vilka elever som är i behov av ytterligare åtgärder. Uppföljningen är 
 
 

4 LäSt Ett kartläggningsmaterial som omfattar tester i läsförståelse, läsning och stavning. Materialet är framtaget 
vid Linköpings universitet av Åsa Elwér, Inger Fridolfsson, Stefan Samuelsson och Christina Wiklund. 
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framåtsyftande, vilket innebär att den fortsatta undervisningen formas och anpassas utifrån 

elevernas förutsättningar. Kontinuerlig uppföljning ökar pedagogens möjligheter att urskilja 

elever med ytterligare behov av åtgärder. 

 
5.2 Undervisningsuppdraget 
I det här temat beskrivs hur de intervjuade pedagogerna ser på sitt uppdrag när det gäller 

undervisning i läsförståelse. Det handlar så att säga om deras eget bidrag i undervisningen och 

vad de anser viktigt att fokusera på i sin undervisning. Temat är indelat i två underteman Ge 

verktyg och Skapa en främjande och tillgänglig lärmiljö. 

 
5.2.1 Ge verktyg 

Att ge eleverna fungerande verktyg handlar till att börja med om att undervisa i läsförståelse. 

Läsförståelsestrategier är exempel på sådana verktyg. I början är det pedagogen som är den 

person som behärskar de olika läsförståelsestrategierna och som visar/modellerar för eleverna. 

Det sker i samband med de texter som ska läsas, då pedagogen benämner varför hon gör på ett 

visst sätt. En pedagog beskriver hur hon resonerar kring uppdraget och hur hon ser på modellering 

och användning av läsförståelsestrategier i undervisningen. ”Det är mycket viktigt för mig som 

lärare att visa och modellera…men sen också att använda dom i ett naturligt sammanhang så 

att man liksom kopplar ihop det så det inte blir bara enskilda undervisningslektioner”. 

Pedagogen anser att det är angeläget att visa och berätta om strategier för eleverna, en annan 

uppgift är att se till att använda läsförståelsestrategier generellt i undervisningen, så att det inte 

enbart förekommer i särskilda sammanhang. Det är betydelsefullt för pedagogen att synliggöra 

inre tankeprocesser och genom explicit undervisning om hur läsförståelsestrategier används, så 

lägger pedagogen en grund hos eleverna. De behöver först se och lära sig hur pedagogen går 

tillväga, för att själva sedan använda sig av olika läsförståelsestrategier i samband med läsning. 

Genom att pedagogen lägger vikt vid modellering och att ”tala högt” hur hon går tillväga, så kan 

pedagogen utveckla ett metaspråk tillsammans med eleverna. Det skapar förutsättningar för att 

eleverna kan utveckla en större medvetenhet kring sina egna tankeprocesser, så att de kan nyttja 

lämpliga läsförståelsestrategier i olika situationer. Pedagogen vill visa att det finns ett syfte med 

att använda läsförståelsestrategier, vilket sker genom att framhålla dessa i olika situationer och i 

olika ämnen. Därigenom visar pedagogen på behovet och nyttan av att använda 

läsförståelsestrategier, som verktyg för att utveckla elevernas läsförståelse. 
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Studieteknik handlar om att ha verktyg, som underlättar skolarbetet. En pedagog lär ut 

studieteknik till sina elever och hur de kan ta sig an språkligt komplexa texter. Exempel på 

språkligt komplexa texter är olika måldokument som används i skolan. Inför nya arbetsområden 

används matriser, som innehåller information om mål och syfte och vad eleverna förväntas kunna 

när arbetsområdet är slut. Då eleverna använder dessa i vardagsarbetet och vid instudering inför 

prov kan de behöva verktyg för hur innehållet i matrisen ska tolkas. 

Det är så diffust för barn i skolan idag det är så mycket analysera …när det står 
så här i matriser du ska redogöra för hur vulkaner bildas… Gör om ett påstående 
till en fråga och använd ordet i frågan så får du en väl formulerad mening…Ge 
stödstrukturer ge tekniker, studieteknik, det tror jag man missar… 

 
Många texter som eleverna läser har ett abstrakt språk, men genom att använda metoden att ställa 

en fråga och sedan utnyttja ordet i frågan så får eleverna en tydlig mening. Pedagogen uppmanar 

till att erbjuda metoder och att visa fungerande tillvägagångssätt och hon anser att många 

pedagoger inte gör det i sin undervisning. Genom att ge eleverna verktyg i form av god 

studieteknik, så visar hon till exempel hur ett komplext textinnehåll kan tydliggöras för eleverna. 

Då pedagogen fokuserar på vikten av god studieteknik så kan det ha betydelse för elevernas 

förmåga att kunna tolka innehållet i språkligt komplexa texter. Pedagogens fokus på studieteknik 

kan därmed påverka elevernas möjligheter att nå målen för det aktuella arbetsområdet. 

 
5.2.2 Skapa en främjande och tillgänglig lärmiljö 

Pedagogen har en central roll för elevernas lärande och för att skapa ett främjande psykosocialt 

arbetsklimat i gruppen. En pedagog beskriver sina värderingar och hur de återspeglas i 

undervisningen. Det handlar också om motivation och tydlighet och att visa på alternativa 

möjligheter för elevernas lärande. 

Rollen är att få alla att ha ett driv och arbetsglädje och det ska kännas OK… men 
jag är inte så bra på det här… att man inte hymlar om att man har det svårt utan 
då ska man mer bli bekväm med det… men då gör vi så här istället. 

 
Uppdraget är att få eleverna motiverade, så att de känner att det är roligt att arbeta. Uppdraget 

innebär också att vara rak och uppriktig i kommunikationen med elever kring deras eventuella 

svårigheter. Det handlar om att hjälpa elever att kunna förhålla sig mer obesvärat till eventuella 

svårigheter och att pedagogen visar på alternativa möjligheter och lösningar som stödjer 

elevernas lärande. Genom sitt förhållningssätt bidrar pedagogen till att skapa en god arbetsmiljö 

för eleverna i klassen. Genom att hon själv förhåller sig öppet och naturligt när det gäller 

svårigheter för elever, så bidrar hon till att försöka skapa ett tillåtande klimat, som är gynnsamt 
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för alla elevers lärande och utveckling. Pedagogen poängterar betydelsen av att erbjuda 

möjligheter, därigenom kan elevernas individuella behov och förutsättningar tillgodoses. 

 
En annan faktor som påverkar tillgängligheten för eleverna är nivån på undervisningen, vilken 

svårighetsgrad det är. Hur pedagogen väljer att utforma sin undervisning spelar roll för huruvida eleverna 

kan delta aktivt. Anpassningar som är till för några elever innebär egentligen undervisning som alla elever 

har nytta av. 

Det man signalerar själv är viktigt…hur jag gör undervisningen…då är det bättre 
att lägga det som jag ser som en stödåtgärd så gör vi alla och sen släppa den fort 
dom som inte behöver… så man inte för mycket lägger ribban för högt och sen 
behöver man gå ner… du går ut enkelt…sen går man ju ganska snabbt vidare men 
då jobbar ju dom på dom som känner att dom kan. 

Pedagogen lyfter fram sin egen roll när det gäller att utforma undervisningen, sådant som kanske räknas 

som anpassningar kan alla elever genomföra till att börja med och därefter kan några elever gå vidare. 

Undervisningen behöver ta sin utgångspunkt på ett mer grundläggande plan, så inte nivån är för hög till 

att börja med. Elever som lätt klarar uppgiften, kan gå vidare till nästa nivå. Då alla elever startar arbetet 

på en enkel svårighetsnivå, så ökar möjligheterna att fler elever kan ta sig an och kunna genomföra sina 

arbetsuppgifter. Genom ett sådant upplägg av undervisningen kan pedagogen bidra till att skapa en mer 

tillgänglig lärmiljö för alla elever. Pedagogens syfte med att anpassningar används mer generellt i den 

ordinarie undervisningen är att minska specifika särlösningar, vilket kan leda till att risken för utanförskap 

minskar. Fler elever kan känna att de arbetar på det sätt och med det som förväntas av dem, vilket kan 

stärka dem i arbetet. Genom att pedagogen väljer att allmänt använda åtgärder som är specialanpassade, 

så kan hon få med sig alla elever. 
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6. Diskussion 
 
Syftet med studien var att undersöka pedagogers uppfattningar om undervisning i läsförståelse i 

årskurserna 3–6 ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Syftet var även att studera uppfattningar 

om pedagogens betydelse i samband med undervisning i läsförståelse. Med mina frågeställningar 

som utgångspunkt kommer nu en diskussion föras kring resultatet utifrån det sociokulturella och 

det relationella perspektivet, som utgör teoretisk bakgrund till den här studien. Resultatet 

granskas även i förhållande till forskning kring undervisning i läsförståelse. 

Avsnittet är indelat i tre delar, först diskuteras resultatet och det presenteras under de två 

huvudteman som växt fram genom analysen; Undervisning i läsförståelse och 

Undervisningsuppdraget. Därefter följer en diskussion kring metoden och sist i avsnittet 

redovisas slutsatserna av den här studien. 

 
 
6.1 Resultatdiskussion 

 
6.1.1 Undervisning i läsförståelse 

Utifrån analysen av de intervjuade pedagogernas beskrivning av sin undervisningspraktik, så 

pekar resultatet på att pedagogerna leder undervisningen i läsförståelse och de lämnar således 

inte över ansvaret för läsningen till eleverna. Inom läsforskningen (Goldman, Snow & Vaughn, 

2016) framhålls just betydelsen av en fortsatt aktiv undervisning i läsförståelse, även om eleverna 

uppvisar god läsförmåga efter de första tre åren i skolan. Goldman och kollegor beskriver vidare 

att de flesta elever inte klarar att läsa texter effektivt på egen hand på mellanstadiet, utan det 

krävs en undervisning som erbjuder socialt stöd, för att eleverna ska kunna använda läsningen 

som ett effektivt redskap för att lära. I det här sammanhanget vill jag även anknyta till ”The fourth 

grade slump” som kännetecknar de utmaningar i läsningen som elever ställs inför runt årskurs 4, 

då textmängden ökar och innehållet är mer komplext än tidigare (Sanacore & Palumbo, 2009). 

Det förklaras vidare att eleverna då även möter fler textgenrer och de ställs inför en ökad mängd 

förklarande texter med ett komprimerat innehållsspecifikt ordförråd. Sanacore och Palumbo 

beskriver även att satsbyggnaden blir mer avancerad och innehåller mer ovanliga grammatiska 

konstruktioner än tidigare. Utifrån kunskaper om den här kritiska perioden i elevernas 

läsutveckling, så är min uppfattning att det är ännu mer angeläget att bedriva god undervisning i 

läsförståelse under mellanåren i grundskolan. 
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I studien har det framkommit att olika fortbildningsinsatser varit av central betydelse för 

utvecklingen av pedagogernas undervisning i läsförståelse. Reichenberg och Emanuelsson 

(2014) beskriver hur kompetensutveckling i undervisning i läsförståelse syftar till att ge 

pedagoger kunskap om forskningsbeprövade metoder och arbetssätt i syfte att förbättra elevernas 

läs- och skrivförmåga. Snow (2002) poängterar att väldesignade utbildningsprogram för 

pedagoger kan ha en positiv effekt för utvecklingen av elevernas läsförståelse, men att det krävs 

att forskningsbaserad kunskap verkligen omsätts i praktisk undervisning om elevernas 

läsförståelse ska förbättras. Pedagogerna i min studie verkar måna om att ta tillvara på kunskaper 

som de fått via fortbildning och de förklarar att de omsätter kunskaperna i sin undervisning. Detta 

kan jämföras med Tjernbergs (2013) studie, där pedagogerna beskriver att de strävar efter att 

sammanföra teori med praktisk verksamhet i klassrummet. Pedagogerna i den studien poängterar 

också vikten av att omforma kunskaperna så att de passar ens eget sätt att undervisa. 

 
En viktig slutsats av min studie är betydelsen av undervisning om läsförståelsestrategier. De 

läsförståelsestrategier som framträder i resultatet är samma som de som ingår i Palinscars och 

Browns (1984) reciproka undervisningsmodell, RT. Resultatet i min studie visar även att 

pedagogerna lägger vikt vid gemensamt arbete och textsamtal när de undervisar i läsförståelse. 

Plantin Ewe (2018) framhåller betydelsen av att ha en pedagogik som gynnar alla elevers lärande, 

samtidigt som sådan undervisning är särskilt angelägen för elever som har svårigheter. Detta 

synsätt kan jämföras med Reichenberg och Lundbergs (2013) studie, där resultatet visar att 

undervisning om läsförståelsestrategier har haft god effekt även för elever som annars har mycket 

stora inlärningssvårigheter. 

 
I mitt resultat poängteras vikten av en heltäckande undervisning i läsförståelse, så att inte arbetet 

begränsas till enbart de fyra läsförståelsestrategierna som ingår i Palinscars och Browns (1984) 

modell. De didaktiska frågorna vad, hur och varför är enligt min uppfattning angelägna att ställa 

sig som pedagog i samband med undervisning i läsförståelse och det verkar finnas en didaktisk 

medvetenhet hos de intervjuade pedagogerna. Även Rupley, Blair och Nichols (2009) poängterar 

att pedagoger behöver vara självreflekterande och ställa sig frågor om undervisningen i 

läsförståelse från planering, via genomförande och till uppföljningen, för att främja elevernas 

lärande. Rupley och kollegor förklarar vidare att ett sådant förhållningssätt hos pedagogen är 

särskilt angeläget för att elever som har svårigheter ska kunna utveckla sin läsförståelse. En 

tolkning utifrån resultaten i min studie är att undervisning om läsförståelsestrategier ses som 
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förebyggande pedagogik med vilken eleverna får användbara verktyg som kan minska risken för 

att de får svårigheter med läsförståelsen. 

Resultatet visar att pedagogerna arbetar mycket tillsammans med eleverna för att kunna möta 

deras olika behov. Min uppfattning är att pedagogerna verkar se det gemensamma arbetet som 

utgångspunkten för undervisningen i läsförståelse. Variation i undervisningen framhålls också, 

samtidigt som pedagogerna har ett tydligt syfte med lektioner och med olika arbetsformer. Även 

i Tjernbergs studie (2013) anser pedagogerna att det gemensamma arbetet är viktigt för att få 

med sig alla elever, samtidigt som varierande, målinriktade lärsituationer anordnas. 

Resultatet i min studie visar på betydelsen av arbete i olika konstellationer. Även Goldman, 

Snow och Vaughn (2016) hänvisar till värdet av arbete i olika gruppkonstellationer, såsom 

helklass, grupp och pararbete. Goldman och kollegor poängterar vikten av det sociala stöd 

som arbete tillsammans med andra kan medföra. Jag tänker att elevernas egna tankar utmanas i 

interaktion med kamrater och att det skapar förutsättningar för lärande och paralleller kan dras 

till  Vygotskijs  teori  om  lärande  i  den  proximala  utvecklingszonen  (Vygotskij, 

1934/1999). Arbete och interaktion med andra stämmer också  överens  med  det 

sociokulturella  perspektivet,  där  kommunikation mellan människor är utgångspunkten för   

hur vi själva sedan kommer att tänka och agera i andra situationer (Säljö, 2000). 

I resultatet framkommer att pedagoger lägger vikt vid att undervisa om sådana ord  och 

begrepp som kan kopplas till aktuella  texter,  vilket  kan  jämföras  med  en  studie  av 

Elleman, Lindo, Morphy & Compton (2009).  De  poängterar  att  undervisning  om  just 

sådana ord som finns i aktuella texter gynnar läsförståelsen. Goldman med kollegor (2016) 

lyfter i sin forskning fram betydelsen av att undervisa om ord som anknyter till 

ämnesinnehållet. Min uppfattning  är  att sådan medveten undervisning om ord är nödvändig 

för alla elever på grund av den mångfald som finns i dagens klassrum, först och främst vad 

gäller språklig bakgrund, men även när det gäller kunskaper och förutsättningar att lära. Jag 

menar att undervisning om ord behöver ske i alla ämnen och resultatet i min studie pekar på 

att så är fallet. Undervisning om ämnesspecifika ord och begrepp lyfts fram och min 

uppfattning är att pedagogerna på detta sätt kan ge eleverna möjligheter att utveckla 

nödvändiga förkunskaper inför läsning av facktexter. Resultatet visar att pedagogerna lägger 

vikt vid att även arbeta med skrivande i samband med läsningen och jag delar pedagogernas 

uppfattning om att läsning  och  skrivande  behöver  ske  parallellt  och  att  de  

båda förmågorna stödjer varandra.  Precis som  i min  studie så lyfter  även Jönsson ( 2007) 



 

fram loggboksskrivande som ett sätt att ge tillfällen till eftertanke kring  läsupplevelser och  

där det vidare syftet är att skapa aktivitet och engagemang för läsning. Jag tänker att det är 

angeläget att kunna erbjuda elever möjligheter till eftertanke och reflektion i undervisningen    

i läsförståelse i en tid där det mesta i samhället ska ske snabbt. Jag anser att sådana 

reflekterande arbetsformer som pedagoger i min studie beskriver kan gynna elevernas 

kvalitativa lärande och utveckling i läsförståelse. 

I resultatet framkommer att pedagoger  anpassar  undervisningen  i  läsförståelse  efter 

elevernas behov. Jag tänker att det verkar finnas en sensivitet hos pedagogerna vad gäller 

balansen mellan lästräning och kompensation, det vill säga möjlighet att få lyssna på texter. 

Även i Tjernbergs (2013) studie framkommer resultat  som  visar  att  elever  med 

lässvårigheter bör kompenseras  genom möjligheten att även kunna lyssna på texter, då det 

visat sig främja elevernas motivation och intresse för litteratur. Roe (2014) framhåller 

betydelsen av motivationsfrämjande undervisning och jag menar att ljudböcker kanske kan 

bidra till att skapa intresse för litteratur och ge alla elever läsupplevelser i en tid då de själva 

läser allt mindre. 

Resultatet visar på betydelsen av samverkan med specialpedagogen. Handledning beskrivs som 

ett viktigt samarbetsforum och när det gäller just handledning så tänker jag att det är viktigt    

att pedagog och specialpedagog känner förtroende för varandra om de ska kunna komma fram 

till konstruktiva lösningar.  Om  båda  parter  är  mottagliga  för  varandras  kunskaper  och 

låter handledningstillfällena präglas av ömsesidighet så stiger kvalitén på handledningen 

(Sundqvist, 2014). Jag väljer i detta sammanhang att belysa en annan studie, som pekar på 

vikten av att pedagoger med specialpedagogisk kompetens får legitimitet av kollegor i sina 

yrkesroller, för att de ska kunna bidra till utvecklingen av undervisningen för elever i behov    

av stöd (Struyve, Hannes, Meredith, Vandecandelaere, Gielen & de Fraine, 2018). Resultatet 

tyder på att så är fallet för specialpedagogerna i min studie. 

I  resultatet  framträder  uppfattningar  om  att  specialpedagogerna  har  för   lite   tid   till  

direkt undervisning av elever, en uppgift som också bekräftas av Takala och Ahl (2014). Dessa 

forskare framhåller att tidsbrist är den största utmaningen i specialpedagogers och  

speciallärares arbete. De intervjuade pedagogerna i min studie ger uttryck för behovet av 

speciallärare för direkt arbete med elever i verksamheten. Här går det att skönja att pedagoger 

bär  på  traditionella  idéer  om  speciallärarens  uppdrag  och  Ahlefeld  Nisser  (2014) 

beskriver att sådana förutbestämda uppfattningar kan hindra att speciallärarens kompetens 

utnyttjas till fullo på det sätt som är tänkt. Undervisning är ett av speciallärarens tre uppdrag 

vilka därutöver också består av utredning och u3tv6eckling, enligt Byström och Bruce (2018). 
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Resultatet i min studie visar att uppföljning av undervisning i läsförståelse till största delen sker 

i det löpande arbetet, men resultatet visar också att läsförståelsetester används någon gång under 

terminen. En jämförelse kan göras med Dambers (2009) studie, där framkommer att uppföljning 

i huvudsak består av pedagogers feed-back till eleverna i den dagliga verksamheten och att tester 

sällan används. Jag upplever att kraven på att genomföra olika tester har ökat i svensk skola, men 

det måste enligt min mening finnas tid för undervisning också. Det får inte bli på det sätt som 

beskrivs i Durkins (1979) studie, där slutsatsen är att eleverna testas utan att få undervisning i 

läsförståelse. Det verkar som om pedagoger i min studie prioriterar undervisning i läsförståelse 

och att tester används på ett medvetet, formativt sätt, där syftet är att lägga upp den fortsatta 

undervisningen utifrån elevernas individuella behov. 

 
 
6.1.2 Undervisningsuppdraget 

 
Resultatet visar att modellering av läsförståelsestrategier är något som pedagoger i min studie ser 

som betydelsefullt i undervisningen i läsförståelse. Pedagogerna verkar inse sin egen betydelse i 

undervisningen i läsförståelse och det verkar också som om de strävar efter att vara tydliga ledare 

i klassrummet. Även Rupley, Blair och Nichols (2009) betonar värdet av pedagogens 

modellering i syfte att utveckla elevers läsförmåga. Det framkommer också i mitt resultat att 

pedagoger vill visa att det finns ett syfte med att undervisa om läsförståelsestrategier genom att 

träna användning av dessa i olika ämnen och sammanhang. Just möjligheterna att kontinuerligt 

tala om och arbeta med läsförståelsestrategier tror jag har betydelse för att eleverna verkligen ska 

kunna lära sig och kunna omsätta kunskaperna på egen hand. Genom att använda 

läsförståelsestrategier naturligt, såsom betonas i min studie, så är min uppfattning att 

förutsättningar finns för att utveckla en djupare förståelse för syftet med dem. Detta stämmer väl 

överens med Roes (2014) ståndpunkt att undervisning om läsförståelsestrategier bör förekomma 

naturligt i olika undervisningssituationer för att visa eleverna att detta är något som de har nytta 

av och för att visa att det är något som kan bidra till en bättre läsförståelse. Ett annat resultat som 

visas i min studie är uppfattningen om värdet av att lära ut grundläggande studieteknik som ett 

stöd för läsförståelsen och jag anser att pedagoger som praktiserar detta bidrar till att göra 

undervisningen i läsförståelse mer tillgänglig för eleverna. 

I resultatet framträder uppfattningen om att lägga undervisningen på en lagom nivå för att få med 

sig alla elever. Jag delar denna åsikt då jag anser att det är viktigt att eleverna får känna att de 

kan och att de förstår hur de ska arbeta och att det är bättre att de gör något enkelt än att de inte 
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gör något alls. Jag tänker att det behöver vara en balans mellan enkla och svårare uppgifter och 

att utmanande uppgifter först alltid görs i en social kontext för lärande i den proximala 

utvecklingszonen. 

Utifrån resultaten så handlar undervisningsuppdraget även om att skapa ett tillåtande klimat i 

gruppen och pedagoger anser också att uppdraget handlar om att erbjuda alternativa möjligheter 

i lärandet. Paralleller kan dras till Tjernbergs (2013) studie, där pedagogerna också poängterar 

betydelsen av ett acccepterande klassklimat, samtidigt som det finns ett behov av att pedagogen 

verkligen möter elevernas olika behov och förutsättningar. Pedagogerna i min studie verkar 

förhålla sig relationellt till eleverna då de beskriver att de anpassar och tillrättalägger 

undervisningen och de förklarar att de ger stöd/scaffolding utifrån behoven. I det relationella 

perspektivet så är det centralt vad som sker i relationen mellan olika parter och justeringar av 

lärmiljön anses ha betydelse för elevens möjligheter att klara olika krav (Persson, 2013). 

Pedagogens eget förhållningssätt till elevers olikheter tror jag har stor betydelse för hur elevernas 

förhållningssätt utvecklar sig och jag tänker att det är angeläget att det klimatfrämjande arbetet 

påbörjas direkt när eleverna börjar skolan. Även tidig ”inskolning” i hantering av alternativa 

verktyg tror jag är viktigt, så att eleverna lär sig att använda olika hjälpmedel på ett självständigt 

och naturligt sätt i undervisningen. 

Något som inte framkommer i resultatet är vilka svårigheter pedagogerna upplever med 

undervisning i läsförståelse. Detta kan förstås bero på att det inte finns någon frågeställning där 

pedagogerna fått möjlighet att diskutera just svårigheterna, men kanske hade ett sådant perspektiv 

kunnat bidra till en mer heltäckande bild av undervisningen i läsförståelse. 

 
 

6.2 Metoddiskussion 
 
Metoden har varit att genomföra en kvalitativ intervjustudie, eftersom avsikten har varit att få del 

av pedagogernas uppfattningar om sin undervisning i läsförståelse. Någon pilotstudie har inte 

genomförts, men det hade antagligen varit fördelaktigt, dels för att testa intervjuguiden och för 

att få möjlighet att få respons från någon annan person. Dalen (2015) förespråkar att tid avsätts 

för provintervju, för att få erfarenheter och för att kunna utveckla sina frågor. I den här studien 

blev det istället så att några justeringar i intervjuguiden gjordes efter de första intervjuerna. Ett 

par frågor som visade sig bredda istället för att smalna av syftet togs bort. 
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Till en början var det enkelt att få medverkande till studien. I missivbrevet gavs information om 

att jag ämnade kontakta personerna på nytt för att få deras medverkan bekräftad, men de första 

fyra pedagogerna hörde av sig själva och tackade ja till min förfrågan. Det blev allt svårare att få 

kontakt med andra eventuella medverkande och för att få fler deltagare kontaktades 

specialpedagoger på två skolor. De kunde ge förslag på fler deltagare och efter ytterligare två 

intervjuer var mättnadspunkten nådd. Kvale och Brinkmann (2014) diskuterar antalet 

informanter vid kvalitativa intervjuer och de beskriver att intervjuaren fortsätter tills en 

mättnadspunkt är nådd, vilket innebär att fler intervjuer inte skulle ge någon ytterligare 

information. 

Pedagogerna fick frågorna i förväg för att de skulle ha möjlighet att förbereda sig innan det var 

dags för intervju. Då det enbart var avsatt 30-40 minuter för intervju, kände jag att det kunde vara 

en fördel om pedagogerna hade sett frågorna innan. Min tanke var också att det skulle vara 

enklare att få medverkande om det gavs möjlighet att få se frågorna i förväg. Nackdelen med ett 

sådant förfaringssätt kanske kan vara att informanternas svar blir mindre spontana och att deras 

svar blir tillrättalagda, då de har tid att förbereda sig. Kvale och Brinkmann (2014) poängterar 

just betydelsen av spontana intervjutillfällen, då det ökar chansen att få alerta och överraskande 

svar. Å andra sidan menar de att ju mer organiserade intervjutillfällen desto bättre förutsättningar 

för analysen, vilket kanske kan stämma in på mitt förfaringssätt att låta pedagogerna få del av 

frågorna i förväg. Pedagogerna verkade förberedda på ett sätt som innebar att de direkt visste vad 

de ville belysa, vilket var en fördel då tiden för intervjuerna var begränsad och syftet var att hinna 

få ut så mycket som möjligt av varje samtal. Pedagogernas svar verkade ändå inte vara 

tillrättalagda, utan samtalen flöt på naturligt och tillvägagångssättet kändes således rätt i den här 

studien. 

Det går inte att generalisera resultatet av studien, då det enbart är sex informanter som deltagit, 

men mitt syfte har inte varit att generalisera utan snarare att försöka förstå just dessa pedagogers 

beskrivningar av sin vardagspraktik. Enligt Bryman (2018) så kännetecknas kvalitativ forskning 

i första hand inte efter önskan om generalisering utan av en strävan efter att försöka förstå 

informanterna utifrån deras unika och sociala kontext. Då urvalet i min studie kan beskrivas som 

ett bekvämlighetsurval, så är det också en faktor som bidrar till att det inte går att generalisera 

resultaten (Bryman, 2018). De medverkande pedagogerna har visat en vilja att delta i studien och 

någon pedagog har uttryckt att intervjun varit ett tillfälle att få reflektera över sin egen 

undervisning, vilket har beskrivits som utvecklande. Pedagogerna som låtit sig intervjuas har 

flera gemensamma drag; De har alla lång yrkeserfarenhet, alla har behörighet av att undervisa i 
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svenska och de verkar dessutom uppriktigt intresserade av att undervisa i läsförståelse. Om jag 

hade haft möjlighet att intervjua ett mer slumpmässigt urval och/eller om jag hade intervjuat även 

dem som inte valt att medverka, så hade det kanske genererat andra svar. Metodvalet garanterar 

inte att de intervjuade pedagogerna verkligen arbetar på det sätt som de beskriver, då det kan 

finnas en tendens att deras beskrivningar låter bättre än hur det är i realiteten. I detta sammanhang 

talar Bryman (2018) om ”social önskvärdhet”, som innebär att vissa informanter försöker ge svar 

utifrån vad de tror lämpar sig, samtidigt som de vill ge en god bild av sig själva. För att med 

säkerhet kunna konstatera att pedagogerna verkligen arbetar på det sätt som de beskriver, så hade 

det varit lämpligare att använda metoden observation. Då en sådan metod kräver mer tid med 

flera observationstillfällen, så var det inget alternativ. Valet av intervju som metod är dock inget 

som går emot studiens syfte och frågeställningar. Dessa är skrivna på ett sådant sätt att intervju 

ändå passar, då fokus är att pedagogerna ska beskriva undervisningen och hur de ser på sitt 

uppdrag vad gäller undervisning i läsförståelse. 

Pedagogerna gav tillåtelse till att intervjuerna spelades in, vilket underlättade arbetet för mig 

både i intervjusituationen och när det gällde arbetet med analysen. Transkriptionen var 

tidskrävande, men mitt syfte har varit att vara så noggrann som möjligt för att inte utelämna 

någon information. De citat som tagits ut svarar mot studiens syfte och frågeställningar och min 

avsikt har varit att hitta de citat som bäst belyser det som ska lyftas fram. Under hela studien har 

förhållningssättet varit att försöka komma fram till vad informanterna verkligen vill säga. Feijes 

och Thornberg (2015) framhåller att forskaren under hela processen just bör inrikta sig på att 

komma fram till informanternas ”main concern”. Den analytiska tolkningen av excerpterna har 

varit en utmaning, då det gäller att hitta rätt nivå och inte göra för långtgående tolkningar. Feijes 

och Thornberg (2015) råder att undvika psykologiserande och att inte dra för vida slutsatser av 

informanternas uttalanden. 

 
6.3 Slutsatser 

 
Pedagogerna i studien beskriver en god undervisning i läsförståelse, där arbete med 

läsförståelsestrategier framhålls. Betydelsen av modellering för att synliggöra kognitiva 

processer poängteras. Pedagogerna ser som sitt uppdrag att ge strategier och verktyg som stödjer 

elevernas lärande. En annan slutsats indikerar betydelsen av lärande i en social kontext, vilket 

stämmer väl överens med det sociokulturella perspektivet. Vidare beskrivs ett relationellt 

förhållningssätt, när det gäller utformning och anpassning av undervisningen i läsförståelse och 

i kontakten med elever. Studien visar också på betydelsen av att omsätta kunskaper från 
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evidensbaserad forskning i praktisk handling och vikten av att undervisa aktivt i läsförståelse 

under mellanåren i grundskolan. 



42  

7. Kunskapsbidrag och förslag på framtida forskning 
 
Genom att sätta den ordinarie undervisningen i läsförståelse i fokus på det sätt som sker i den här 

studien, så kan den även ställas i relation till specialpedagogisk verksamhet. Som speciallärare 

inom området språk-, skriv och läsutveckling är det nämligen en del av yrkesuppdraget att kunna 

arbeta förebyggande för att motverka att svårigheter uppstår i olika lärsituationer (SFS 

2011:186). Även Plantin Ewe (2018) betonar speciallärarens proaktiva uppdrag för att kunna 

möta alla elevers behov och för att en speciallärare inom språk-, skriv- och läsutveckling ska 

kunna verka förebyggande och främjande så behövs fördjupade ämnesspecifika kunskaper. 

Förhoppningsvis kan den här studien bidra till sådana utökade kunskaper om undervisning i 

läsförståelse. 

Studien som bygger på intervjuer mellan en blivande speciallärare och pedagoger som undervisar 

i läsförståelse, innebär också samverkan, där syftet har varit att granska den ordinarie 

undervisningen ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Kragh och Plantin Ewe (2018) anser att en 

betydelsefull del av speciallärarens uppdrag är att lyfta fram den kunskap som pedagoger redan 

besitter och genom handledning/pedagogiska diskussioner vidareutveckla kunskaper som redan 

finns. Föreliggande studie kan därför ses som ett exempel på sådan samverkan kring 

undervisning i läsförståelse. 

Hur undervisningen tar form har visat sig särskilt betydelsefullt då det gäller elever i språklig 

sårbarhet och det är därför angeläget att ägna tid och utrymme åt didaktiska frågor kring 

undervisningen, från planering, via genomförande och till uppföljningen (Rupley, Blair & 

Nichols, 2009). Förhoppningen är att den här studien har kunnat bidra till att lyfta fram sådana 

didaktiska frågor och studien kanske även kan inspirera till fortsatta pedagogiska diskussioner 

om en mer tillgänglig undervisning i läsförståelse. Även om det i resultatet inte framkommer 

några direkta nyheter, så kan det ändå vara betydelsefullt att precis som Plantin Ewe (2018) 

påminna sig om att god undervisning i läsförståelse är helt oumbärlig för dem som befinner sig i 

språklig sårbarhet, samtidigt som sådan anpassad undervisning faktiskt främjar alla elevers 

lärande. Den här studien riktar sig mot årskurserna 3-6, men innehållet är generellt. Det innebär 

att studien kan vara till nytta även för pedagoger som arbetar inom andra stadier. 

I resultatet beskrivs läsförståelsestrategier som en nyckelfaktor för läsförståelsen. 

Avkodningsförmågan är en annan betydande faktor och den beskrivs ibland som en flaskhals för 

utveckling av god läsförståelse (Bråten, 2008). Ett sätt att utveckla avkodningsförmågan är att 

använda sig av metoden upprepad läsning (Roe, 2014). Det skulle därför vara intressant att i en 
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framtida studie forska kring vilken effekt metoden upprepad läsning har för utveckling av 

läsförståelsen. 

 
Det finns forskare som uttrycker att motivation är en av komponenterna i själva läskompetensen 

och de framhåller därför betydelsen av att undervisning om läsförståelsestrategier och 

motivationsarbete bedrivs parallellt (Roe, 2014). I en framtida studie skulle det därför även vara 

intressant att göra en studie kring sambandet mellan motivation och läsförståelse. 
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Bilaga 1 

 
 

Vetlanda 2019-02-05 
 
 

Hej! 

Jag heter Anki Karlsson och jag läser på Speciallärarprogrammet med inriktning 
språk-, läs- och skrivutveckling vid Linköpings universitet. Jag arbetar också 
halvtid som speciallärare på X skola. Den här terminen ska jag skriva mitt 
examensarbete, som kommer att handla om läsförståelse. En studie kommer att 
genomföras, där syftet är att rikta fokus mot undervisning i läsförståelse under 
mellanåren (årskurs 3-6). 

Jag önskar nu deltagande pedagoger från olika skolor. Den metod som kommer 
att användas är intervju och den beräknas ta cirka 30-40 minuter. Jag vill gärna 
spela in samtalet. 

För att få genomföra en studie behöver man följa forskningsetiska regler och jag 
vill därför informera om sådant som gäller för eventuell medverkan. Deltagande 
är naturligtvis frivilligt och din medverkan kommer att behandlas konfidentiellt. 
Det innebär att alla personer och skolor avidentifieras, för att säkerställa 
anonymitet och allt inspelat material raderas när uppsatsen är färdig. Resultatet 
kommer enbart att användas i studiesyfte. 

Jag hoppas att du är intresserad av att medverka! Det skulle vara givande och till 
stor nytta för min studie att få del av just dina kunskaper och tankar! Jag kommer 
gärna till din skola för att genomföra intervjun. 

Jag kommer att ta kontakt med dig via mail under vecka X för att få ditt 
eventuella deltagande bekräftat och för att boka tid för den kommande intervjun. 
Om du önskar ytterligare information, så är du välkommen att höra av dig. 

 
 
Vänliga hälsningar 
Anki Karlsson 
Telefon: 076-847 93 04 
E-post: ann-christine.karlsson@vetlanda.se 

 
Handledare 
Christina Aminoff 
E-post: christina.aminoff@liu.se 

mailto:ann-christine.karlsson@vetlanda.se
mailto:christina.aminoff@liu.se
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
 
 

Allmänt 

1. Vad har du för grundutbildning? 
2. Vilka ämnen undervisar du i? 
3. Vilken årskurs undervisar du just nu? 

 
 
 

Undervisning i läsförståelse 
 
 

4. Kan du berätta hur du arbetar med läsförståelse? 
Planering? Genomförande? Uppföljning? 

 
 

5. Beskriv hur du ser på din roll som pedagog i undervisningen i 
läsförståelse? 

 
 

6. Hur hanterar du elevers olika behov i undervisningen i läsförståelse? 
 
 

7. Hur ser samarbetet med specialpedagogen ut? 
 
 

8. Hur kan samarbetet utvecklas? 
 
 

9. Hur arbetar du med läsförståelse i andra ämnen än svenska? 
 
 

10. Varför gör du som du gör? Tankar bakom undervisningen 
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