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Sammanfattning 

Syftet med vår kvalitativa studie är att bidra med ökad kunskap om vilken erfarenhet och 

kunskap lärare som arbetar på mellanstadiet har om poor comprehenders. Vi vill även bidra 

med ökad kunskap om på vilka sätt elever med dessa svårigheter upptäcks och hur det kan 

påverka undervisningens utformning. Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer med 12 

lärare som undervisar eller har undervisat på mellanstadiet. Efter att ha gjort en tematisk analys 

av vårt material fann vi fem teman som belyser lärares kunskap om och erfarenhet av poor 

comprehenders samt hur undervisningen utformas och anpassas med tanke på dessa elever. 

Resultatet visar att begreppet poor comprehenders är okänt bland lärare men fenomenet väl 

känt. Poor comprehenders upptäcks ofta i klassrumsundervisningen. Kartläggning av 

läsförståelse sker på alla skolorna i vår studie men hur man dokumenterar och använder 

resultaten varierar, liksom hur undervisningen utformas och anpassas. En slutsats är att 

avsaknaden på ett vedertaget begrepp gör att det kan vara svårt att kommunicera runt den här 

gruppen av elever. En annan slutsats är att det inte finns någon tydlig definition av 

problematiken, vilket i sin tur kan leda till att kunskapen varierar i hur man bäst utformar 

undervisningen för att utveckla lärandet för poor comprehenders. Det finns en stor variation i 

graden av erfarenhet av att arbeta med förståelseproblematik.  
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1. Inledning 

I den här studien avser vi att ta reda på vilken erfarenhet och kunskap lärare på mellanstadiet 

beskriver att de har om poor comprehenders, samt hur dessa elever upptäcks och vilka insatser 

som sätts in. Vi stötte på begreppet poor comprehenders för första gången under 

speciallärarutbildningen och insåg att begreppet inte heller var känt i de verksamheter vi själva 

arbetade i och blev nyfikna på vilken kunskap det egentligen finns om begreppet, dess innebörd 

och problematiken i sig. Med begreppet poor comprehenders avses elever som har en 

åldersadekvat avkodningsförmåga, men deras läs- och hörförståelse når inte den förväntade 

standarden med tanke på deras avkodningsförmåga eller kronologiska ålder och de har inte 

blivit diagnosticerade med någon annan läs- eller språksvårighet (Cain, 2010; Oakhill, Cain, & 

Elbro, 2018).  

 

Poor comprehenders har vi träffat på under vår tid som lärare, men nog inte förstått vidden av 

deras problematik. Ofta ligger fokus på elever med avkodningssvårigheter när man diskuterar 

elevers behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Forskning visar att det verkar vara lika 

vanligt eller kanske vanligare att elever på mellanstadiet har problem med förståelsen än med 

ordavkodningen (Stenlund, 2011). Enligt forskning kan det vara cirka 10 procent av 

eleverna som har läsförståelsesvårigheter trots en normal avkodningsförmåga (Høien & 

Lundberg, 2013; Spencer, Quinn, & Wagner, 2014). 

 

Det engelska begreppet poor comprehenders definieras och används lite olika av olika forskare, 

vilket kommer att redogöras för i den här studiens bakgrund. Medan vi läste in oss på 

problematiken stötte vi på det svenska begreppet specifika förståelsesvårigheter som motsvarar 

poor comprehenders (Levlin, 2014).  Men detta begrepp verkar inte vara vedertaget då vi endast 

fann det i ett fåtal svenska artiklar och avhandlingar. Begreppet finns med i Logopedförbundets 

kliniska riktlinjer (2017) med hänvisning till engelskspråkig litteratur. Begreppet specifika 

lässvårigheter finns även med som en definition med tydligt uppställda kriterier i 

kartläggningsmaterialet Logos (Høien & Lundberg, 2013).  Vi har hämtat vår definition av poor 

comprehenders från engelskspråkig litteratur och har därför valt att använda det engelska 

uttrycket (Cain, 2010). För att ta reda på om en elev är poor comprehender eller inte används 

också lite olika kartläggningsmetoder, mer om detta i bakgrunden. Vi har valt att inte sätta 

begreppet poor comprehenders inom citattecken då vi tyckte att det störde flytet i läsningen.  
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När eleverna börjar i årskurs 4 möter de andra typer av texter än under de första skolåren. 

Texterna blir mer innehållsrika och komplexa och läsningen blir mer inriktad på att läsa för att 

lära. Elever som inte upplevts ha några bekymmer under den tidigare grundläggande 

läsundervisningen i lågstadiet får bekymmer med att förstå de texter de nu förväntas klara av 

att läsa. Att ha förmågan att läsa och förstå texter är viktigt inom alla skolämnen. Det krävs en 

aktiv läsundervisning med fokus på lässtrategier som eleven medvetet lär sig använda i olika 

sammanhang (Lundberg & Herrlin, 2014; Oakhill, m. fl., 2018; Westlund, 2009). Många strävar 

med sin läsning genom hela skoltiden vilket sannolikt får konsekvenser även i vuxen ålder. Om 

elever upptäcks tidigt och rätt stöd sätts in ökar chanserna för att konsekvenserna av 

lässvårigheterna blir mindre eller förhindras (Elwér, 2014).  

 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2016, s. 253) anger i 

kunskapskraven för betyget E i svenska för åk 6, att eleven ska kunna “göra enkla, kronologiska 

sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling 

till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna 

erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt 

framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen 

“. 

 

I examensordningen för speciallärare med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling 

står att studenten ska ”medverka i förebyggande arbete och bidra till att undanröja hinder och 

svårigheter i olika lärmiljöer” samt “leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att 

kunna möta behoven hos alla barn och elever” (SFS 2011:186). Vår studie anknyter till dessa 

mål genom att vi får en uppfattning om vilken kunskap lärare har, vilket är en förutsättning för 

att kunna verka främjande och förebyggande på olika nivåer. Detta gör studien yrkesrelevant.  
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2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 
 
Syftet med vår kvalitativa studie är att bidra med ökad kunskap om vilken erfarenhet och 

kunskap lärare har som arbetar på mellanstadiet har om poor comprehenders. Vi vill även bidra 

med ökad kunskap om på vilka sätt elever med dessa svårigheter upptäcks och hur det kan 

påverka undervisningens utformning.  

 

2.2 Frågeställningar 
 

1. Vilken kunskap har lärare som undervisar på mellanstadiet om poor comprehenders? 

2. Vilken erfarenhet har lärare av att undervisa elever som är poor comprehenders? 

3. Hur upptäcker lärarna elever som kan misstänkas vara poor comprehenders? 

4. Hur beskriver lärare att de behöver utforma och anpassa sin undervisning för att möta 

elever som är poor comprehenders? 

 

3. Bakgrund 

Vi inleder med att beskriva läsningens olika delar under de tre första rubrikerna för att ge en 

teoretisk bakgrund till vad som krävs för att uppnå en god läsning. Under de fyra nästkommande 

rubrikerna beskriver vi begreppet poor comprehenders, orsaker till varför elever är poor 

comprehenders, redogör för om poor comprehenders bör vara en egen diagnos likt dyslexi samt 

kartläggning för att ge förståelse för begreppet och dess komplexitet. Under sista rubriken 

beskriver vi två läsförståelsemodeller som lärarna i vår studie säger att de använder sig av.  

 
3.1 Läsning 
 
Läsning är detsamma som läsförståelse eller textförståelse, alltså prototypisk läsning vilket 

innebär att man kan ”återskapa textens föreställningsinnehåll utifrån orden som känns igen och 

förkunskaper om textens begreppsvärld” (Oakhill, m fl., 2018, s. 20). I dagligt tal använder vi 

ordet läsning för det som är komponenterna i eller konsekvenserna av prototypisk läsning, till 

exempel att läsa högt eller att studera (Oakhill, m fl., 2018).  

Att kunna läsa texter med god förståelse är ett måste i olika sammanhang, till exempel vid 

utbildning, arbete eller om man vill lära sig något nytt. Även sociala medier kräver god 
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läsförståelse (Oakhill, m fl., 2018). En rad olika färdigheter krävs för att uppnå en god 

läsförståelse.  

En utgångspunkt för att förklara framgångsrik läsning är The Simple View of Reading (SVR) 

som består av de två faktorerna A (avkodning) x S (förståelse) = L (läsning). Båda faktorerna 

är en förutsättning för att vi ska kunna tala om läsning med förståelse. Faktorerna fungerar i 

multiplikativt samspel vilket innebär att om den ena faktorn är noll så blir också läsningen noll 

(Gough & Tunmer, 1986).  

 

3.2 Avkodning 
 
Avkodning är den tekniska sidan av läsning där man utnyttjar skriftspråkets kod eller princip 

för att komma fram till vilket ord som står skrivet (Høien & Lundberg, 2013). Begreppet 

ordigenkänning används också och innebär en lexikal process där man känner igen ordet utifrån 

ordets uttal, grammatiska egenskaper och generella betydelse. Man avkodar endast när man 

läser vilket gör avkodning till något speciellt för läsning (Elbro, 2004).  

Det är viktigt att eleverna under de första skolåren uppnår en säker, flytande och automatisk 

ordavkodning. Ordavkodning i sig är inte tillräcklig för att bli en god läsare men enligt SVR är 

den helt nödvändig (Oakhill, m fl., 2018). Automatiserad ordavkodning innebär att 

avkodningen inte tar uppmärksamheten från förståelsen av det man läser. Avkodningen sker 

omedvetet, det vill säga att man inte kan låta bli att läsa när man ser ett ord men också att man 

har svårt att förklara hur man egentligen gör när man läser (Elbro, 2004). Att uppnå en 

automatiserad avkodning är en gradvis process, där man först läser några få ord på det sättet. 

När man mött ett ord många gånger och i olika sammanhang så kan man läsa det automatiskt. 

Med ökad läserfarenhet ökar förrådet av automatiserade ord (Lundberg & Herrlin, 2014).  

Ordavkodningen bygger på att den fonologiska medvetenheten har utvecklats.  I början av 

läsutvecklingen spelar kontexten stor roll för ordavkodningen. Men den stärks också av 

läsförståelsen, för om man förstår innebörden av en mening eller textstycke så ökar möjligheten 

att identifiera svåra ord i stycket. När man kan avkoda ord utan stöd i kontexten så är man på 

god väg mot fullt automatiserad avkodning (Lundberg & Herrlin, 2014). 
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3.3 Språklig förståelse 
 
Med förståelse avses språklig förståelse, processen där ordens, meningarnas och sammanhanget 

de tillsammans utgör, tolkas. Enligt SVR borde elevers läsförmåga kunna förutsägas beroende 

på förmågan att avkoda samt att förstå talat språk, eftersom samma processer används vid både 

läs- och hörförståelse. Det är när läskoden knäckts, som individens språkförståelse avgör hur 

väl den lästa texten förstås (Gough & Tunmer, 1986). 

  

Oakhill m fl. (2018) avser med språklig förståelse, förmågan att förstå orden vart för sig, 

meningarna de ingår i, samt texten som helhet. En person med god förståelse fastnar inte i varje 

ords betydelse, utan kan snabbt göra lokala och globala inferenser och förstå texten i sig, men 

också i stora sammanhang (Cain, 2010). Även Elbro (2004) beskriver språkförståelsen som 

komplex och central vid både läsning och lyssnande i olika kontexter och att brister i 

språkförståelsen kan medföra att talad eller läst text uppfattas som en textmassa på ett okänt 

språk.  

  

Cain (2010) skriver att vokabulär innebär kunskap om ords betydelse men även ordets 

morfologi, dess sammansättning av betydelsebärande enheter. En persons vokabulär breddas 

och fördjupas genom hela livet, och är en indikator på hur god den språkliga förståelsen är. Den 

morfologiska kunskapen handlar om en medvetenhet och förmåga att reflektera över hur orden 

böjs efter sammanhanget och är särskilt viktig för läsförståelsen i just mellanstadieåldern. 

  

När ett ord sätts ihop med ett annat ord begränsas dess innebörd och ibland används ett ord i 

form av en liknelse och dess betydelse förskjuts. Ordens betydelse beror på i vilken kontext och 

ordföljd de står i (Elbro, 2004). Cain (2010) skriver att just det handlar om en syntaktisk 

medvetenhet, att förstå den grammatiska strukturen, vilket också kan hjälpa eleven att upptäcka 

felläsningar som påverkar innehållet och därmed förståelsen av texter. Det handlar om en 

förmåga att skapa en förståelse av den helhet som meningarna tillsammans skapar och när det 

gäller skriven text är meningsbyggnaden mer komplex än vid talat språk (Oakhill, m fl., 2018). 

Elbro (2004) skriver att det handlar om den för förståelsen grundläggande förmågan att kunna 

göra lokala inferenser. 

  

För att förstå text krävs också förmågan att göra globala inferenser, att kunna dra slutsatser för 

att förstå sammanhanget i texter och att skapa en mental modell eller inre bild av textens 
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innehåll. Modellen skapas genom den information läsaren förstår och tar till sig av texten och 

vilka förkunskaper och erfarenheter läsaren har (Oakhill, m fl., 2018; Westlund, 2009). De 

globala inferenser som görs beror på flera saker, bland annat i vilket syfte och sammanhang 

man möter texten, vilken erfarenhet och kunskap om olika texttyper som läsaren har samt vem 

läsaren är (Elbro, 2004; Oakhill m fl., 2018; Westlund, 2009). 

  

Ytterligare faktorer som spelar in på förståelsen handlar om förmågan att övervaka sin 

förståelse och förmågan att använda strategier som gör att texten blir begriplig. Det kan handla 

om enstaka betydelsebärande ord, syntaxen, att textens röda tråd inte är tydlig eller att 

textinnehållet helt enkelt är för svårt. Det är viktigt att läsaren reagerar när förståelsen brister, 

förstår orsaken och försöker finna en strategi för att komma vidare i sin förståelse (Cain, 2010; 

Westlund, 2009).  

 

3.4 Begreppet poor comprehenders 
 
Med hjälp av SVR kan man skilja ut tre olika slags lässvårigheter. En grupp som har god 

hörförståelse men en svag avkodningsförmåga (specifika avkodningssvårigheter, dyslexi). En 

grupp som har blandade lässvårigheter vilket innebär att de har både svag avkodning och 

hörförståelse, det vill säga mer omfattande språkliga kognitiva svårigheter utöver dem med 

avkodningen, Garden variety reading disability (Gough & Tunmer, 1986). Den sista gruppen 

som vi avser i vår studie är de som har specifika förståelsesvårigheter, poor comprehenders, 

vilket innebär att de har en god avkodningsförmåga men en svag hörförståelse (Oakhill, m fl., 

2018). Den här gruppen omnämns lite olika av olika forskare och definieras också lite olika. 

Nedan följer en genomgång av de olika beteckningar som används. 

 
Språkförståelse 

Avkodning Dålig God 

Dålig Blandade läs och skrivsvårigheter 

Garden variety reading disability 

Specifika avkodningssvårigheter 

Dyslexi 

God Poor comprehenders 

Specifika förståelsesvårigheter 

God läsning 

 

Figur 1. Lässvårigheter enligt SVR, efter Oakhill m fl (2018). 



 7 

Elever som är poor comprehenders kännetecknas av att de har en åldersadekvat 

avkodningsförmåga men deras läsförståelse ligger under den förväntade nivån (Elwér, 2014). 

Cain (2010) kallar dem för unexpectedly poor comprehenders. Hon beskriver att de här 

elevernas läsförståelse inte når den förväntade standarden med tanke på deras 

avkodningsförmåga eller kronologiska ålder och att de inte har blivit diagnosticerade med 

språkstörning. I internationella artiklar används specifically poor comprehenders eller specific 

reading comprehension deficit (SCD eller S-RCD) för att förtydliga vilken typ av svårighet man 

menar (Landi & Ryherd, 2017; Spencer, Wagner & Petcher, 2018). På svenska används 

begreppet specifika förståelsesvårigheter och kännetecknas av god avkodningsförmåga i 

kombination med svag språkförståelse. Svårigheterna med språkförståelse påverkar 

läsförståelsen negativt (Levlin, 2014; Slof, 2017).  

I Logos bedöms en elev ha specifika lässvårigheter om följande kriterier uppfylls: 

• Dålig läsförståelse (under percentil 15) 

• Normal ordavkodningsfärdighet (över percentil 30) 

• Normal färdighet i läsning av nonsensord (över percentil 30) 

(Høien & Lundberg, 2013)  

Begreppet poor comprehenders definieras på lite olika sätt av olika forskare. En grupp (t.ex. 

Nation, m.fl., Cain & Oakhill) använder poor comprehenders och utgår från resultat i avkodning 

och läsförståelse. Begreppet Specific comprehension deficit används av en annan grupp (t.ex. 

Catts, Hogan, & Fey) och utgår från resultat på avkodningsförmåga och hörförståelse. 

Gemensamt för alla forskarna är att en begränsning av hörförståelsen är en del i problematiken 

för de som är poor comprehenders (Levlin, 2014). Som nämnts i inledningen har vi 

genomgående valt att använda oss av det engelska begreppet poor comprehenders då det saknas 

ett etablerat svenskt begrepp för den här typen av svårigheter även om vi stött på begreppet 

specifika förståelsesvårigheter.  

 

3.5 Orsaker till att elever är poor comprehenders 
 
Elever som är poor comprehenders har problem inom det språkliga-kognitiva området. När man 

kartlägger dessa elever får de låga resultat på uppgifter som testar semantiska, morfologiska 

och syntaktiska processer. Däremot har man inte funnit något samband mellan fonologiska 
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svårigheter och de svårigheter med läsförståelsen som poor comprehenders har (Høien & 

Lundberg, 2013).  

Forskning visar att det finns ett nära samband mellan ordförråd och läsförståelse. Därför är det 

inte förvånande att forskare har kommit fram till att poor comprehenders har sämre ordförråd 

än elever utan förståelsesvårigheter (Elwér, 2014). Poor comprehenders har också sämre 

semantisk förmåga när det till exempel gäller att namnge lågfrekventa ord som visas på bilder 

(Landi & Ryherd, 2017). De har också svårt med synonymer och uttryck som till exempel ”att 

ha händerna fulla” och idiom som till exempel ”att bli svag i knäna” (Elwér, 2014; Oakhill, m 

fl., 2011). 

Viss forskning indikerar att poor comprehenders har sämre semantisk förmåga vilket skulle 

påverka deras avkodningsförmåga. Det skulle röra aspekter av avkodningsförmågan som är 

beroende av semantiska processer, det vill säga avkodning av ljudstridiga ord och lågfrekventa 

ord. Avkodningsförmågan som är beroende av fonologiska processer som avkodning av nonord 

och ljudenligt stavade ord påverkas inte (Levlin, 2014). 

Poor comprehenders har sämre grammatisk förmåga särskilt när det gäller morfologi, till 

exempel när man ska ändra ett ord för att skapa ett nytt ord, till exempel lycka - lycklig. De har 

också svårt att böja oregelbundna verb på rätt sätt och att förstå härledda ord, till exempel att 

lycka är grunden till olycklig. Forskning visar också att de morfologiska svårigheterna ökar 

över tid inom gruppen poor comprehenders då språket som de träffar på blir alltmer komplext 

(Elwér, 2014). 

Arbetsminnet hjälper oss att hålla kvar något samtidigt som man bearbetar det mentalt och är 

därför en viktig grund för att kunna förstå texter eftersom man måste komma ihåg delar av 

texten medan man arbetar med att skapa en mental modell som är lämplig (Oakhill, m fl., 2018). 

Forskning har visat att poor comprehenders har sämre arbetsminne särskilt om uppgifterna de 

testas på innehåller ord eller siffror. Sämre arbetsminne kan förklara de svårigheter som poor 

comprehenders har med att upptäcka motsägelser i en text och att integrera information om 

dessa står med flera rader med text emellan (Cain, 2010). 

Poor comprehenders uppvisar svårigheter med de förmågor som krävs för att kunna skapa 

mening i en läst text. Det är bland annat kunskap om textstruktur, kunna göra inferenser samt 

övervaka sin egen förståelse (Landi & Ryherd, 2017; Oakhill m. fl, 2018). Alla dessa 

komponenter måste samspela för att läsaren ska kunna bilda en mental modell och återskapa 

föreställningsinnehållet i texten.  Att ha kunskap om hur olika textgenrer är uppbyggda hjälper 
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läsaren att förstå den logiska uppbyggnaden av texten och är ett stort stöd för förståelsen. En 

förståelse för textstruktur ger en grund för den mentala modell som man skapar när man läser 

(Oakhill, m fl., 2018; Westlund, 2009). 

För att få en text att hänga ihop måste läsaren göra många inferenser. De flesta inferenserna gör 

man utan att tänka på dem. Att göra inferenser kräver stora kognitiva resurser (Oakhill, m fl., 

2018; Stenlund, 2011). Poor comprehenders gör färre inferenser än elever utan 

förståelsesvårigheter (Elwér, 2014). Forskning har funnit att det inte alltid är förmågan att göra 

inferenser som brister hos poor comprehenders utan istället förmågan att göra det automatiskt 

(Landi & Ryherd, 2017). 

Förståelseövervakning är kontroll av den egna förståelsen som sker kontinuerligt vid läsning. 

När det gäller förståelseövervakning upptäcker poor comprehenders inte motsägelser i texten 

på samma sätt som elever utan förståelsesvårigheter. De saktar inte heller ner sin läsning när de 

stöter på motsägelser och tittar inte tillbaka lika ofta i texten för att reda ut oklarheter (Landi & 

Ryherd, 2017). Poor comprehenders påverkas mer av om motsägelser i en text står långt ifrån 

varandra, jämfört med elever med god läsförståelse. Detta skulle kunna tyda på att de fokuserar 

mer på enskilda ord och den nära kontexten istället för samband mellan större textdelar. Kanske 

är det så att elever som är poor comprehenders har lägre krav på den egna förståelsen vilket kan 

förklara svårigheterna med att upptäcka motsägelser (Oakhill, m fl., 2018). 

Det finns lite forskning om neurologiska orsaker till att elever är poor comprehenders. Man har 

funnit skillnader i aktivitet i hjärnan hos poor comprehenders, personer med dyslexi och elever 

utan förståelsesvårigheter. Resultaten visar att poor comprehenders inte aktiverar den 

semantiska processen på samma sätt som elever som inte har förståelsesvårigheter. Forskningen 

stödjer också att poor comprehenders har språkförståelseproblem, inte bara 

läsförståelseproblem (Landi & Ryherd, 2017). 

  

3.6 Poor comprehenders - diagnos eller inte? 
 
Det finns olika typer av lässvårigheter, dyslexi där eleven har svårt för stavningsmönster och 

läser fel och utan flyt, vilket beror på en svaghet i den fonologiska medvetenheten. Den andra 

typen är svagheter i läsförståelse trots god avkodning som beror på svaghet i olika språkliga 

färdigheter såsom ordförståelse, grammatik och hörförståelse (Snowling & Hulme, 2011). 

Författarna menar att det är viktigt att se sammanhanget mellan läs- och språkproblematik 
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eftersom det påverkar bedömning och insatser, samt att det är en stor utmaning att särskilja de 

konsekvenser andra olikartade diagnoser som har en hög komorbiditet för med sig.  

DSM-5 är en manual som ges ut av den amerikanska psykiatriska föreningen och i den finns 

kriterier för olika diagnoser (American Psychiatric Association, 2013). Där kan man finna 

kriterier för olika typer av inlärningssvårigheter dyslexi, dyskalkyli och stavningssvårigheter 

men inget om poor comprehenders. De svårigheter som rör den språkliga problematiken ingår 

i beskrivningen av de olika typerna av språkstörning och det finns behov av att göra en 

åtskillnad av den förståelseproblematik som finns hos poor comprehenders eftersom upp till 

10% av eleverna anses uppfylla kriterierna (Snowling & Hulme, 2011). 

Det är viktigt att förstå att svårigheter i läsförståelse kan bero på svagheter i olika kognitiva 

förmågor. Genom att ha kunskap om detta skapas en förståelse för vilka svagheter inom de 

språkliga färdigheter som är riskfaktorer för språklig förståelse. I undervisningssammanhang är 

kunskapen om vad som påverkar de olika delarna i läs- och språkfärdigheter och hur de 

samspelar det som påverkar den bedömning av problematiken hur undervisningen och insatser 

sker och påverkar lärandet (Snowling & Hulme, 2011). 

Poor comprehenders problem med svagt ordförråd, grammatisk förståelse och språklig 

förståelse i stort är oftast inte tillräckligt stora för att diagnostiseras med språkstörning. 

Eftersom problemen även ingår i andra diagnoser och inte ses som ett eget problemområde, 

men påverkar inlärningen anser Snowling och Hulme (2011) att det är befogat att poor 

comprehenders klassas som en särskild typ av inlärningssvårighet. 

Att klassificera poor comprehenders och elever med inlärningssvårigheter kan ses som ett 

uttryck för ett kategoriskt perspektiv. Det innebär att man utgår från att det är elevens svagheter 

inom olika områden som bedöms skapa bekymren och bortser från andra faktorer som kan spela 

in, såsom inlärningsmiljön. I det här fallet avses svagheterna i språkförståelse. I en förlängning 

kan bedömningen syfta till att tydliggöra de behov som finns av att utveckla 

undervisningen.  Det i sin tur leder till en kunskap om att tidigt se riskfaktorer som påverkar 

förståelsen och att skapa en undervisning som gynnar samtliga elever oavsett variationer i 

språkliga färdigheter (Snowling & Hulme, 2011). 

Sammanfattningsvis menar Snowling och Hulme (2011) att DSM-5 borde åtskilja poor 

comprehenders problematik från andra diagnoser, trots att de är sammankopplade, för att det är 

möjligt att ställa en sådan diagnos och att den har negativ påverkan på funktionella förmågor. 
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Høien och Lundberg (2013) och Eriksson Hagtvet (2004) menar att det är viktigt att inte en 

diagnos blir en etikett, som i sig kan kännas som en lättnad utan att den leder till en bättre 

planering av det pedagogiska arbetet.  De skriver att diagnostiska tester inte i första hand ska 

användas till att sätta en diagnos, utan ge läraren kunskap om vilka verktyg och metoder som 

lämpar sig i den fortsatta undervisningen för just den eleven. Åtgärderna som följer en diagnos 

är viktigare än diagnosen i sig. 

 

3.7 Kartläggning av poor comprehenders 
 
Hur man definierar poor comprehenders och vilken typ av test man använder för att mäta olika 

språkliga förmågor är viktigt när man ska undersöka om elever är poor comprehenders. Båda 

dessa saker spelar stor roll för vem/vilka som bedöms vara poor comprehenders eller inte och 

vilken typ av svårighet de har (Keenan, Hua, Meenan, Pennington, Willcutt, & Olson, 2014). 

De menar att man ska vara försiktig med att sätta stämpeln poor comprehender på någon utifrån 

resultatet på ett enda test. Olika testmetoder väljer ut olika individer med varierande typer av 

brister i sin läsning.  

Keenan med flera (2014) menar att faktorer som försvårar identifieringen är att kriterierna för 

problematiken skiljer sig åt beroende på olika forskare, samt att metoderna och testerna som 

används för att urskilja elever med läsförståelseproblematik varierar i olika länder.  Det finns 

forskare som avgränsar sina undersökningar till att gälla elever med förståelseproblem, med 

åldersadekvat avkodningsförmåga som i benämns specifically poor comprehenders.  

 

Andra forskare studerar alla elever med förståelseproblematik. Keenan med flera (2014) 

undersökning visar att de olika tester och olika definitioner som används för poor 

comprehenders inte bara påverkar urvalet, utan även typen på svårigheter eleverna bedöms ha, 

vilket är en utmaning för att just identifiera dessa elever. På grund av variationerna är det viktigt 

att forskningen är transparent vad det gäller vilka metoder för urvalet som används, samt hur 

tolkningen av resultaten sker. 
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3.8 Två modeller för arbete med läsförståelse 
 

3.8.1 En läsande klass  
 
En läsande klass är en bok med lektionsplaneringar som skickades ut till skolorna 2014. 

Författarna själva kallar boken en studiehandledning i läsförståelse (Widmark, 2014). 

Planeringarna utgår från tre forskningsbaserade läsförståelsemodeller, Reciprocal Teaching 

(RT), Transanctional Strategies Instruction (TSI) samt Questioning the Author (QtA). RT och  

TSI utgår från fyra grundstrategier: 

• Att förutspå och ställa hypoteser 

• Att ställa frågor  

• Att reda ut oklarheter 

• Att sammanfatta 

 

 En femte strategi har lagts till: 

• Att skapa inre bilder  

 

Till detta har de knutit grundtankarna från QtA för att eleverna ska lära sig att uppmärksamma 

författaren bakom texten. Det viktigaste i alla tre modellerna är samtalen kring texterna. De ska 

handla om textens budskap och innehåll, tankar om texten och om hur strategierna har använts 

för att skapa en fördjupad förståelse.  

 

Lektionsplaneringarna bygger på de fem läsförståelsestrategierna ovan: att ställa frågor, att 

förutspå och ställa hypoteser, att reda ut oklarheter, att skapa inre bilder samt att sammanfatta 

texten (Widmark, 2014). De olika strategierna har personifierats till figurer, “läsfixarna”. De 

är: 

• Spågumman, som förutspår och ställer hypoteser genom att till exempel titta på rubriker, 

bilder med mera. Används under hela läsprocessen. 

• Detektiven som reder ut oklarheter, nya ord och uttryck genom att till exempel läsa om 

ordet, stycket eller meningen, använda sina förkunskaper eller slå upp ordet. Används 

under läsningen. 

• Reportern som ställer frågor på texten på tre nivåer, på- mellan och bortom raderna. 

Används under och efter läsningen. 

• Cowboyen sammanfattar det viktigaste i texten till exempel med hjälp av VENN- 

diagram. Används både under och efter läsningen. 
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• Konstnären skapar inre bilder av det lästa. Används under läsningen. 

 

Vid introducerandet av strategierna är det viktigt att öva en strategi i taget och att förklara syftet 

med var och en av dem. Läraren guidar inledningsvis eleverna genom lärarledda övningar för 

att träna på strategierna, det vill säga läraren modellerar strategin till exempel genom att tänka 

högt. Tanken är att när eleverna behärskar alla strategier var för sig, att de ska använda alla 

strategier samtidigt. Målet är att läsaren ska kunna använda strategierna självmant och 

automatiskt under sin egen läsning - bli en Stjärnläsare. En Stjärnläsare övervakar sin läsning 

och är medveten om när hen inte förstår och använder sig då av en eller flera strategier 

(Widmark, 2014). 

 

3.8.2 Cirkelmodellen 
 
Det är viktigt att eleverna får läsa och skriva inom alla ämnen, samt möta och skriva texter som 

är komplexa och utmanande. Då spelar undervisningen en stor roll och den ska vara explicit 

med fokus på hur eleverna ska göra för att lyckas. Det kan till exempel innebära att läraren 

fungerar som en modell och tydligt visar hur och när de olika lässtrategierna kan användas vid 

olika texter (Skolverket, 2017).  

 

Cirkelmodellen är en del av genremetoden, vars syfte är att lära eleverna skriva olika typer av 

texter. Det första steget handlar om att eleverna och läraren inventerar elevernas kunskap 

genom att till exempel skapa en gemensam tankekarta. Därefter utvidgar man tillsammans nya 

kunskaper så eleverna har en gemensam grund att utgå från när de ska skriva texter. I den fasen 

bygger elever och lärare tillsammans upp kunskap om det område som eleverna skall studera. 

Det andra steget handlar om att tillsammans analysera en text från genren men med annat 

innehåll för att få syn på de språkliga dragen som kännetecknar just den texttypen (Skolverket, 

2017).  

 

I den tredje och fjärde fasen handlar det om skrivandet. Först skriver lärare och elever 

tillsammans en text om området de arbetade med i första fasen, men läraren styr skrivandet och 

är noga med att eleverna ser hur den växer fram. Hela tiden ställer läraren frågor om textens 

uppbyggnad och tydliggör även de olika delarna bygger upp texten genom att tänka högt och 

visa. I det sista steget skriver eleverna enskilt eller i par en text inom samma genre med hjälp 

och stöd av läraren i olika utsträckning (Skolverket, 2017). 
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4. Metod 

4.1 Val av metodansats 
 
Syftet med en studie är avgörande för val av metodansats och datainsamlingsmetod (Bryman, 

2011). Dalen (2015) skriver om att ett överordnat mål för kvalitativ forskning är att få insikt 

om fenomen som rör personer och situationer i deras sociala verklighet. Kvalitativ ansats 

handlar om att beskriva och tolka för att försöka förstå den sociala verkligheten, vilket görs 

bättre med ord än med numeriska data. Resultaten konstrueras under processens gång i den 

kvalitativa forskningsprocessen (Bryman, 2011). Då vårt syfte var att ta reda på vilka kunskaper 

och erfarenheter som lärare har om poor comprehenders och hur de undervisar dem så valde vi  

en kvalitativ ansats i vår studie.  

Ett av de första besluten man måste fatta i ett forskningsprojekt är om kvalitativa intervjuer är 

det bästa sättet att besvara syfte och frågeställningar. Om forskningsfrågan kan formuleras med 

hur är det relevant att använda sig av kvalitativa intervjuer. Detta stämmer in på två av våra 

frågeställningar. Om man däremot vill ta reda på hur mycket så kan den typen av frågor bättre 

besvaras med kvantitativa metoder (Kvale & Brinkman, 2014). 

Tematisk analys är både en metodansats och en analysmetod (Braun & Clarke, 2006; Bryman, 

2011). Metoden är flexibel och användbar för kvalitativ forskning (Braun & Clarke, 2006).  Den 

handlar om att i en text, till exempel intervjuutskrifter, hitta gemensamma teman för att beskriva 

och ringa in ett fenomen. Ett tema är till exempel upprepningar, mönster eller meningsbärande 

uttryck. Sökandet efter teman kan ses i många kvalitativa ansatser men till skillnad från till 

exempel grounded theory och diskursanalys så har inte den tematiska analysen en enhetlig 

teoribakgrund. Den innebär inte heller ett visst synsätt utan är snarare en relativt enkel och 

tydlig metodansats och analysmetod (Bryman, 2011). 

 

4.2 Intervjumetod 
 
Vi har samlat in data genom att göra semistrukturerade intervjuer med lärare som arbetar på 

eller har arbetat på mellanstadiet. Under en semistrukturerad intervju är samtalet inriktat på 

bestämda ämnen som forskaren bestämt i förväg. Sannolikt är intervju den mest använda 

metoden i kvalitativ forskning (Bryman, 2011).  Den kvalitativa intervjun är väl lämpad för att 

ta reda på informantens egna erfarenheter (Dalen, 2015), vilket stämmer bra överens med våra 

frågeställningar då vi vill få reda vilken kunskap informanterna har om och hur de arbetar med 
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poor comprehenders. Målet med kvalitativa intervjuer är att de ska vara flexibla och medverka 

till att få fram informantens världsbild (Bryman, 2011). 

Dalen (2015) skriver att forskarens förhållningssätt är viktigt i en intervjusituation. Forskaren 

ska förhålla sig objektivt, vara förberedd och inläst, bekräfta genom att fråga samt lyssna och 

ge tid.  Kvale och Brinkman (2014) beskriver att den kvalitativa intervjun skapar kunskap 

genom samspelet och interaktionen mellan intervjuaren och informanten, samt att det med en 

annan intervjuare skulle kunna innebära att annan kunskap konstrueras. Även intervjuarens 

förförståelse och förkunskaper spelar in.  

 

4.3 Intervjuguide och genomförande av provintervjuer 
 
Arbetet med att formulera en intervjuguide startade ganska tidigt under vårt arbete med 

examensarbetet. Frågorna bör vara korta, enkla och formulerade på ett sätt som är anpassat till 

intervjustudiens syfte (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi skapade frågor och frågeområden som 

kändes relevanta till vårt syfte och våra frågeställningar. När man skapar en intervjuguide är 

det viktigt att alla teman och frågor har relevans för studiens frågeställningar (Dalen, 2015). Vi 

skrev in syfte och frågeställningar först i guiden (se Bilaga 1) för att hela tiden ha dem tydligt 

framför oss.   

De inledande frågorna bör vara sådana att de får informanten att känna sig avslappnad och 

tillfreds (Dalen, 2015). Vi har använt oss av områdesprincipen. Det innebär att man börjar 

intervjun med frågor som ligger i periferin från de centrala frågorna (Dalen, 2015). Under vissa 

frågeområden skrev vi stödord som vi kunde ta hjälp av för att kunna ställa följdfrågor. 

Vi valde att börja med frågor om informantens utbildning och erfarenhet. Därefter snävade vi 

in frågorna mot läsförståelse i allmänhet för att sedan komma in på vilken kunskap och 

erfarenhet som fanns om poor comprehenders. Vi frågade om informanten kände till begreppet 

poor comprehenders. Om hen inte gjorde det så hade vi i förväg bestämt en definition som vi 

läste upp. Avslutningsvis frågade vi om hur undervisningen utformas och anpassa med tanke 

på poor comprehenders. De två avslutande delarna var intervjuns huvudfokus. Vi avslutade 

intervjun med en öppen fråga för att informanten skulle kunna tillägga något som de upplevde 

som viktigt att få berätta om sammanhanget. 

För att pröva intervjuguiden och öva sin förmåga att intervjua är det viktigt att göra en 

provintervju (Dalen, 2015).  De informanter som vi provintervjuade fick ge synpunkter på 
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frågorna och förslag på förbättringar. Efter att ha genomfört varsin provintervju så ändrade vi 

på några frågor och la till några ytterligare stödord som hjälp för oss under intervjun. Vi valde 

också att inte läsa upp hela syftet med studien då ordet poor comprehenders är med där. Detta 

för att vi inte ville få frågor om det redan innan intervjun började.  

 

4.4 Urval  

Studiens syfte är att ta reda på vilka kunskaper och erfarenheter lärare på mellanstadiet har om 

poor comprehenders. Urvalet av informanter är målinriktat, det vill säga att vi bara intervjuade 

lärare som är relevanta för studien (Bryman, 2011). Vi har också använt oss av 

tillgänglighetsurval och bekvämlighetsurval (Fejes & Thornberg, 2014) för att hitta personer 

att intervjua. Kvale och Brinkman (2014) skriver att antalet intervjupersoner beror på syftet och 

att antalet skiftar beroende på vilken tid och vilka resurser som finns att tillgå.  

Vi tog kontakt med lärare, via mejl eller sms, som vi kände eller kände till sedan tidigare och 

som arbetar geografiskt nära och frågade om de kunde tänka sig att delta i en intervju. För en 

av oss var det svårt att hitta informanter. Vi har intervjuat tolv lärare som arbetar eller har 

arbetat på mellanstadiet. Det var tre män och nio kvinnor. Åldersspannet sträcker sig mellan 26 

år upp till 60 år. De har olika lång lärarerfarenhet, från ett och ett halvt år upp till trettiosex år. 

Skolorna de arbetar på är både kommunala och fristående och varierar i elevantal från cirka 120 

elever upp till drygt 600. Alla har en relevant lärarutbildning. Det fanns de som hade 

mellanstadielärarutbildning, 1-7 lärare, 4-9 lärare och F-6 lärare. Alla utom en har formell 

behörighet att undervisa i svenska.   

 

4.5 Genomförande av intervjuer 
 
Intervjuerna genomfördes under två veckor i november. Elva intervjuer genomfördes på 

informanternas arbetsplatser i ett klassrum eller personalutrymme och en intervju ägde rum på 

ett café, samtliga i en relativt ostörd miljö. Längden på intervjuerna varierade mellan tjugo och 

fyrtiofem minuter. Samtliga intervjuer spelades in. 

Dalen (2015) skriver om att det krävs en viss mognad och träning för att bli en bra intervjuare. 

Det gäller att ge informanten tid att berätta, samt tänka på att det kan vara första gången 

personen reflekterar över ämnesområdet och sätter ord på det. Då Katarina hade en viss 
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förkunskap om informanterna och deras arbetsplatser blev svaren på bakgrundsfrågorna inte så 

långa och innehållsrika och handlade mest om personen. Nästan alla av Annas informanter var 

helt nya bekantskaper vilket resulterade i fylligare och längre svar på de frågorna.  

Vi upplevde båda att vi var bekväma i intervjusituationerna och att de präglades av vårt intresse 

för informanternas erfarenhet och kunskap om ämnesområdet. Dock upplevde Anna som 

tidigare endast intervjuat för henne redan kända personer att det tog en liten stund innan 

situationen kändes helt avslappnad. Vi gav utrymme för funderingar vilket märktes på pauserna 

i inspelningarna samt på de följdfrågor vi ställde.  

 

4.6 Forskningsetiska överväganden 
 
Vi har i vår studie utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2010) gällande 

information, samtycke, nyttjande och konfidentialitet. Inför varje intervju delade vi ut ett 

missivbrev (bilaga 2) som informanten fick läsa igenom, därefter förtydligade vi syftet med 

intervjun och svarade på eventuella frågor. Varje informant skrev under brevet och de fick 

behålla informationsdelen och vi tog tillbaka talongen med underskriften. I brevet informerade 

vi om syftet med studien och att deras deltagande är frivilligt samt att det bara är vi och 

eventuellt vår handledare som kommer att läsa de transkriberade intervjuerna.  

Vi förklarade att underlagen endast kommer att användas i vårt examensarbete, samt att både 

inspelningar och utskrifter kommer att raderas och makuleras när examensarbetet är klart. 

Dessutom bad vi om lov att få spela in intervjuerna samt informerade om att de när som helst 

kunde avbryta intervjun och ungefär hur lång tid den skulle ta. Vid transkriberingen och i vår 

rapport har vi valt att kalla informanterna L 1 till L 12, för att skydda deras identiteter. Bryman 

(2011) sammanfattar i en checklista ett antal frågor att ta ställning till när det gäller 

forskningsetik, vilka vi har tagit hänsyn till genom vårt missivbrev och den muntliga 

information som gavs vid varje intervju.  

 

4.7 Analys 
 
Vi har använt oss av tematisk analys för att analysera våra data. Metoden består av sex steg 

enligt Braun och Clarke (2006). Första steget innebär att man bekantar sig med sina data, i vårt 

fall handlar det om att transkribera intervjuer och därefter läsa igenom utskrifterna. Dalen 

(2015) menar att det är viktigt att forskaren själv transkriberar intervjuerna för att på så sätt 
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bekanta sig med materialet. Då transkriberingarna utgör råmaterialet i analysen och är det 

viktigt att de är ordagrant transkriberade (Braun & Clarke, 2006). Vi läste även igenom 

varandras transkriberingar.  

Andra steget innebär att man skapar preliminära koder genom att leta efter till exempel 

repetitioner, metaforer eller likheter och skillnader. Där inledde vi var och en för sig med 

ytterligare en genomläsning där vi använde oss av olikfärgade överstrykningspennor för att 

markera olika ämnesområden efter frågeställningarna var och en för sig, samt markera 

intressanta avsnitt, meningar eller ord med detsamma. 

Steg tre innebär att sortera in koderna under teman. Detta gjorde vi gemensamt. Vi jämförde 

våra markeringar stycke för stycke och sorterade våra markeringar på olika papper. Fjärde 

steget har som syfte att kontrollera och förfina temana. Här granskar man sina teman för att se 

så att de speglar innehållet i datamaterialet. Eftersom vi använt olika färger när vi kodade 

innebar det att förarbetet var gjort, men däremot hade vi en post för övrigt som inte passade in. 

I steg fem definierade vi våra teman och gjorde en analys av varje tema. Det tog en stund att 

ringa in mönstret i varje tema och se över så de inte överlappade varandra för mycket. Till slut 

kunde vi beskriva dem med några meningar, och därefter prövade vi olika rubriker som skulle 

sammanfatta innehållet.  

Sista steget var att skriva vår rapport. Varje tema presenterades och beskrevs och vi använde 

oss av citat för att visa på att temat finns i datamaterialet enligt Brauns och Clarkes (2006) 

modell. 
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5. Resultat 

I resultatdelen beskriver vi varje enskilt temaområde för sig, samt exemplifierar med citat som 

vi hämtat från intervjuerna.  

5.1 Begreppet är okänt men fenomenet väl känt 
 
Det här temat handlar om huruvida informanterna kände till begreppet poor comprehenders och 

om de kände igen problematiken hos sina elever. När vi ställde frågan om de kände till 

begreppet poor comprehenders svarade lärarna att de varken kände till eller hade hört talas om 

själva begreppet, därav första delen av rubriken.  

Efter att vi angivit vår definition av begreppet kunde lärarna relatera till problematiken i olika 

utsträckning. Ingen av lärarna angav något annat begrepp för problematiken. De provade sig 

fram genom att resonera, ställa följdfrågor, gissa genom att göra en direkt översättning av det 

engelska begreppet, medan andra direkt kunde relatera till definitionen.  

 

Erfarenheterna var många liksom variationen med vilken säkerhet de uttryckte att de hade 

träffat på poor comprehenders. En del kom att tänka på elever med en gång, medan andra fick 

fundera en stund. Allteftersom samtalet pågick och vi bad dem berätta om sina erfarenheter av 

poor comprehenders utvecklade och fördjupade de sina beskrivningar av fenomenet.  Det tyder 

på att lärarna väl känner till problematiken, men saknar ett vedertaget begrepp för det. 

 
Nu måste jag tänka här vad sa du nu alltså? (L3) 

 

Ja absolut. Det känner vi alla igen och pratar om. För det märker ju vi. När du 

kommer då till NO/SO-lärarna, där brukar ju vara ganska många. (L11) 

 

Det första citatet speglar den osäkerhet att ringa in och förstå definitionens innebörd, medan 

det andra citatet visar på en medvetenhet. Dessutom används där ordet vi, samt att det verkar 

vara något som diskuteras. Citatet visar även på en insikt om problematikens konsekvenser vad 

det gäller förståelsen av texter i NO- och SO-ämnena. De lärare som hade kunskap om 

fenomenet kunde genast relatera till elever och beskriva deras svårigheter på ett tydligt sätt. 

 

Sammanfattningsvis visar detta tema att begreppet poor comprehenders inte är känt, liksom att 

lärarna själva inte anger något annat likvärdigt begrepp. Däremot är lärarna insatta i de 

svårigheter som fenomenet för med sig. De har alla erfarenheter i olika omfattning, av elever 
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som de definierar som poor comprehenders. Därmed svarar det första temat på våra två första 

frågeställningar om vilken kunskap lärarna har om poor comprehenders samt vilken erfarenhet 

de har av att undervisa dessa elever. 

 

5.2 “Svaren blir Goddag Yxskaft” 
 
Vårt andra tema handlar om hur lärarna beskriver att de upptäcker elever som de misstänker 

vara poor comprehenders, hur de beskriver förståelsesvårigheterna samt hur kartläggning av 

läsförståelse sker på de olika skolorna. Rubriken visar att lärarna saknar ett vedertaget begrepp 

för att beskriva de här eleverna.  

 

Lärarna anger att de oftast märker att eleverna har svårigheter i den vanliga 

klassrumsundervisningen. Det kan vara vid lektioner när man arbetar med läsförståelse i 

svenskundervisningen eller läsning av faktatexter i NO/SO, där man ser att elevernas svar inte 

är de förväntade.  Det gäller framförallt frågor som handlar om vad som står mellan och bortom 

raderna, men att de även har svårt att förstå själva frågorna. Lärarna anger också att dessa elever 

har svårigheter att förklara begrepp och företeelser, utveckla resonemang och sammanfatta. I 

flera intervjuer beskrivs elevernas svårigheter med att svaren blir Goddag yxskaft, när lärarna 

försöker förklara problematiken. Någon säger att när de får en ny klass kan den här gruppen av 

elever lura en ett tag genom att det låter bra när de läser, men efter ett tag upptäcks svårigheterna 

genom detta. 

 

Poor comprehenders upptäcks även via olika typer läsförståelsetester, gamla nationella prov, 

matriser eller kartläggningsmaterial som används i olika omfattning på skolorna. De material 

som nämns är LäSt, DLS och gamla nationella prov. Spännvidden vad det gäller struktur kring 

kartläggningsarbete är stor. Rutinerna kring uppföljningen av resultatet på kartläggningarna 

varierar också mycket. På vissa skolor finns tydliga kartläggningsplaner som är väl kända för 

alla och där det finns en tydlig struktur för hur resultaten dokumenteras och följs upp. På andra 

skolor saknas en tydlig struktur hur kartläggningar och resultat ska hanteras. 

 
Det kan väl vara alltså, rent allmänt, att man märker att de har svårt att svara 

på frågor, ja alltså uppgifter man tänker att de skulle kunna så blir det lite, det 

kan bli, goddag yxskaft, lite i svar och så där. (L5) 
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Här var det liksom, här får du listan, här är dina elever och så här har det gått, 

det här behöver de träna på mer. Det var väldigt tydligt och uppstrukturerat och 

det här kommer jag jobba med de eleverna och det här får du liksom ta i hela 

gruppen. Suveränt. (L4) 

 

Och för det första så fanns det ingen tydlighet att det skulle göras, utan jag kom 

på det, att det där skulle göras, det var ju för att jag själv har barn i den 

kommunen ……. jamen du ska ju göra DLSen och jaha tack. Så, så att där var 

det väldigt dålig struktur då. (L9) 
 

Det första citatet visar hur läraren upptäcker de här eleverna i klassrummet. Deras bedömning 

bekräftas ofta genom olika kartläggningar. Citat två och tre ovan speglar variationen i hur 

organisationen kring kartläggning och uppföljning ser ut. Vi ser en stor variation vilken roll 

specialpedagoger och speciallärare har vad det gäller kartläggningsarbetet.  

 

Sammanfattningsvis svarar temat på den tredje frågan, hur lärarna upptäcker elever som kan 

misstänkas vara poor comprehenders. Detta sker vanligen i den ordinarie 

klassrumsundervisningen och bekräftas genom kartläggningar av olika karaktär. Hur 

kartläggningarna används och följs upp varierar. På vissa skolor finns tydliga planer både för 

kartläggning och uppföljning, där det framgår vem som har ansvaret för de olika åtgärder som 

sätts in, både för enskilda elever och för hela klassen. 

 

5.3 Från ytan - ner i djupet  
 
Vårt tredje tema handlar om hur lärarna beskriver att de arbetar med läsförståelse i sin 

undervisning.  Rubriken anspelar på det sätt hur lärarna beskriver att de arbetar med 

läsförståelse. Att gå från ytan genom att gå diskutera/förklara ord och begrepp före, under och 

efter läsningen till att efter läsningen diskutera textens innehåll och budskap med hjälp av frågor 

på olika nivåer, där det sista steget är att koppla ihop texten med elevernas egna erfarenheter 

och kunskaper. 

 

Att gå igenom ord och begrepp innan eleverna får ta sig an en text är en återkommande strategi 

för att skapa förförståelse som ökar elevernas möjlighet att förstå texten. Flera av lärarna 

betonar vikten av att arbeta med ord- och begreppsförståelse. Vikten av att arbeta med elevernas 

förförståelse i alla ämnen återkommer. Lärarna nämner ofta NO och SO, hur viktig 

förförståelsen är i de ämnena. Flera arbetar med att ha begreppslistor och begreppskort 
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tillgängliga i klassrummet, vilka eleverna kan använda. Ett par skolor hade fokus på att arbeta 

språkutvecklande i alla ämnen och har förstelärare anställda för att driva det arbetet.  

 

För att kontrollera och fördjupa elevernas förståelse och förmåga att samtala om olika typer av 

texter används olika nivåer av frågor. Dessa benämns som på raderna-frågor, mellan raderna- 

frågor och bortom raderna- frågor. De kan också kallas på ytan, under ytan och på djupet - 

frågor. Att arbeta med olika frågenivåer är en vanlig strategi hos de flesta lärarna. Någon 

berättar också att hen är noga med att eleverna tränar sig i att benämna frågorna på rätt sätt för 

att skapa ett gemensamt språk vid arbetet med textsamtal. Några lärare använder sig av så 

kallade exittickets där eleverna får sammanfatta vad de arbetat med under lektionen för att 

kontrollera vad eleverna lärt sig.  

 

Lärarna berättar om olika läromedel som används som stöd i undervisningen. Läsförståelse A, 

B och C används av flera lärare och är uppbyggt så att eleverna läser en text och därefter arbetar 

med frågor på olika nivåer. Ett par läsförståelsemodeller som används av flera lärare är En 

läsande klass med tillhörande läsfixare samt Cirkelmodellen. Cirkelmodellen nämns ofta ihop 

med läromedlet Zick Zack. Den struktur för arbete med olika typer av texter som finns i 

Cirkelmodellen används även inom andra ämnen än svenska. Arbetssättet leder till mycket 

samtal om texter. I arbetet med de olika modellerna använder sig lärarna ofta av högläsning där 

de själva “modellar” olika strategier. Det sker genom att bland annat aktivera förförståelsen till 

exempel genom titta på bilder eller diskutera rubriker, arbeta med ord och begrepp, stanna upp 

och fundera på vad som kan komma att hända i texten samt koppla till elevernas egna 

erfarenheter. 

 

Att lägga upp sin undervisning utifrån en gemensam bok är något som flera lärare gör på olika 

sätt och i olika utsträckning. Arbetssätten varierar liksom syftet. Den gemensamma boken kan 

användas för att skapa en djupare förståelse i ett större sammanhang eller för att öva 

läsförståelse. En lärare resonerar kring arbetet med högläsning, vikten av att diskutera nya ord 

med mera och bearbeta texten kontra faran med att förstöra en god läsupplevelse med att det 

kan bli sönderhackat om man stannar upp för ofta. 

 
Så gärna ha skrivit upp begreppen först och så pratar vi om dem rent generellt 

och sen läser man texten och så stannar jag gärna upp då när det ordet eller 
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det begreppet kommer som finns där så att de liksom får det i ett 

sammanhang. (L6) 

 

Cirkelmodellen, det tycker jag är en bra grund passar alla egentligen och då 

lär man sig också av varandra därför man hör ju kompisarnas tankar och idéer 

kring texter man får ju nya infallsvinklar eller oj de tänkte så, så tänkte inte 

jag jaha alltså man lär av varandra och det är strukturerat. (L6) 

 
Men just det är att jag har försökt väva in inte bara skolböcker utan även 

skönlitterära böcker för att komma bakom texten på något sätt. Att knyta an 

till den texten vi läser idag, har vi läst någon text som påminner om den här, 

känner jag igen mig själv i texten eller finns det någonting ute i världen som 

händer just nu som jag kan se samband med. (L10) 

 

Det första citatet beskriver hur lärarna ofta arbetar med ord och begrepp innan de låter eleverna 

ta sig an en text. Arbetssättet aktiverar elevernas förkunskap och hjälper dem att förstå texten. 

Nästa citat visar hur en lärare resonerar kring användandet av Cirkelmodellen och de fördelar 

hen ser med den, till exempel att eleverna lär av varandra genom samtal och diskussion om 

texter. Sista citatet beskriver hur en lärare beskriver att hen använder sig av skönlitteratur för 

att koppla samman olika ämnen för att fördjupa elevernas förståelse och deras förmåga att 

reflektera över sina egna erfarenheter och händelser runt omkring dem. 

 

Lärarna arbetar med läsförståelse på olika nivåer, på både ord-, mening- samt textnivå. De 

aktiverar förförståelsen genom att gå igenom ord och begrepp före läsning i flera ämnen 

förutom svenska. Förståelsen kontrolleras ofta genom olika typer av frågor. Högläsning 

används både för att koppla ihop elevernas egna erfarenheter med det lästa men även att koppla 

det lästa till det som händer runt omkring oss i både små och stora sammanhang. Detta tema 

svarar till viss del på frågeställning nummer fyra, hur lärare utformar sin 

läsförståelseundervisning, dock rent allmänt inte speciellt inriktat på poor comprehenders. 

Nästa tema tar upp hur de beskriver att de särskilt anpassar undervisningen med tanke på poor 

comprehenders.  

 

5.4 Förståelsestrategier eller inläsningstjänst  
 
Vårt fjärde tema handlar om hur lärarna beskriver hur de anpassar och ger stöd till poor 

comprehenders. Det fanns en rad olika saker som lärarna angav som extra anpassningar. Det 
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handlade om att checka av en extra gång med eleven i klassrummet så att hen har förstått, 

individanpassa frågor, kopiera upp text och markera viktiga stycken inför prov, tillgång till 

digitala hjälpmedel, att få redovisa sina kunskaper på olika sätt, använda sig av 

begreppskort/begreppslistor, utökad tid, läxläsning efter skoltid samt att eleverna fick tillgång 

till inläsningstjänst.  Rubriken till det här temat valde vi för att visa att de anpassningar som 

lärarna sätter in när de arbetar med poor comprehenders ser mycket olika ut. 

 

En del av de anpassningar som nämndes var saker man gjorde med hela klassen och fanns med 

redan under förra temat. Ingen nämnde att de skrivit åtgärdsprogram för elever som misstänktes 

vara poor comprehenders. Bristande tillgång på åtgärder angavs av någon som skäl till att det 

skrevs relativt få åtgärdsprogram.  

 

En vanlig anpassning är att eleverna ges tillfälle att arbeta i en lite mindre grupp. Hur det 

organiseras varierar. En del använder sig av tvålärarsystem, andra har tillgång till 

specialpedagog eller speciallärare och i vissa fall löser klassläraren det på egen hand. Om stöd 

sattes in med hjälp av speciallärare eller specialpedagog var det ofta under en kortare period 

och räknas därför som en extra anpassning. 

 

Några av lärarna upplevde att elever med avkodningssvårigheter fick mer stöd och hjälp av till 

exempel speciallärare. Bristande resurser angavs ofta som skäl till detta.  Någon lärare 

funderade på om hen alls hade gjort några anpassningar för elever med den här typen av 

problematik. Att diskutera elever med svårigheter i arbetslaget var vanligt medan planerad 

handledning med speciallärare eller specialpedagog förekom endast i något enstaka fall.  

 
Det är inte riktigt liksom att det är högsta prioritet utan det är ju snarare tvärtom 

alltså att de som inte har flytet, ja att de får klart mer anpassningar för att det 

tar så fruktansvärd tid att ta sig igenom en text men jag ska inte säga att jag har 

tänkt på att anpassa egentligen för de som har ett flyt de tar sig ju igenom 

texten…  (L6)  

 

Men det jag brukar få göra som på fredagar där när vi försöker jobba med 

läsförståelse då får den stora gruppen klara sig själv härinne och så går jag ut 

med de som och så läser vi högt gemensamt och förklarar ord och så. (L1) 
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Första citatet beskriver den brist på anpassningar för poor comprehenders som några av lärarna 

talar om. Det visar på att elever med avkodningssvårigheter ofta får tillgång till mer 

anpassningar till exempel stöd hos speciallärare.  Citat två handlar om hur en lärare gör för att 

hjälpa elever med förståelsesvårigheter. Det speglar hur lärare i brist på resurser försöker att 

stötta elever med svårigheter.  

 

Sammanfattningsvis beskriver det fjärde temat hur lärarna beskriver att de anpassar sin 

undervisning för att möta elever som är poor comprehenders och den problematik som de har 

med sig, vilket kompletterar svaret på den fjärde frågan. Enligt många av lärarna är 

anpassningarna inte tillräckliga, de upplever att elever med avkodningssvårigheter får tillgång 

till mer anpassningar, särskilt när det gäller stöd av specialpedagog eller speciallärare. Det tar 

också upp hur lärare försöker hjälpa och stötta sina elever på olika sätt. En del genom att ta 

hjälp av arbetslaget och att man tillsammans försöker hjälpa eleverna, andra genom att nästan 

slå knut på sig själva. En del säger att de saker de gör är anpassningar men de görs med hela 

klassen och är inte speciella för poor comprehenders. 

 

  

5.5 Jaget eller laget 
 
Det sista temat handlar om huruvida man tar tillvara på den kunskap och erfarenhet som finns, 

både i lärarlaget och i elevgruppen när man arbetar med poor comprehenders. Oavsett tillgång 

till speciallärare eller specialpedagog och storleken på klasser finns det en stor spännvidd på 

hur lärarna använder sig av varandras kunskaper, erfarenheter och olika perspektiv. När det 

gäller den kunskap och erfarenhet som var och en besitter och anser vara viktigast när det gäller 

att arbeta med poor comprehenders svårigheter är spridningen även här stor.  

En del har arbetat flera år och har stor erfarenhet och andra har en ny utbildning och inte arbetat 

så länge. Lärarna anser att det handlar om ämneskunskaper men även om vikten av goda 

relationer, känna engagemang, ha ett intresse, kunna skapa trygghet, variera och att 

individualisera undervisningen. Det finns en stor spridning på hur de olika lärarna beskriver hur 

de arbetar med detta. 

I intervjuerna framkommer att en del lärare upplever att de inte har tillräcklig kunskap om poor 

comprehenders och de får inte tillräckligt stöd utifrån. De menar att specialläraren eller 

specialpedagogen gör enstaka insatser eller att insatserna behövs någon annanstans och att de 
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som lärare har svårt att räcka till. De planerar sin undervisning och löser situationen för eleverna 

efter den kunskap och erfarenhet just de besitter. En del är trygga i sin kunskap och har många 

verktyg för olika sätt hur dessa elever bäst utvecklar sina kunskaper, medan andra provar sig 

fram. 

Andra lärare upplever sina kollegor, som benämns som laget eller arbetslaget, som den 

viktigaste tillgången för gemensam reflektion och utveckling. Det är där de tar upp elever, ser 

dem från flera perspektiv och jämför sina erfarenheter från sin undervisning. Därefter kommer 

de fram till olika anpassningar i de olika ämnena och efter en tid diskuterar de vidare om dessa 

haft någon effekt och hur de går vidare. 

Vissa har upplevelsen av att bara ha sig själv att lita på och att allt ansvar att möta poor 

comprehenders svårigheter till stor del ligger på dem som enskild lärare. Några känner att de 

har tillräcklig kunskap, medan andra beskriver att de behöver mycket mer. Andra känner en 

stor tillit till både sin egen och arbetslagets kunskap. Det finns även de som söker upp kunskap 

genom att söka efter aktuell forskning. I vissa fall ser vi att det sätt man arbetar på i kollegiet 

även sprider sig till undervisningen där eleverna får arbeta med sin förståelse på både individ- 

och gruppnivå. 

Rubriken anser vi spegla att varje lärare har olika kunskaper och erfarenheter. Upplevelsen om 

att vara ensam eller en i laget, spelar stor roll för känslan av att räcka till och för hur 

undervisningen för de enskilda eleverna blir.  

Nej, för jag vet egentligen inte ofta är det nästan att man ger upp för man vet 

inte vad är det jag ska leta för många gånger kan jag ändå känna att vissa elever 

om de får läsa högt för en, att de kan förstå….. Man känner väl alltid att man 

inte är så klockren och att man borde liksom kunna men nej jag vet inte. (L1) 

Om jag då ser en elev som inte förstår när den eleven läser, då kanske det inte 

är läsning den eleven ska hålla på med. Utan då är jag tvungen att försöka lösa, 

hitta lösningar på på ett annat sätt. Man behöver ha specialpedagogiska 

kunskaper men man får plocka fram sånt man vet har fungerat och som kan 

locka fram.  (L10) 

Ovanstående citat visar just på bredden av känslan av självtilliten lärarna har till sig själva. Det 

första citatet speglar en osäkerhet, dels på hur eleven bäst ska utvecklas men också en känsla 

av maktlöshet inför den känslan. Det andra citatet visar på en acceptans att inte kunna eller veta 

allt, men också känslan av att det går att hitta lösningar.  
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Kan man inte då har man stöd när man kommer i läsgrupp för då har jag alltid 

grupper och då har vi lite kooperativa inslag att de får fundera en i taget och 

att man då har en som styr och så pratar de om det här så har jag inte uppfattat 

ett ord eller jag har inte förstått det är där så har jag en chans till att höra vad 

kompisarna säger. Sen lyfter vi alla så det blir en EPA-övning också då så vi 

pratar om det här kapitlet igen. (L11) 

Det här citat visar också på att lärare även ser laget i elevgrupperna som meningsfulla och att 

det är viktigt att även eleverna ser varandra som en tillgång, men att vars och ens kunskap är 

viktig och bidrar. (EPA står för att eleverna reflekterar först ensam, sen i par och därefter alla 

tillsammans.) 

Temat belyser att lärarnas kunskap och erfarenhet att undervisa poor comprehenders varierar, 

liksom den roll arbetslaget har och det speglar sig i den kunskap lärarna anser vara viktiga i 

arbetet med poor comprehenders. Känslan av att vara ensam eller en del av laget, liksom den 

erfarenhet och kunskap de har med sig avgör också hur lärarna beskriver hur de utformar och 

anpassar sin undervisning. Sammanfattningsvis visar temat att den kunskap och erfarenhet de 

enskilda lärarna har påverkar i vilken grad elever som misstänks vara poor comprehenders 

upptäcks, samt hur undervisningen utformas och anpassas efter det. Temat knyter samman 

samtliga frågeställningar. 

 

6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 
 
I resultatdiskussionen kommer vi att diskutera de resultat vi skrivit fram i våra teman i relation 

till våra frågeställningar och den teoretiska bakgrunden. Vår resultatdiskussion utgår från våra 

frågeställningar.  

 

6.1.1 Lärares erfarenhet av och kunskap om begreppet och fenomenet poor 
comprehenders 
 
Under den första rubriken diskuterar vi våra två första frågeställningar, då den första frågan 

handlar om lärare har kunskap om och känner till själva begreppet poor comprehenders. Den 

andra frågan syftar till att få reda på vilken erfarenhet lärare har av att undervisa elever som 

bedöms vara poor comprehenders oavsett om lärarna hade kunskap om själva begreppet eller 

inte. Vårt första tema, ”Begreppet är okänt, men fenomenet väl känt” svarar på båda frågorna. 
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Ingen av lärarna hade kunskap om det engelska begreppet vi valt att utgå från och därför är inte 

poor comprehenders ett vedertaget begrepp. Ingen av lärarna kunde heller ange något annat 

begrepp efter att vi definierat problematiken och de tagit till sig dess innebörd. 

 

Flera av lärarna hade till en början även svårt att ringa in problematiken, samt att relatera till 

tidigare elever. Lärarna beskrev problematiken med att inte kunna skjuta rätt eller använde 

talesättet “Goddag Yxskaft”, vilket tyder på att det saknas ett etablerat och vedertaget begrepp. 

Alla lärarna kunde i olika utsträckning relatera till den problematik poor comprehenders har, 

vilket den andra delen av första temats rubrik, ”Begreppet är okänt men fenomenet är väl känt”, 

speglar.  

 

Snowling och Hulme (2011) menar att det är lärarens kunskap om vad som påverkar de olika 

delarna i läs- och språkfärdigheter och hur de samspelar som avgör undervisningens 

utformning. Vi ser att många av lärarna har kunskaper om vikten av att arbeta förebyggande på 

olika sätt, men att det saknas kunskap om just den typen av svårigheter poor comprehenders 

kan ha och att insatserna därför inte riktas mot de områden som behöver utvecklas. Snowling 

och Hulme (2011) beskriver problematiken med att poor comprehenders svårigheter inte är så 

stora att de kan diagnostiseras med språkstörning eller andra diagnoser. Eftersom dessa 

svårigheter påverkar inlärningen tycker författarna att det borde klassas som en särskild typ av 

inlärningssvårighet.  

 

Under intervjuerna framkom det att lärarna var tryggare med att undervisa och ge stöd åt elever 

med avkodningsproblematik. Lärarna beskriver också att dessa elever får specialpedagogiskt 

stöd i större utsträckning än elever som misstänks vara poor comprehenders. Dyslexi är ett 

etablerat och vedertaget begrepp med en tydlig och avgränsad definition och här finns väl 

beprövade metoder för att kartlägga problematiken. Det är även väl känt för lärarna hur man 

anpassar undervisningen för elever med dyslexi.  

 

Även i det femte temat, ”Laget eller jaget”, ser vi att lärarnas kunskap och erfarenhet om  att 

arbeta med poor comprehenders varierar stort, liksom de kunskaper de tycker är viktigast i 

arbetet med dessa elever. Lärarna anser att det är viktigt att ha ämneskunskaper, att kunna 

variera och individanpassa undervisningen, samt kunna skapa relationer, trygghet och vara 

engagerad. En del lärare erfar att de inte har tillräcklig kunskap som enskild lärare och vill ha 
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mer stöd utifrån, men arbetar på i den mån de anser sig kunna. Andra lärare tar hjälp av 

arbetslaget när de känner att de behöver stöd och mer kunskap, vilket skapar goda 

förutsättningar för att poor comprehenders ska få en väl  utformad och anpassad undervisning. 

 

Lärare har erfarenhet av att arbeta med poor comprehenders, men erfarenheten och kunskaperna 

skiljer sig åt. Det finns en risk att det uppstår kommunikationssvårigheter då det saknas ett 

vedertaget begrepp med en tydlig definition trots att samtliga lärare i vår undersökning har 

erfarenhet av poor comprehenders. I och med att kunskapen och erfarenheterna ser så olika ut 

är det viktigt att lärare har ett gemensamt yrksesspråk, en gemensam och aktuell kunskapsbas 

om den här problematiken. Utifrån det kan en gemensam grund för hur undervisningen och 

anpassningen bäst utformas.  

 

Snowling och Hulme (2011) anser att poor comprehenders borde klassificeras som en 

inlärningssvårighet och finnas med i DSM-5. Det positiva med det är att elevernas svårigheter 

tydliggörs med en bedömning som visar hur undervisningen bör utformas och anpassas för att 

utveckla just den elevens inlärning på bästa sätt. Det är dock viktigt att diagnosen inte blir en 

etikett (Hoien & Lundberg, 2013; Eriksson Hagtvet, 2004), utan att bedömningen ska ge läraren 

stöd i vilka metoder och verktyg som just den eleven behöver, vilket är det viktigaste. 

Vi kan se att det finns ett behov av att öka kunskapen vad det gäller de olika svårigheter som 

poor comprehenders kan ha, men att det är lika viktigt att ha kunskap om på vilka sätt 

undervisningen ska utformas och anpassas beroende på det. I vår studie ser vi att kunskapen 

om poor comprehenders varierade stort vilket medför att det inte blir en likvärdig skola för alla 

elever.  

 

6.1.2 Hur upptäcker lärarna elever som kan misstänkas vara poor comprehenders?  
 
Vårt andra tema “Svaren blir Goddag Yxskaft” handlar om hur lärare beskriver att de upptäcker 

elever som kan misstänkas vara poor comprehenders, och ger svar på frågeställning två. De 

upptäcks ofta av lärarna i den dagliga undervisningen i klassrummet och då inte bara på 

lektionerna i svenska, utan även i till exempel NO/SO. De tar upp den obalans som råder mellan 

god ordavkodning och dålig läsförståelse (Oakhill, m fl., 2018) som är typisk för de här 

eleverna. Trots avsaknaden av ett vedertaget begrepp och en tydlig definition har lärarna inga 

svårigheter med att upptäcka eleverna med de här svårigheterna. 
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Deras misstankar om elevers svårigheter bekräftas ofta genom någon form av test eller 

kartläggning. Olika typer av tester eller kartläggningar sker på alla de skolor som finns med i 

vår studie. Hur kartläggningen går till och följs upp varierar. På vissa skolor fanns 

kartläggningsplaner som var väl kända för lärarna. Där framgick tydligt hur resultaten skulle 

dokumenteras, återkoppling ges och utvärdering göras. Men på en del skolor var det inte tydligt 

vad kartläggningsresultaten skulle användas till. Skollagen (2010) är tydlig med vad som gäller 

när en elev riskerar att inte nå målen, stöd i form av extra anpassningar eller särskilt stöd ska 

sättas in. Här kan vi se att det brister i rutinerna på en del skolor.  

 

Oakhill med flera (2018) skriver om tre olika syften med att undersöka läsförståelse. Ett syfte 

är att se till att eleven når målen med undervisningen. Ett annat syfte är kartlägga för att känna 

till vilken nivå eleverna ligger på för att kunna välja rätt nivå på texter i undervisningen. Det 

tredje syftet är att undersöka effekten av undervisningen eller av en insats i form av till exempel 

stöd av specialpedagog eller speciallärare. Syftet med kartläggningarna som lärarna beskriver i 

vår studie är inte uttalat.  Men på beskrivningen av hur återkoppling sker så kan man anta att 

huvudsyftet med kartläggningarna är att se om eleverna når målen eller inte.   

 

Eftersom det inte finns något etablerat begrepp för svårigheterna eller en tydlig och enhetlig 

definition ser vi att det är svårt att göra likvärdiga bedömningar på skolorna vi besökt. Även 

forskarna definierar poor comprehenders olika, samt använder olika typer av test vilket 

naturligtvis spelar in på vem som bedöms vara poor comprehenders liksom vilken typ av 

svårigheter de bedöms ha (Keenan, Hua, Meenan, Pennington, Willcutt & Olson, 2014). 

Keenan m fl. (2014) skriver att definition och tester varierar i olika länder och vi ser att det även 

varierar på olika skolor. Definitionen i Logos har i sina kriterier inte med något om svag 

hörförståelse vilket ytterligare visar på behovet av en mer enhetlig definition av problematiken. 

  

6.1.3 Hur beskriver lärare att de behöver utforma och anpassa sin undervisning för att 
möta elever som är poor comprehenders?  
 
Vår fjärde frågeställning besvaras i temat “Från ytan ner i djupet” där lärare berättar hur de 

arbetar med läsförståelse i sin undervisning samt i temat “Förståelsestrategier eller 

inläsningstjänst” som handlar om lärarnas utformning och anpassning av undervisningen för 

elever som misstänks vara poor comprehenders. 
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Lärarna i vår studie undervisar mest om enskilda lässtrategier. Undervisning i lässtrategier kan 

hjälpa elever att förstå texter som de annars inte skulle ha förstått. Men inte alla former av 

lässtrategiundervisning är effektiva när det gäller att höja elevers läsförståelse 

(Skolforskningsinstitutet, 2019). För att kunna planera en effektiv läsförståelseundervisning 

krävs att lärare gör medvetna val och väger in ett flertal olika faktorer (Skolforskningsinstitutet, 

2019). Vi ser att lärarna i vår studie inte nämner att de arbetar med en del av de lässtrategier 

som skulle gynna poor comprehenders. Det är att till exempel identifiera olika typer texter, 

förståelseövervakning samt att fundera över textbindningar (Oakhill, m fl., 2018) 

 

Läraren måste också känna till de olika färdigheter som ingår i god läsförståelse samt veta hur 

de kan kombineras på ett bra sätt för att kunna undervisa i dem när det är relevant (Oakhill, m 

fl., 2018). Allt detta kräver kunskap om de olika strategier som finns och de färdigheter som 

ingår i en god förståelse och den kunskapen är inte tillräcklig ute på skolorna utifrån vad vi sett 

i vår studie.  

 

När lärarna ska beskriva vilka anpassningar de gör för elever som misstänks vara poor 

comprehenders så upprepar flera de lässtrategier som används i undervisningen i helklass. Detta 

tyder på att det inte görs anpassningar för den här gruppen av elever lika ofta som för elever 

som har avkodningssvårigheter. En av lärarna säger rent ut, att hen inte gjort någon särskild 

anpassning för poor comprehenders, men det framkommer i flera intervjuer.   

 

En del av de anpassningar som nämns är till exempel Inläsningstjänst och förlängd tid för 

textläsning. Dessa är ofta ett bra stöd för elever med avkodningsproblem men med tanke på de 

svårigheter poor comprehenders har, så är det tveksamt om de är hjälpta av det. Det visar 

ytterligare på att det finns en kunskapsbrist vad det gäller problematiken och vilka anpassningar 

som gynnar utvecklingen av språkförståelsen. 

 

De flesta av de anpassningar som nämns, görs redan i helklass och har ett främjande och 

förebyggande syfte för att utveckla förståelse. Undervisning i liten grupp är en vanlig 

anpassning och organiseras på flera olika sätt. I en del fall undervisar specialläraren eller 

specialpedagogen dessa elever, i grupp eller enskilt. Strukturen för hur det organiseras varierar 

stort. Återigen ser vi behovet av att poor comprehenders problematik och undervisning som 

gynnar deras läsutveckling uppmärksammas så att de får tillgång till strukturerat stöd. 

 



 32 

6.2 Metoddiskussion  
 
Syftet med vår kvalitativa studie är att bidra med ökad kunskap om vilken erfarenhet och 

kunskap lärare har som arbetar på mellanstadiet har om poor comprehenders. Vi vill även bidra 

med ökad kunskap om på vilka sätt elever med dessa svårigheter upptäcks och hur det kan 

påverka undervisningens utformning.  

 

I vår studie utgår vi från det engelska begreppet poor comprehenders. Vid utformandet av 

intervjuguiden hade vi ännu inte stött på det svenska begreppet specifika förståelsesvårigheter. 

Vi fann det först under inläsningen av bakgrundslitteratur. Därför föll det sig naturligt för oss 

att vi vid intervjuerna och rapportskrivningen använde oss av poor comprehenders. Vid 

intervjuerna angav vi den definition som användes i den engelska litteratur vi utgått från.  Vi 

fick förtydliga definitionen vid ett flertal intervjuer och den ena av oss nämnde också det 

svenska begreppet specifika förståelsesvårigheter, vilket inte heller kändes igen av någon. Ingen 

av lärarna angav någon annat begrepp för de här svårigheterna. Vi tror därför inte att vi skulle 

fått något annat resultat i vår studie om vi istället utgått från det svenska begreppet specifika 

förståelsesvårigheter. 

En styrka är att vi varit två personer i den här studien, speciellt vid tolkning av materialet och 

genomförandet av analysen. Då vi har olika bakgrund har vi haft två  perspektiv när vi utformat 

och genomfört vår studie, samt skrivit och bearbetat texten. Det har gjort det lättare för oss att 

vara objektiva i vår forskarroll, framförallt när vi skrev resultatdelen. Dalen (2015) skriver att 

det ibland är viktigt att fundera över sin egen subjektivitet och att det ibland är viktigt att arbeta 

med någon annan person för att bättre kunna bemöta ifrågasättande av objektivitet. 

En svaghet i att vara två som gör intervjuer är att intervjuerna inte följer samma mönster på 

grund av intervjuguidens semistrukturerade utformning som tillåter följdfrågor och 

fördjupningar. Detta gjorde att de data vi fick fram såg lite olika ut. Vi såg en skillnad i de 

följdfrågor som ställdes och den diskussion som blev om olika frågor. Men trots det så fick vi 

fram likartade mönster vid analysen av datamaterialet.  

Vi såg även en skillnad i våra transkriberingar vad gäller till exempel användandet av 

skiljetecken, markering av pauser samt talspråk kontra skriftspråk. Utskriften av en intervju är 

resultatet av en tolkning, det handlar det om hur den som transkriberar väljer att interpunktera 

samt hur ordagrant man skriver (Kvale & Brinkmann, 2017) vilket kan påverka resultatet.  
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Våra informanter bestod, som vi tidigare beskrivit, av för Katarina tidigare kända personer, 

medan Annas i stort sett var idel nya bekantskaper. Under intervjuer finns alltid en form av 

maktasymmetri (Kvale & Brinkmann, 2017). Detta blev tydligt för Anna under intervjuerna då 

ett par av informanterna uttryckte oro över att inte kunna svara rätt och att de inte var rätt 

personer att intervjua. Det kan innebära att de omedvetet eller medvetet anpassat sina svar efter 

vad de trodde intervjuaren var ute efter, vilket kan ha påverkat resultatet.  

Dalen (2015) beskriver att man bör diskutera frågor som gäller validitet och reliabilitet inom 

kvalitativ forskning. Dalen (2015) och Bryman (2011) använder begreppen trovärdighet och 

överförbarhet i stället för validitet när det handlar om hur noggrann och systematisk man varit 

under hela forskningsprocessen. Då vi varit två som arbetat tillsammans och haft tät kontakt 

under hela processen har vi kunnat hjälpa varandra att hålla oss till vår planerade 

forskningsdesign. Vi gjorde analysen gemensamt vilket vi anser stärker trovärdigheten och 

överförbarheten i vårt resultat.  

Vad det gäller reliabilitet menar Dalen (2015) att det är svårt att ställa samma krav på det i 

kvalitativ forskning som i kvantitativ. Bryman (2011) använder sig av pålitlighet istället, vilket 

innebär att man beskriver samtliga delar av forskningsprocessen så tydligt och konkret som 

möjligt. 

 

7. Slutsatser 

Syftet med vår kvalitativa studie är att bidra med ökad kunskap om vilken erfarenhet och 

kunskap lärare har som arbetar på mellanstadiet har om poor comprehenders. Vi vill även bidra 

med ökad kunskap om på vilka sätt elever med dessa svårigheter upptäcks och hur det kan 

påverka undervisningens utformning.  

 

Vår slutsats är att lärarna vi intervjuade inte har kunskap om själva begreppet, men har 

erfarenhet av och kunskap om problematiken. Det saknas ett etablerat begrepp samt en enhetlig 

definition som beskriver elever med den här typen av svårigheter. Här ser vi behovet av att 

utveckla ett gemensamt yrkesprofessionellt begrepp för den här gruppen elever liksom det finns 

för elever med dyslexi. 
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Vi ser att lärarna är väl bekanta med att undervisa i läsförståelse med hjälp av olika lässtrategier, 

men att kunskapen om hur man ska anpassa undervisningen för att utveckla förståelsen hos 

poor comprehenders brister. Om ett enhetligt begrepp formuleras liksom en tydlig beskrivning 

av problematiken, kan begreppet etableras, liksom kunskapen om poor comprehenders spridas. 

Detta kan hjälpa lärarna att utveckla sin kunskap i hur man på bästa sätt anpassar 

undervisningen för dessa elever. 

 

Vi tar med oss kunskapen om att lärares erfarenhet och kunskap om poor comprehenders 

varierar och brister framförallt i hur undervisningen bäst kan anpassas. Där har vi som 

speciallärare en viktig roll i att verka främjande och förebyggande genom att sprida kunskap 

om poor comprehenders eller om vi ska använda oss av specifika förståelsesvårigheter för att 

försöka skapa ett etablerat begrepp. 

 

8. Vidare forskning 

Vi ser att studiehandledningen En läsande klass, som gavs ut 2014, har fått spridning och att 

många av lärarna använder sig av delar av den. Intressant vore att undersöka hur stor 

spridningen är och vilken effekt den kan ha haft på elevers läsförståelse. Används 

studiehandledningen som helhet eller bara vissa delar? Vad var det som gjorde att den fick 

sådant genomslag? 

Det finns också ett behov av att undersöka vilka olika strategier som gynnar poor 

comprehenders förståelseutveckling. Vi såg att de lärare vi intervjuade saknade verktyg i form 

av metoder för att anpassa undervisningen, vilket de hade för att möta elever med 

avkodningssvårigheter. Dessutom skulle det vara intressant att genomföra en 

interventionsstudie av olika strategiprogram och dess eventuella effekter på poor 

comprehenders olika svårigheter.  

 

Det finns också ett behov av att lärare blir mer medvetna om de olika riskfaktorer som spelar 

in om en elev riskerar att bli poor comprehenders.  Vikten av tidiga insatser understryks inom 

de två delarna i the simple view of reading, men frågan är om det är störst fokus på avkodning 

i de lägre årskurserna och att förståelsen inte uppmärksammas lika mycket. En vidareutveckling 

av vår studie skulle kunna vara att undersöka om så är fallet. för att tydliggöra vilka insatser 

som påverkar i positiv riktning.  
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9. Slutord 

Vi har under arbetets gång insett hur viktigt det är att på ett strukturerat sätt undervisa i 

läsförståelsestrategier. Det verkar finnas ett behov av fortbildning om förståelseproblematik 

och hur man anpassar undervisningen för de här eleverna. I vår roll som speciallärare blir det 

viktigt att sprida denna kunskap i de verksamheter vi kommer att arbeta.  
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Bilaga 1 Intervjuguide    

Syfte: 

Syftet med vår kvalitativa studie är att öka kunskapen om vilken kunskap som finns bland 

lärare som arbetar på mellanstadiet om poor comprehenders. Vi vill även öka vår kunskap om 

på vilka sätt elever med dessa svårigheter upptäcks och hur det kan påverka undervisningens 

utformning. Detta ska ske genom tematiska analyser av semistrukturerade intervjuer.  

Frågeställningar:  

Vilken kunskap har lärare/specialpedagoger/speciallärare som undervisar på mellanstadiet om 

poor comprehenders? 

Har de hört talas om begreppet eller hur definierar de annars svårigheterna? 

På vilket sätt utformas undervisningen utifrån svårigheterna? 

 

Inledning: 

Berätta om syftet med intervjun 

Berätta om sammanhang: Examensarbete i speciallärarutbildningen. 

 

Etik: 

Konfidentialitet 

Jag spelar in intervjun och ingen annan än jag kommer att få lyssna på inspelningen. 

Du får avbryta när som helst och dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och 

avpersonifieras. Allt enligt Vetenskapsrådets forskningsprinciper. Materialet kommer bara att 

användas till detta examensarbete.  

 

Öppna för frågor om syfte och uppgift. Gå över till själva intervjun. 

 

Frågor:  

Berätta om din bakgrund?  

*Utbildning 

*hur länge i yrket 

*erfarenheter 

*hur länge på skolan 

*undervisar i åk 
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Vilken kunskap har du om läsförståelse/läsutveckling?  

*formell behörighet 

*fortbildning 

*annan erfarenhet 

 

Berätta hur arbetar du med läsförståelse i din undervisning. 

 

Hur testas/kartläggs läsförståelse på din skola/din klass? 

 

Känner du till begreppet ”poor comprehenders”? (om inte definiera det) 

 

Definition av begreppet: elever som har en åldersadekvat avkodningsförmåga men 

deras läsförståelse ligger under den förväntade och de har inte diagnosticerats med 

någon språkstörning.  

 

Har du träffat på elever med den här typen av svårigheter? 

 

Berätta om dina erfarenheter av elever som är poor comprehenders. 

 

Hur upptäcktes eleven/eleverna?  

 

Berätta om hur du/ni stöttar dessa elever på skolan. 

*Extra anpassningar 

*särskilt stöd 

*arbetsmaterial 

*tillgång till speciallärare/specialpedagog 

*uppföljning av insatta åtgärder 

 

Är det något mer du vill tillägga? 

 

Tack för att du tog dig tid att delta. 
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Bilaga 2 Missivbrev 

 
Hej! 
 
Vi heter Anna Bäckström och Katarina Johansson. Vi läser vår sista termin på 
Speciallärarprogrammet, med inriktning mot språk-, skriv- och läsutveckling vid Linköpings 
Universitet.  
 
I vårt examensarbete ska vi göra en intervjustudie om lärares erfarenhet och kunskap om 
elevers läsförståelseproblematik. Med detta brev vill vi be om ditt samtycke till att få 
intervjua, spela in och använda intervjuunderlaget till vårt examensarbete. 
Vi beräknar att tidsåtgången är ca 30-45 min. 
 
Vi arbetar utifrån Forskningsrådets etiska principer. Deltagandet är frivilligt och Du har rätt 
att när som helst avbryta deltagandet utan att motivera detta. Den/de delar av 
intervjumaterialet som kommer att återges i examensarbetet kommer att avidentifieras. 
Inspelningen och transkriptionen i helhet kommer att förvaras så att utomstående ej får 
tillgång till dessa och efter avslutat arbete kommer materialet att raderas/makuleras. 
 
Om du har några frågor är Du välkommen att kontakta oss. 
 
Med vänliga hälsningar 
Anna Bäckström   Katarina Johansson 
072-5150120    070- 2276072 
annba556@student.liu.se   katjo423@liu.student.se 

Studerande på speciallärarprogrammet i Linköping 
 
 

 
 
 
Jag vill delta i er intervju 
 
 
Datum:_____________ 
 
 
Underskrift: __________________________________ 

 
 
 

 

 




