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Abstract 
Syftet med detta examensarbete har varit att utifrån ett lärarperspektiv, belysa möjligheter och problem i 
läsförståelseundervisningen och att bidra till en fördjupad kunskap om elever i behov av särskilt stöd i sin 
läsutveckling. Det empiriska materialet består av en enkät som har besvarats av 64 lärare som undervisar i 
svenska i år 1-6. Studien är kvalitativ och inspirerad av fenomenografin. 
 
Resultaten visar att lärarna i studien har erfarenhet av flera olika typer av lässvårigheter. Läsförståelsesvårig-
heter upptäcks på flera olika sätt: läsförståelse, avkodning, muntlig förmåga, svårigheter med andra uppgifter, 
arbetsminne, ordförråd, strategier för att inte läsa samt känslomässiga reaktioner. Flera av informanterna har 
mött elever i år 3-4 som kan avkoda bra men ändå inte förstår innehållet i en text. En del av lärarna menar att 
deras utbildning inte påverkat deras undervisning i läsförståelse. Andra menar att utbildningen har gjort det 
och att extra utbildning i läsförståelse innebär en skillnad. 
 
Det finns många olika orsaker till bristande läsförståelse och det finns en grupp elever som har specifika 
läsförståelsesvårigheter. Dessa elever kan vara svåra att upptäcka. För att de ska få adekvat hjälp krävs att 
lärare förstår vad som gör att svårigheterna uppstår och att de pedagogiska insatserna anpassas efter elevernas 
behov. 
 

 

 

Nyckelord    
Keyword: reading comprehension, reading comprehension difficulties, poor comprehenders, teacher 
experiences, teacher attitudes 
 



Innehållsförteckning 

 

1. Inledning ………………………………………………………………………  5 

1.1. Bakgrund ………………………………………………………………………………………...  5 

1.2. Skolans styrdokument ……………………………………………………………………………  6 

1.3. Syfte och frågeställning ………………………………………………………………………….  7 

1.4. Avgränsningar ……………………………………………………………………………………  7 

2. Litteraturgenomgång …………………………………………………………  8 

2.1. Läsning …………………………………………………………………………………………..  8 

2.1.1. Historik …………………………………………………………………………………………..  8 

2.1.2. Forskning …………………………………………………………………………………………  9 

2.1.3. Läsprocess ………………………………………………………………………………………..      10 

2.2. Begreppet läsförståelse …………………………………………………………………………..       12 

2.3. Läsförståelsens olika komponenter …………………………………………………………….... 14 

2.3.1. Ordavkodning …………………………………………………………………………………… 14 

2.3.2. Talspråk, ordförråd, grammatik och verbalt minne ……………………………………………… 15 

2.3.3. Förkunskaper ……………………………………………………………………………………. 17 

2.3.4.  Kognitiva förmågor …………………………………………………………………………….. 18 

2.3.5. Motivation och engagemang ……………………………………………………………………. 19 

2.3.6. Text, förståelsestrategier och metakognition ……………………………………………………. 20 

2.4. Specifika läsförståelsesvårigheter ……………………………………………………………….. 21 

2.4.1. Elever med specifika läsförståelsesvårigheter …………………………………………………... 21 

2.4.2. Ordkunskap och ordspråk ………………………………………………………………………. 23 

2.4.3. Olika nivåer av läsförmåga ……………………………………………………………………… 25 

2.4.4. Arbetsminne och exekutiva funktioner ………………………………………………………….. 26 

2.4.5. Förmåga att dra slutsatser ……………………………………………………………………….. 27 

2.5. Interventioner ……………………………………………………………………………………. 28 

2.6. Lärarkompetens och undervisning i läsförståelse ……………………………………………….. 29 

2.7. Bedömning av läsförståelse ……………………………………………………………………… 29 

3. Perspektivtagande och metod ………………………………………………… 31 

3.1. Perspektiv ………………………………………………………………………………………… 31 

3.2. Val av metod ……………………………………………………………………………………… 31 



3.3 Urval och kontakt med skolorna ………………………………………………………………….. 32 

3.3.1. Presentation av respondenter och skolor …………………………………………………………. 33 

3.4. Forskningsetiska principer ………………………………………………………………………... 34 

3.5. Insamling av data …………………………………………………………………………………. 34 

3.6. Systematisering och analys av data ………………………………………………………………. 35 

4. Resultat …………………………………………………………………………. 37 

4.1. Lärarnas utbildning ……………………………………………………………………………….. 37 

4.2. Lärarnas erfarenhet av olika typer av lässvårigheter ……………………………………………… 37 

4.3. Hur upptäcktes läsförståelsesvårigheterna? ……………………………………………………….. 38 

4.4. Orsaker till läsförståelsesvårigheter samt omfattning …………………………………………….. 39 

4.5. Eventuellt samband mellan läsförståelsesvårigheter och ordförråd, talspråk, ordföljd,  

 grammatik eller stavning …………………………………………………………………………. 40 

4.6.    När specifika läsförståelsesvårigheter upptäcks ………………………………………………….. 40 

4.7. Utbildningens påverkan på undervisningen i läsförståelse ……………………………………….. 41 

4.8. Lärarnas uppfattning om hur stödet i läsförståelse bäst organiseras ……………………………… 42 

4.9. Ytterligare synpunkter …………………………………………………………………………….. 42 

5. Diskussion ………………………………………………………………………. 43 

6. Avslutande reflektion ………………………………………………………….. 47 

 Referenser ……………………………………………………………………….  

 Bilagor …………………………………………………………………………... 

 Bilaga 1, Brev till rektorer ………………………………………………………………………… 

 Bilaga 2, Brev till lärare …………………………………………………………………………… 

 Bilaga 3, Enkät ……………………………………………………………………………………. 

   

    

   

   

  

 

 



 
 

5 
 

 

1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Läsförståelse och svårigheter med läsförståelse har för mig känts som ett givet ämne för en 

uppsats då jag i mitt arbete dels möter elever som inte förstår vad de läser trots en säker 

avkodning, dels möter lärare som ber om råd om hur de ska hjälpa dessa elever. Efter min 

utbildning till speciallärare ska jag bland annat vara en kvalificerad samtalspartner och 

rådgivare i frågor som rör läsutveckling, visa fördjupad kunskap om läsutveckling och ha 

kunskap om aktuell forskning (SFS 2008:132).  

I artiklar i Östgöra Correspondenten (den 8 och 9 december 2010) har den senaste PISA-

mätningen (Programme for International Student Asessment) tagits upp. Den genomfördes 

under 2009 och visar att svenska 15-åringar halkar efter alltmer i läsförståelse och även i 

matematik och naturvetenskap (Skolverket, 2010). Även PIRLS (Progress in International 

Reading Literacy Study) som genomfördes våren 2006 visar att det har skett en signifikant 

tillbakagång när det gäller svenska 10-åringars läsförmåga. En analys av de svenska resultaten 

indikerar att en nedåtgående trend påbörjades före 1991 men att den har accentuerats mer 

efter 1991. PIRLS fokuserar på elevernas läsförståelse. Läsförståelse, avkodning samt 

motivation och intresse för läsande är tre centrala dimensioner av läsförmågan. I PIRLS har 

läsförståelse samt motivation och intresse undersökts. Svenska elever i år 4 lyckas väl med sin 

läsning i en internationell jämförelse men mellan 2001 och 2006 har en signifikant 

tillbakagång skett. Sverige låg i topp 2001 men har halkat ner till en sjundeplats 2006. De sex 

länder/regioner som har gått om har nått ett signifikant bättre resultat än Sverige. Det är 

främst andelen starka och mycket starka läsare som har minskat. Sett ur ett internationellt 

perspektiv är det också mindre tid som avsätts per vecka av svenska lärare för att utveckla och 

förbättra de svenska elevernas läsförmåga. I Sverige avsätts 1,6 tim/vecka jämfört med 2,5 

tim/vecka i internationellt genomsnitt. Även utbredningen av olika bedömningsmetoder och 

frekvensen i användning är mindre i Sverige än i många andra länder (Skolverket, 2007). 

Detta är ytterligare ett skäl för att öka kunskapen om läsförståelse.   

Många frågor och funderingar har uppstått när jag mött elever som inte förstår vad de läser 

trots att de tycks ha haft en normal läsutveckling: Vad kan jag göra för att hjälpa dem? Vad 

har gått snett i deras läsutveckling och när? Skulle man kunna upptäcka de här eleverna 
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tidigare och genom interventioner undvika att läsförståelsesvårigheter utvecklas? Hur ser 

lärare på detta? Vilka erfarenheter av läsförståelsesvårigheter finns hos yrkesverksamma 

lärare?   

Den grupp elever som jag är speciellt intresserad av är elever i år 3-5 då det ofta verkar vara 

här som läsförståelsesvårigheter yttrar sig. Det finns intressant forskning inom det här 

området och det är några forskares arbete som särskilt väckt min nyfikenhet. Denna forskning 

visar att det finns många olika orsaker till bristande läsförståelse (ex Cain & Oakhill, 2006; 

Lundberg, 2010).  

 

1.2. Skolans styrdokument 

Enligt den förra läroplanen, Lpo 94, ansvarade skolan för att varje elev efter genomgången 

grundskola behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt (Lpo 94, sid 17). En 

av skolans viktigaste uppgifter är att stimulera språkanvändningen och att följa elevernas 

språkutveckling (Skolverket, 2008). Språkförmågan har stor betydelse för allt arbete i skolan 

och är en väg till kunskap. Genom språket lärs nya begrepp in men även förmågan att se 

sammanhang, att tänka logiskt samt att kritiskt granska och värdera (Lpo 94). Även den nya 

läroplanen, Lgr 11 (Skolverket, 2011), som trädde i kraft den 1 juli 2011 betonar språket. 

Enligt Lgr 11 är språk människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära (Lgr 

11, sid 87). I den nya läroplanen står det även att eleverna genom undervisningen ska ges 

möjlighet att utveckla sitt språk för tänkande, lärande och kommunikation.  

Vid en jämförelse mellan målen i svenska i Lpo 94 och Lgr 11 kan man se att Lgr 11 har mer 

detaljerade mål än Lpo 94. Lpo 94 har mål att uppnå i slutet av det femte respektive det 

nionde skolåret. Målen i svenska enligt Lgr 11 är indelade dels i årskurs 1-3, dels i årskurs 4-

6, dels i årskurs 7-9. De är även indelade i: läsa och skriva; tala, lyssna och samtala; 

berättande texter och sakprosatexter; språkbruk samt informationssökning och källkritik.  

Ett av målen som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret, enligt Lpo 94, är att 

kunna läsa barn- och ungdomsböcker och faktatexter skrivna för barn och ungdom med god 

förståelse och med flyt i läsningen (Lpo 94, sid 49). Ett mål att sträva mot, enligt Lpo 94, är 

kan läsa och förstå texter av olika slag, såsom skönlitteratur, faktatexter och 

dagstidningarnas artiklar i allmänna ämnen och kan anpassa lässättet till textens karaktär 

och till syftet med läsningen (Lpo 94, sid 47). Lgr 11 tar för årskurs 1-3 upp Lässtrategier för 



 
 

7 
 

att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll (Lgr 

11, sid 88). För årskurs 4-6 tar Lgr 11 upp Lässtrategier för att förstå och tolka texter från 

olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står 

mellan raderna (Lgr 11, sid 88). 

En viktig skillnad mellan de olika läroplanerna är att det i Lgr 11 talas om lässtrategier för att 

förstå och tolka texter samt att förstå både det uttalade och det som står mellan raderna. I Lgr 

11 tas även upp ord och begrepp, skillnader mellan tal- och skriftspråk samt hur textens 

avsändare påverkar innehållet. Ytterligare en skillnad är de nya betygen och att betyg börjar 

sättas i årskurs 6.  

 

1.3. Syfte och frågeställningar 

I fokus för denna uppsats står lärares uppfattningar och erfarenheter av arbete med elevers 

läsförståelse. Syftet med min uppsats är att, utifrån ett lärarperspektiv belysa problem och 

möjligheter i läsförståelseundervisningen och att få en fördjupad kunskap om elever i behov 

av särkilt stöd i sin läsutveckling. Mina frågeställningar är följande: 

 Vilka olika typer av lässvårigheter har lärare erfarenhet av? Hur och när upptäcker de 

läsförståelsesvårigheter? 

 Vilka erfarenheter har lärare av elever som, trots en god avkodning ändå inte har 

läsförståelse? Vilka uppfattningar om orsaker till läsförståelsesvårigheter samt 

omfattningen av dessa har lärare? 

 Vilka uppfattningar har lärare om hur det särskilda stödet till elever med 

läsförståelsesvårigheter bäst ska organiseras? 

 

1.4. Avgränsningar 

I min uppsats har jag begränsat mig till läsförståelse och läsförståelsesvårigheter hos elever i 

år 1-6. Det är just svårigheterna att förstå trots en god eller medelgod avkodning som jag 

fokuserar på. Jag tar därför inte upp avkodningssvårigheter eller svårigheter att läsa som 

orsakas av dyslexi, språklig störning eller andraspråksinlärning.  
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2. Litteraturgenomgång 

Litteraturgenomgången inleds med avsnitt om läsningens historik, forskning och läsprocess. 

Därefter följer en genomgång av några olika forskares definition av begreppet läsförståelse. 

Sedan kommer avsnitt om de olika komponenter som läsförståelse består av och följs av ett 

avsnitt om elever med specifika läsförståelsesvårigheter. Interventioner, lärarkompetensens 

och undervisnings betydelse för läsförståelsen tas också upp liksom bedömning av 

läsförståelse. 

 

2.1.  Läsning 

2.1.1  Historik 

Längre tillbaka i vår historia betraktades inte läsning som en meningsskapande process utan 

mera som ett sätt att bättre minnas. I många år hade läsning mera karaktären av uppläsning 

(Strömsö), 2008). Med reformationen och övergången till den lutherska läran fick Guds ord 

och läsning av Bibeln betydelse. Vid Uppsala möte 1593 beslöts att befolkningen skulle följa 

Guds ord och därför behövdes läsundervisning för att folket skulle kunna läsa Bibeln 

(Ericson, 2010). I Sverige har läsfärdigheten utvecklats sedan 1600-talet, då befolkningen 

skulle lära sig läsa med hjälp av religiösa texter. Här togs inte hänsyn till förståelseaspekten, 

befolkningen skulle bara kunna läsa, om de förstod var inte lika viktigt (Westlund, 2009). Det 

förväntades att texter endast skulle tydas på ett sätt och egna reflektioner sågs som uttryck för 

ett slags antiauktoritärt uppror. Den mesta läsningen bedrevs i form av högläsning, det var ett 

sätt att kontrollera de läsande så att de inte gjorde sina egna tolkningar av texten. Genom att 

läsa högt kunde den som läste också visa sin färdighet (Strömsö, 2008). Hemmen hade ansvar 

för läsundervisningen (Rosén et al, 2008) och vid husförhören kontrollerades att befolkningen 

kunde läsa (Ericson, 2010). Det var till exempel inte tillåtet att gifta sig om man inte kunde 

läsa (Dalby et al, 1983 i Ericson, 2010). 

Beslutet vid Uppsala möte 1593 blev början till en folkundervisning i Sverige. Cirka 100 år 

senare var svenska folket läskunnigt. Att Sveriges befolkning var läskunnigt framgår av 

diskussionerna inför folkskolestadgan 1842 (Ericson, 2010). På 1840-talet ansågs 85-90 % av 

de vuxna som läskunniga men deras läskunnighet skulle förmodligen inte vara tillräcklig idag. 

Kraven på läskunnighet ökade i och med folkskolans inträde 1842 och hemmen fick då allt 
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svårare att tillgodose kravet på den grundläggande läsinlärningen. Till en början försökte 

folkskolan att lära barnen läsa men bland annat stora barngrupper gjorde att detta inte 

fungerade. 1858 inrättades därför småskolan för att barnen skulle kunna läsa när de började i 

folkskolan. Mycket av läsundervisning, forskning och debatt har haft fokus på den tidiga 

läsinlärningen och för lite intresse har visats den fortsatta läsutvecklingen. Ofta har det ansetts 

att ju mer man läser desto bättre blir man. Elever behöver läsa mycket men enbart det är inte 

tillräckligt, de behöver också få läsa olika genrer och träna lässtrategier för att utveckla sin 

läsförståelse (Rosén et al, 2008). 

 

2.1.2. Forskning      

Idag är läsning ett omfattande forskningsområde där forskare från flera olika områden är 

representerade, till exempel ämnespedagoger, psykologer, språk- och litteraturforskare 

(Strömsö, 2008).  Även företrädare för medicin och socialantropologi har intresserat sig för 

läsforskning. Att läsning är komplext brukar vara en förklaring till varför intressenter från så 

många olika discipliner har engagerat sig i läsforskning (Reichenberg, 2000). Sociokulturella 

teorier om läsning och skriftspråk har också fått större uppmärksamhet (Strömsö, 2008). 

Läsning och skrivning bör därför ses både i ett socialt och i ett kulturellt sammanhang (Säljö, 

2000). Venezky (i Reichenberg, 2000) menar att forskningen har koncentrerats till fyra 

områden: grundläggande processer, undervisning, testning och läsfärdighetens betydelse för 

samhället. Enligt Venezky har forskningen kring läsprocessen varit den mest betydelsefulla 

(Reichenberg, 2000). 

Från tiden kring sekelskiftet (1800-1900) och fram till 1920-talet var läsforskningen mycket 

produktiv. En av de främsta läsforskarna från den tiden är Huey. Hans teorier var banbrytande 

då han menade att läsning inte bara var att avkoda det skrivna, det var lika viktigt att tänka på 

vad det skrivna betydde (Reichenberg, 2000). Huey menade att varje läsare uppfattar det 

skrivna på sitt sätt och därför uppfattar inte två läsare det skrivna på exakt samma sätt. Han 

menade därför att det var viktigt att undersöka förståelse på djupet (Huey, 1908/1968). Det 

dröjde dock till 1950-talet innan hans tankar började vinna gehör på allvar (Reichenberg, 

2000). 

Under den första hälften av 1900-talet var det själva läsprocessen som rönte det största 

intresset hos läsforskarna. Venezky (i Reichenberg, 2000) menar att det finns två orsaker som 
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ligger bakom detta, dels att Ebbinghaus’ studier av minnesbehållningen haft stort inflytande 

över läsforskningen, dels den starka betoningen på ordförrådets betydelse för läsförståelsen 

(Reichenberg, 2000). Under den andra hälften av 1900-talet kom själva läsprocessen återigen 

i fokus genom publiceringen av Chomskys verk. De har fått stor betydelse i synen på 

språkförståelse och språktillägnande (Reichenberg, 2000).  

Psykolingvisterna har också lämnat viktiga bidrag till läsforskningen. De såg inte på läsning 

som enbart en mekanisk förmåga utan menade istället att läsning är en konstruktiv process där 

läsaren hela tiden är aktiv. De efterföljdes av kognitionspsykologin, en annan rikting inom 

psykologin, där man strävar efter att ta reda på hur det går till när läsaren förstår texters 

underliggande strukturer. Även kognitionspsykologerna ser på läsning som en konstruktiv 

process (Reichenberg, 2000).   

Läsförståelseforskningen är relativt ny, cirka 20 år gammal. Mycket av den tidigare 

läsforskningen har handlat om hur barn tar sig in i skriftspråket och knäcker den alfabetiska 

koden (Westlund, 2009). Många tror att när ett barn väl knäckt läskoden – då kommer resten 

av sig själv (Reichenberg, 2008, sid 5). Men det är nu den stora utmaningen börjar, det vill 

säga att förstå det man läser (Reichenberg, 2008). Sambandet mellan god talutveckling och 

skriftspråksutveckling har uppmärksammats alltmer inom språkforskningen (Lindö, 2002). 

Kunskap om barns talspråkliga utveckling är viktigt för lärare då barns talspråk är en resurs 

för läsförståelsen (Gröver Aukrust, 2008). 

 

2.1.3. Läsprocess 

Att läsa är en komplicerad process där avkodning och förståelse är betydelsefulla delar 

(Hoover & Gough, 1990). Lundberg (2010) menar att denna enkla syn på läsning, ”the simple 

view of reading”, nog är för enkel då läsning även förutsätter motivation och en viss grad av 

mental energi. I en skriven text saknas dessutom den prosodi som finns i talat språk och som 

underlättar förståelsen (Lundberg, 2010). God läsfärdighet innebär att både avkodning och 

förståelse fungerar bra. En säker avkodning är nödvändig för läsförståelse säger Elbro (2004).  

Hos svaga läsare är ordavkodningsförmågan ineffektiv (Gillon, 2004). Även ordförrådet 

spelar roll för läsförståelsen (Lindö, 2002). Utöver avkodning och ordförråd är språk, 

kognitiva förmågor, förkunskaper, kunskap om skriftspråk, förståelsestrategier och 

läsmotivation viktiga delar av läsförståelsen (Bråten, 2008). Senare forskning har visat att det 
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sker betydligt mer än vad man skulle kunna tro när ett skrivet ord avkodas. Det har till 

exempel visat sig att även goda läsares avkodning är beroende av de enskilda bokstäverna och 

även att ordens ljud aktiveras under avkodningen (Elbro, 2004). Ett välkänt ord får en 

ortografisk identitet (en visuell bild), det vill säga som en känd följd av bokstäver, och 

avkodas därför snabbare än ett nytt ord. Det är stor skillnad mellan de ortografiska 

identiteterna hos nybörjare och säkra läsare. Hos nybörjare är inte de ortografiska 

identiteterna så nyanserade som de blir senare och detta leder ibland till felläsningar (Elbro, 

2004). Även genetiska faktorer kan förklara skillnader mellan elevers läsförmåga 

(Samuelsson m fl, 2008). 

I vårt kunskapssamhälle är det viktigt att kunna läsa och förstå det man läser både i skola, 

arbetsliv och samhälle, därför blir läsförståelse en kompetens som är avgörande (Bråten, 

2008). Läsförståelsen är beroende av flera grundläggande läsfärdigheter och har dessutom ett 

nära samband med intellektuella faktorer, kunskaps- och erfarenhetsbakgrund samt förmågan 

till inlevelse, tolkning och tänkande (Malmquist, 1974). För en fullgod läsförståelse krävs en 

korrekt och automatiserad avkodningsförmåga, förtrogenhet med skriftspråkets ordval och 

meningsbyggnad, ett gott ordförråd, kunskaper och erfarenheter att relatera till samt 

engagemang i det man läser. Brister i läsförståelse påverkar elevens hela skolgång (Druid 

Glentow, 2006). Bråten (2008) menar att undervisningen i läsförståelse är helt beroende av 

lärarnas kompetens och Westlund (2009) betonar betydelsen av lärares direktundervisning i 

läsförståelsestrategier. Hon menar att lässtrategier inte enbart ska diskuteras utan även 

gestaltas, till exempel genom att läraren modellerar och eleverna därefter praktiserar. 

Elevernas utveckling av läsförståelse är beroende av att lärare vet hur man undervisar i 

lässtrategier (Westlund, 2009, sid 74). Att använda sig av läsförståelsestrategier kan innebära 

att läsaren under läsningen försöker att förutse innehållet i texten, ställer frågor, gör en visuell 

föreställning, summerar innehållet med egna ord och aktiverar förkunskaper (Bråten, 2008). 

Reichenberg (2008, sid 7) menar att en av skolans viktigaste uppgifter är att se till att alla 

elever lär sig läsa, förstå och använda texter. Att förstå en text kräver en specifik kognitiv 

socialisation som skolan i stor utsträckning bidrar med då detta är en sociokulturell aktivitet. 

Då skriftspråket är en konstgjord kommunikationsform finns inte de förmågor som behövs för 

att uppfatta ett skrivet budskap i våra biologiska förutsättningar utan i den kultur som 

utvecklats med skriften som utgångspunkt. Därför måste en socialisation, till exempel skolan, 

förse oss med de intellektuella redskap som gör att vi kan ge och ta mening i en skriven text 
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(Säljö, 2000) vilket kan ställas mot Samuelsson (2008) som menar att även genetiska faktorer 

påverkar förståelsen av en text.  

Under de första skolåren är ordavkodningen särskilt viktig för att nå en god läsförståelse 

medan förståelsen får allt mer inflytande på läsutvecklingen över tid. Det finns dock en grupp 

elever, ca 10 %, som är goda eller medelgoda på att avkoda men som har svårigheter att förstå 

vad de läser (Wolff, 2009). Det kan vara svårt att upptäcka elever med specifika 

läsförståelseproblem då det ofta sätts likhetstecken mellan läsning och avkodning. De här 

eleverna får allvarliga problem i skolan och det kan vara svårt att hjälpa dem. Studier har visat 

att elever med specifika läsförståelseproblem har brister i arbetsminne, vokabulär och 

komplexa kognitiva processer som till exempel att göra inferenser och att övervaka sin egen 

läsning (Elwér, 2009). För att en elev med lässvårigheter ska få rätt hjälp krävs det att man 

förstår vad det är som gör att eleven har lässvårigheter och att de pedagogiska insatserna 

anpassas efter den typ av lässvårigheter som eleven har (Wolff, 2009). 

 

2.2. Begreppet läsförståelse  

Redan 1974 skrev Eve Malmquist att läsförståelse är en komplex process som är beroende av 

flera grundläggande läsfärdigheter. Läsförståelsen är bland annat kopplad till intellektuella 

faktorer, kunskaps- och erfarenhetsbakgrund, till förmågan av inlevelse, uttolkning och 

tänkande, förmågan att känna igen ord och förstå vad de betyder och en automatiserad 

avkodning.  Att kunna se relationerna mellan orden i en fras och en mening samt relationerna 

mellan olika meningar i ett stycke har också betydelse för läsförståelsen (Malmquist, 1974). 

Även senare forskare menar att läsförståelse är komplext (Persson, 1994; Vellutino, 2003; 

Duke et al 2004).  

Vellutino (2003) definierar läsförståelse som förmågan att skapa mening från en skriven text 

för något ändamål. Han menar att det är en komplex process som beror på adekvat utveckling 

av de två komponenterna ordavkodning och språkförståelse. Individuella skillnader i kunskap, 

färdighet och förmåga som ligger bakom ordavkodning och språkförståelse tillsammans med 

individuella skillnader i läggning, som motivation, mål och syfte med läsningen, är alla 

viktiga delar för att förklara variationer i läsförståelse. Dessa faktorer samverkar på ett 

komplicerat sätt, både med varandra och med texten men även med faktorer som hem- och 
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familjebakgrund, skolhistoria, kamrater, klassrumskultur, socioekonomisk status samt 

kulturella och subkulturella faktorer (Vellutino, 2003).   

Sweet & Snow (2003) samt Duke, Pressley och Hilden (2004) beskriver läsförståelse som en 

process där läsaren samtidigt utvinner och konstruerar mening genom samspel och i relation 

till det skrivna språket. För läsförståelse krävs: läsare, text och aktivitet/mål (Sweet & Snow, 

2003).   

Enligt Bråten (2008) kan läsförståelse definieras på flera olika sätt. I sin definition: 

Läsförståelse är att utvinna och skapa mening när man genomsöker skriven text och 

samspelar med den (Bråten, 2008, sid 13-14) har han avgränsat läsförståelse till att finna och 

skapa mening i det skrivna ordet. Hans definition innehåller två grundläggande aspekter av 

läsförståelse, dels att utvinna författarens mening med texten, dels att skapa mening genom att 

förena textens innehåll med egna förkunskaper. Bråten (2008) menar att genuin läsförståelse 

uppnås genom att läsaren både kan tillvarata och känna sig bunden till texten samtidigt som 

han/hon kan konstruera ny mening av gamla kunskaper. Det krävs ett samspel mellan läsare 

och text och två läsare förstår inte en text på exakt samma sätt (Bråten, 2008).  

Westlund (2009) menar att läsförståelse är så komplext att ingen läsforskare hittills har kunnat 

göra en modell som täcker in alla delar: från individens kognitiva förutsättningar och 

motivation till socioekonomiska faktorer som skolor, lärartäthet, resurser och uppväxtmiljö. 

Enligt henne är läsförståelse en dynamisk och målorienterad process som kräver, dels ett 

aktivt deltagande, dels färdigheter, strategier, tidigare kunskap och motivation.  

Arnbak (2010) menar att läsförståelse är resultatet av ett komplicerat samspel mellan 

språkliga och kognitiva processer som alla bidrar till utbytet av en text. För att förståelsen ska 

bli tillräckligt god måste dessa processer fungera effektivt. Under läsningen måste relevant 

kunskap om ämnet, texttypen och textens syfte aktiveras för att uppnå full läsförståelse 

(Arnbak, 2010). 

Gemensamt för dessa definitioner av begreppet läsförståelse är att de på något sätt talar om en 

läsare och en text som ska uppfattas och förstås på något sätt. Jag kan konstatera att det finns 

skillnader i hur de beskriver läsförståelse. Skillnaden ligger snarare i var de lägger fokus än 

att det handlar om olika definitioner. Malmquist, Vellutino, Bråten, Westlund och Arnbak tar 

upp individuella skillnader i förmågor och kognitiva förutsättningar. Sweet & Snow, Duke, 

Pressley och Hilden och Bråten talar i stället om ett samspel mellan läsare och text, det vill 



 
 

14 
 

säga individuella skillnader. Vellutino och Arnbak tar upp samverkan mellan läsförståelsens 

olika komponenter och Westlund talar om aktivt deltagande och strategier.  

2.3. Läsförståelsens olika komponenter 

Då läsförståelse är komplext (Malmquist 1974; Vellutino, 2003; Duke et al, 2004) gör jag 

inga anspråk på att ha en heltäckande redogörelse för alla komponenter som ingår i 

läsförståelse samt hur dessa kan samverka med varandra och andra faktorer som till exempel 

socioekonomiska faktorer. 

 

2.3.1. Ordavkodning 

Det finns ett dokumenterat samband mellan ordavkodning och läsförståelse. Sambandet är 

starkast under de första skolåren men avtar under senare skolår. Under de första skolåren 

verkar ordavkodning vara den viktigaste och vanligaste orsaken till dålig läsförståelse medan 

andra komponenter, till exempel ordförrådet, verkar ha större betydelse under senare skolår 

(Vellutino, 2003).  

Ordavkodningen består av flera delar: medvetenhet om skrift och kunskap om begrepp som 

gäller skrift, alfabetisk kunskap, stavning och igenkännande av hela ord. Medvetenhet om 

skrift och kunskap om begrepp som gäller skrift är en grundkompetens som krävs för att 

kunna lära sig läsa. Dit hör bland annat förståelse för att skrivna ord symboliserar talade ord, 

att ord består av bokstäver och att bokstäver har både namn och ljud. Till alfabetisk kunskap 

hör till exempel att kunna skilja mellan bokstäverna i skrivna ord och att kunna koppla varje 

bokstav eller bokstavskombination till ett specifikt ljud (Vellutino, 2003). Kunskap om 

stavning innebär att kunna se alla bokstäver i ordet i rätt ordningsföljd. Stavningen verkar ha 

en positiv inverkan på ordavkodningen. Vid igenkännande av hela ord känner läsaren igen 

ordet direkt och som en helhet, och behöver därför inte ljuda ordet. Det är viktigt att övning i 

helordsläsning i huvudsak rör högfrekventa ord (Bråten, 2008). Det räcker däremot inte att 

elever endast känner igen högfrekventa ord nästan automatiskt, de måste också behärska 

fonologisk avkodning (ljudning) av okända ord (Pressley, 2006).  Vellutino (2003) menar att 

fonologisk medvetenhet, ortografisk medvetenhet, ordförråd och grundläggande kognitiva 

förmågor (fonologiskt minne och förmågan att knyta samman visuell och verbal information) 

ligger till grund för ordavkodningsfärdigheter. 
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En god läsförståelse kräver att läsaren kan avkoda ord i en text utan att göra för många fel 

eller att anstränga sig för mycket (Bråten, 2008). Många elever behöver strukturerad och 

medveten undervisning för att knäcka den alfabetiska koden (Lundberg, 2010). Felfri och 

automatisk ordavkodning kan bara uppnås genom långvarig övning (Bråten, 2008, sid 50) då 

inpräntas allt fler ord i minnet som sedan kan avkodas snabbare och noggrannare. Även 

läshastighet har betydelse för läsförståelsen (Wolff, 2009). När eleven har automatiserat 

avkodningen frigörs kognitiva resurser som istället kan användas till att försöka förstå de 

avkodade orden (Lundberg, 1984; Persson, 1994; Bråten, 2008).  

I slutet av det tredje skolåret har eleverna i regel lärt sig att läsa flytande (Malmquist, 1974) 

men läsinlärningen är inte avslutad när eleven kan läsa flytande och säkert, även andra delar 

som ordförråd, syntax och strategier måste vidareutvecklas (Lundberg, 2010). Jacobson 

(1995) menar att utvecklingen av ordavkodningen fortgår upp i gymnasieåldern samt att 

pojkar och flickor skiljer sig åt, och att könsdifferenser finns under hela grundskoletiden. När 

det gäller teknisk avläsningsförmåga ligger flickorna under högstadiet i genomsnitt två 

årskurser eller mer före pojkarna (Reichenberg, 2000). Även Lundström (2009) menar att 

flickorna är långt före och att de är särskilt överlägsna i ordavkodning och ordförståelse.   

Enligt Bråten (2008) är det viktigt att undervisning i ordavkodning inte sker isolerat utan 

integreras och vidareutvecklas i aktiviteter som elever upplever som meningsfulla och 

intressanta. En felfri och flytande ordavkodning är ingen garanti för god läsförståelse (Duke et 

al, 2004). Enligt Duke et al (2004) och Bråten (2008) handlar läsförståelse både om bottom- 

up (nerifrånperspektiv, avkodning av enskilda ord) och top-down (uppifrånperspektiv, 

kunskaper om innehåll) då dessa faktorer troligen påverkar varandra.  

 

2.3.2. Talspråk, ordförråd, grammatik och verbalt minne 

Läsning är en språklig aktivitet som kräver flera olika färdigheter som grundläggs tidigt i 

barndomen och sedan utvecklas under hela skoltiden. Talspråksutvecklingen i förskoleåldern 

är avgörande för inlärningen av skriftspråket. Därför är det viktigt att lärare har kunskap om 

förhållandet mellan talspråk och läsförståelse samt kunskap om utvecklingen av talspråk både 

före och efter det att eleven börjat skolan (Gröver Aukrust, 2008). Den muntliga språkkompe-

tensen har stor betydelse för läsförståelsen (Bråten, 2008). Elever som har läsförståelse-

svårigheter kan ha problem med det muntliga språket och det behöver kartläggas grundligt 
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(Duke et al, 2004). Lundberg (2010) menar att god högläsning utvecklar språket, och även 

ordförrådet, genom att man vid högläsning går bortom här och nu. Denna utökning av den 

språkliga koden underlättar mötet med skriftspråket. Samtal med barn under högläsning 

stimulerar utvecklingen av språk och begrepp mycket mer än enbart högläsning (Lundberg, 

2010). 

Flera studier visar att ordförrådet i förskoleålder förutsäger senare läsförståelse (Gröver 

Aukrust, 2008). För att en elev ska förstå en skriven text måste han/hon förstå tillräckligt 

många av orden i texten (Bråten, 2008). Ordförrådet utvecklas olika snabbt hos olika 

individer. Genom ord och begrepp skapas sammanhang och överblick (Lundberg, 2010). 

Pressley (2006) menar att elever med ett större ordförråd verkar förstå det de läser bättre än 

elever med ett mindre ordförråd. Det är runt år 4 som lärare upptäcker att en del elever inte 

förstår texter på grund av ett dåligt ordförråd (Wolff, 2009). Biemiller, (2000, i Wolff, 2009) 

menar att mer intensiva insatser för att stärka ordförrådet i år 4 är alldeles för sent. 

Det räcker dock inte med ett åldersadekvat ordförråd för att förstå en skriven text. Även en 

åldersadekvat grammatisk kunskap krävs, till exempel insikt om vilken funktion substantiv, 

verb och adjektiv har liksom insikt om ordstam, prefix och suffix (Bråten, 2008). Olika 

former av språklig medvetenhet, till exempel syntaktisk medvetenhet och pragmatisk 

medvetenhet påverkar också läsförståelsen. En syntaktiskt medveten elev är känslig för vad 

som är grammatiskt riktigt och kan upptäcka felläsningar som leder till meningar som inte är 

grammatiskt korrekta. En elev med pragmatisk medvetenhet har känsla för hur språket 

används för kommunikation (Vellutino, 2003). Syntaktisk och semantisk utveckling går hand 

i hand, när den syntaktiska förmågan ökar så ökar också möjligheten att uttrycka och förstå 

nyanser i språket (Hagtvet, 2004).  

Även det verbala minnet påverkar läsförståelsen. Med verbalt minne menas förmågan att 

uppfatta de meningsfulla delarna av språket, till exempel ord och meningar, som är lagrade i 

korttidsminnet, arbetsminnet eller långtidsminnet. Vid bearbetning av språklig information i 

korttidsminnet respektive arbetsminnet ökar läsförståelsen om eleven kan aktivera relevant 

språklig information från långtidsminnet och integrera den med texten. Elever med god 

läsförståelse och elever med läsförståelsesvårigheter skiljer sig åt när det gäller ordförråd, 

grammatikkunskaper, språklig medvetenhet och verbalt minne (Persson, 1994; Vellutino, 

2003). 
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De tidiga talspråkliga tecknen på lässvårigheter verkar vara många och kan upptäckas tidigt 

om man har kunskap om var man ska söka, då den språkliga svagheten inte alltid märks i det 

dagliga talet. Dessa barn anses inte alltid som försenade på det språkliga området och det kan 

vara först efter en kartläggning som de språkliga svagheterna upptäcks. Uppgifter med 

komplicerad syntax och som kräver att barnen kan hantera språkljud eller på annat sätt visa att 

de är språkligt medvetna kan avslöja den här typen av talspråkliga svårigheter. Svårigheter att 

definiera ord och att använda ett passande språk vid historieberättande, svårigheter att förstå 

vitsar som anspelar på ords dubbla betydelse är andra exempel på problem som de har barnen 

kan ha (Hagtvet, 2004). 

 

2.3.3. Förkunskaper 

För att vi ska förstå en text måste relevanta förkunskaper (kunskap om ämnet, texttypen och 

syftet med texten) aktiveras under läsningen (Arnbak, 2010). Goda läsare är mycket aktiva 

hela tiden, från början till slutet av texten de läser (Duke et al, 2004). Förkunskaper gör det 

möjligt för läsaren att dra slutsatser och tolka information med hjälp av tidigare kunskaper om 

ämnet (Bråten, 2008). Undersökningar visar att goda läsare aktiverar relevanta förkunskaper i 

större utsträckning än svaga läsare (Arnbak, 2010) och att goda läsare oftare drar slutsatser 

som inte står direkt i texten (Bråten, 2008). Duke et al (2004) menar att en del av problemen 

med läsförståelse kan bero på att elever läser många texter med för lite förkunskaper. Goda 

läsare drar inte så många slutsatser som de skulle kunna utan fokuserar på helhetsförståelsen 

av texten (Bråten, 2008). Läsforskare har studerat två olika slag av förkunskaper, 

kunskapsbredden och kunskapsdjupet. Båda är viktiga för lärandet och förståelsen (Bråten, 

2008).  

När vi tolkar information styrs det av scheman (referensramar av verkligheten) som vi har 

utvecklat genom erfarenhet. Även vår läsning styrs av scheman. För att förstå en text måste 

läsaren tolka och knyta samman det lästa med tidigare erfarenheter. Ofta måste läsaren också 

göra utfyllnader, inferenser, i texten. Vilka inferenser vi gör när vi kategoriserar och tolkar 

information i en text styrs av olika tankemönster eller begreppsliga scheman (Lundberg, 1984; 

2010). Läsaren måste göra inferenser för att förstå en text. Ofta handlar det om ett stort antal 

inferenser och en del elever har svårt med detta. Förmågan att aktivera ett schema och att göra 

inferenser har en nära koppling. Speciellt svaga läsare har svårt att integrera ny information 

med sina förkunskaper. En anledning kan vara att de inte har kommit på hur man skall göra 



 
 

18 
 

och det leder till att de inte kopplar ihop det som står i texten med det de vet om ämnet 

(Reichenberg, 2000). Det är viktigt att vår kunskap inom ett område är ordnad så bra som 

möjligt (Bråten, 2008). Om ett fungerande schema inte kan aktiveras nås inte full läsförståelse 

trots god ordförståelse och goda grammatiska kunskaper (Lundberg, 2010). Ett sätt att lära 

elever att aktivera sina förkunskaper är att lära dem att ställa varför-frågor när de läser. Även 

konkreta frågor på texten kan ha betydelse för förståelsen när elevens förkunskaper inte 

aktiveras spontant (Bråten, 2008). 

 

2.3.4. Kognitiva förmågor 

Läsförståelse är en mångfacetterad process som har höga samband med många olika 

kognitiva processer” (Elwér, 2009, sid 170). Idag vet vi inte så mycket om kausala faktorer 

som påverkar läsförståelsen men vi känner dock till några faktorer som sammanfaller med 

läsförståelsesvårigheter (Elwér, 2009). 

Arbetsminnets kapacitet påverkar lärandeprocessen och läsförståelsen och kan ha en 

avgörande betydelse vid avancerade kognitiva uppgifter. Begåvning och minne behöver 

däremot inte vara samma sak då minneskapacitet kan variera mellan olika personer delvis 

oberoende av intelligens. Även personer med normal intelligens kan ha svårigheter att lära sig 

nya saker. Det finns flera teorier om hur arbetsminnet fungerar. Begreppen korttidsminne, 

arbetsminne och långtidsminne används för att beskriva vår minnesförmåga men begreppen 

kan variera mellan olika forskare. Det kan också vara svårt att skilja på vilka uppgifter som är 

korttidsminnes- respektive arbetsminnesuppgifter då det är i stort sett samma områden i 

hjärnan som aktiveras. Flera forskare menar att det finns ett samband mellan arbetsminne och 

läsförståelse (Dahlin, 2009). 

Dahlin (2009) beskriver korttidsminnet som en funktion där lagring av information pågår. Det 

är sådana uppgifter som inte ska bearbetas, till exempel att minnas en serie siffror. I 

arbetsminnet både lagras och bearbetas ny information samt integreras med tidigare 

information som finns lagrad i långtidsminnet. Arbetsminnet hjälper också till att kontrollera 

uppmärksamheten. I långtidsminnet lagras information av olika slag under mycket lång tid. 

Hur mycket vi kan minnas i arbetsminnet beror dels på uppgiftens art, dels på hur mycket vi 

kan vara medvetna om, bearbeta och hålla uppmärksamheten på åt gången (Dahlin, 2009).  
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Även Vellutino (2003) menar att uppmärksamheten har betydelse för läsförståelsen. Han 

betecknar uppmärksamhet, visuell föreställningsförmåga och generell intelligens som icke- 

språkliga kognitiva förmågor och menar att de har betydelse för läsförståelsen. Bråten (2008) 

ifrågasätter dock om det är rimligt att kategorisera generell intelligens som en icke-språklig 

förmåga. Han menar att många av de uppgifter som ingår i intelligenstest kräver åtskillig 

språkkompetens (till exempel ordförråd och begreppsförståelse). Sambandet mellan generell 

intelligens och läsförståelse är tydligt, däremot är sambandet mellan testad intelligens och 

ordavkodningsfärdigheter litet. Bråten menar därför att god läsförståelse är beroende av andra 

faktorer än felfri och flytande avkodning (Bråten, 2008).  

Det är en klar fördel att kunna arbeta koncentrerat under en längre tid och inte bli störd av 

vare sig sina egna tankar eller av den yttre omgivningen, ju mer krävande texter desto 

viktigare. Problem med uppmärksamhet vid läsning kan ha flera orsaker, till exempel 

neurologiska störningar, bristande intresse för innehållet, låg motivation, brister i 

ordförståelse eller brister i ordavkodningen och eventuellt en kombination av flera av dessa 

faktorer (Bråten, 2008). 

Den visuella föreställningsförmågan, det vill säga förmågan att skapa, lagra och plocka fram 

visuella föreställningar (bilder) kan också påverka läsförståelsen. Goda läsare skapar ofta inre 

bilder av sin personliga tolkning av texten som kan leda till en djupare förståelse (Bråten, 

2008; Lundberg, 2010). Det finns tillfällen då den visuella föreställningsförmågan inte är 

bristfällig hos eleven men där eleven inte använder den aktivt under läsningen. Undervisning i 

hur bilder som representerar texten kan konstrueras har visat sig framgångsrik (Bråten, 2008). 

 

2.3.5. Motivation och engagemang 

För att en elev ska utvecklas till en god läsare krävs inte bara förmåga utan också en vilja att 

läsa. Engagerade läsare förstår och presterar bättre än som de inte är engagerade (Swalander, 

2009). Att läsa och förstå en text är ansträngande och om eleven inte får det utbyte av 

läsningen som motsvarar ansträngningen finns en risk att han/hon gör något annat i stället 

(Lundberg, 2010).  Därför är det viktigt att läsning sker på ett lustfyllt sätt så att eleven känner 

att det är värt ansträngningen (Taube, 2007). Saknas motivation för att läsa hjälper det inte att 

elevens övriga förutsättningar för läsning är goda (Swalander, 2006).  Bråten (2008) menar att 

inre motiverade läsare gärna läser krävande texter medan läsare som saknar inre motivation 
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först och främst läser de uppgifter de måste och med så liten insats som möjligt. Förvänt-

ningar och feedback är viktigt för motivationen (Reeve, 2006). Reeve menar att man ska 

motivera genom tydliga förväntningar, sätta upp mål och ge feedback. Förväntningar om 

framgång är viktiga för vilka uppgifter vi engagerar oss i och hur mycket kraft vi lägger på 

uppgiften (Bandura i Imsen, 2006). Winner (1999) menar att höga förväntningar från 

omgivningen leder till högre prestationer. 

Men även självbild och självuppfattning har betydelse för läsningen. Forskning visar att en 

positiv akademisk självbild är viktig för att nå goda akademiska resultat. Goda läsare har hög 

tilltro till sin egen förmåga medan svaga läsare har låg tilltro till den egna förmågan 

(Swalander, 2006). Erfarenheter av omgivningen och värderingar från betydelsefulla 

personer, till exempel föräldrar, lärare och kamrater, påverkar självbilden (Taube, 2007). 

 

2.3.6. Text, förståelsestrategier och metakognition 

Läsförståelsestrategier är de mentala aktiviteter som läsaren använder för att tillägna sig, 

ordna och fördjupa informationen från en text, samt övervaka och styra sin läsförståelse. Goda 

läsare är aktiva och använder läsförståelsestrategier under hela läsningen. Det innebär bland 

annat att de försöker förutse innehållet i texten, ställer frågor till sig själva, sammanfattar, drar 

slutsatser och anknyter till förkunskaper. Svaga läsare däremot aktiverar inte lässtrategier 

under läsningen och använder inte läsförståelsestrategier (Persson, 1994; Bråten, 2008). De 

behärskar heller inte lika många strategier som goda läsare (Lundberg, 1984).    

Det är viktigt att vi i skolan skapar en innebörd i lärandebegreppet så att elever får insikt om 

att vad de lär sig till stor del beror på deras eget agerande (Doverborg & Pramling, 2000). Att 

inse om man förstår eller inte förstår en text och att veta vad man kan göra när man inte 

förstår är att ha ett metakognitivt perspektiv på sin läsförståelse. Metakognition handlar om att 

vara medveten om sitt eget tänkande, hur man gör när man löser problem, lär sig något, söker 

i sitt minne, fattar beslut eller tolkar en text (Druid Glentow, 2006). Goda läsare vet när de 

inte förstår och vad de ska göra då, till skillnad från svaga läsare (Westlund, 2009). Att 

utveckla flexibla lässtrategier, där läsningen anpassas efter text och syfte, är en fråga om 

metakognition (Lundberg, 2010). Metakognition utvecklar läsförståelse då den har ett nära 

samband med val av strategier samt effektiviteten av den strategi som valts (Westlund, 2009).  
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Då mycket av det som ska läras in sker genom läsning har texten stor betydelse. Det är viktigt 

att den både väcker läslust och har en hög grad av läsbarhet (Reichenberg, 2008).  Att läsa 

faktatexter ställer andra krav än vad en berättande text gör och det handlar inte bara om 

kunskaper, även attityder och känslor påverkar läsningen (Sterner & Lundberg, 2002). Många 

elever har svårt att förstå vad de läser i läroböcker och det finns flera orsaker till detta, till 

exempel att läsförmågan inte är tillräcklig, ordförrådet är för litet eller att de grammatiska 

kunskaperna är otillräckliga (Reichenberg, 2000). Det är lättare att förstå en text om den har 

en särskild förklaring av de ord där betydelsen inte framgår av sammanhanget (Reichenberg, 

2008) författaröst och kausalitet (orsakssammanhang) gör att elevernas läsförståelse ökar 

samtidigt som de blir bättre på att göra inferenser. Särskilt andraspråkselever gynnas av detta 

(Reichenberg, 2008). Men ett läromedel kan inte stå på egna ben, det krävs också en 

planmässig och målmedveten undervisning (Sterner & Lundberg, 2002). 

 

2.4. Elever med specifika läsförståelsesvårigheter 

Detta avsnitt är indelat i: Elever med specifika läsförståelsesvårigheter, Ordkunskap och 

ordspråk, Olika nivåer av läsförmåga, Arbetsminne och exekutiva funktioner samt Förmåga 

att dra slutsatser. 

 

2.4.1. Elever med specifika läsförståelsesvårigheter  

Det finns tre grupper av läsare som har problem med läsförståelse, de med enbart ordavkod-

ningsproblem, de med enbart språkförståelseproblem samt de med både ordavkodnings- och 

språkförståelseproblem (Elwér, 2009). Internationellt används begreppet ”poor 

comprehenders” för barn med specifika läsförståelseproblem och deras svårigheter kallas 

”Specific Comprehension Deficit” (Landi, 2009). Elever med specifika läsförståelsesvårig-

heter har försämrad läsförståelse men normal ordigenkänningsförmåga och normal fonologisk 

avkodningsförmåga. De här barnen har trots detta svårare att definiera ord jämfört med 

jämnåriga kamrater med normal läsförståelse (Weeks et al, 2008) och de har problem med 

läsningens högre processnivåer som att integrera information med annan information i texten, 

att göra inferenser och att övervaka sin egen läsprocess. Kombinationen lagring och 

processande är problematisk för denna grupp och de har en sämre metakognitiv förmåga 

(Elwér, 2009).  
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Elever med specifika läsförståelseproblem är svårare att upptäcka i skolan än elever med 

avkodningsproblem. De här eleverna får allvarliga problem i skolan då mycket av inlärningen 

sker genom att läsa olika texter (Elwér, 2009). I flera studier har barn med läs- och hörför-

ståelsesvårigheter men med normal avkodningsförmåga upptäckts. Forskare uppskattar att 10-

15 % av läsare i 7-8-årsåldern har specifika förståelsebrister (Landi, 2009). I en svensk studie 

beräknar man att 8 % av alla barn har generella förståelsesvårigheter (Samuelsson, 2002). 

Senare studier har visat att denna speciella grupp av barn har svårigheter att göra riktiga text-

inferenser, övervaka sin förståelseutveckling, använda relevant semantisk information, 

bearbeta syntaktiskt komplexa meningar och hålla information i arbetsminnet trots adekvat 

ordläsningsförmåga/ordavkodningsförmåga (Landi, 2009). Barn med svag läsförståelse kan 

ha svårigheter att förstå alla typer av texter (Wolff, 2005) och de uppvisar svårigheter på flera 

olika språkuppgifter och presterar sämre på en mängd läsrelaterade uppgifter (Cain & Oakhill, 

2006).  

Svaga läsare använder oftast inte effektiva förståelsestrategier och härleder inte lämplig 

mening från texten. De knyter heller inte an till sina förkunskaper. Goda läsare är bättre på att 

organisera sin kunskap och använda den på rätt sätt. Deras kognitiva och metakognitiva 

förmågor är väl integrerade. Hos svaga läsare tycks dessa funktioner vara oordnade – en god 

kognitiv förmåga är inte underbyggd med en lika god metakognitiv förmåga eller 

övervakningsförmåga och vice versa (Persson, 1994).   

Trots att elever med specifika läsförståelsesvårigheter i allmänhet lider av bristande förmåga 

att övervaka sin läsning eller har sämre förmåga att göra inferenser, så uppvisar en del av dem 

genomsnittliga eller goda prestationer på dessa uppgifter jämfört med jämnåriga kamrater 

(Cain & Oakhill, 2006). Elever med specifika läsförståelsesvårigheter är alltså ingen homogen 

grupp. En del av dem har svag semantisk eller syntaktisk förmåga, medan andra uppvisar 

åldersadekvat utveckling inom dessa områden. En gemensam likhet hos gruppen är 

avsaknaden av de fonologiska svårigheter som är typiska vid avkodningssvårigheter (Cain & 

Towse, 2008). Cain (2005, i Cain & Towse, 2008) har visat i en studie att svårigheterna är 

specifika för användandet av kontexten.   

Läsförståelse spänner över många olika språkförmågor. Den inkluderar förmågor på en lägre 

nivå som lexikala förmågor, till exempel effektiv ordavkodning och ordkunskap/vokabulär 

kunskap, förmågor på meningsnivå som kunskap om grammatik samt förmågor på en högre 

nivå som textbearbetningsförmågor, till exempel att göra inferenser, förståelseövervakning 
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och arbetsminneskapacitet (Cain & Oakhill, 2006). Cain och Oakhill (2006) menar att 

kunskapen om förståelseutveckling kan bli bättre med forskning om interaktionen mellan 

olika språkliga och kognitiva förmågor i stället för att fokusera på lägre eller högre 

läsrelaterade förmågor. 

 

2.4.2. Ordkunskap och ordspråk  

Ordrelaterad kunskap kan delas i tre delar: fonologisk kunskap, semantisk kunskap och 

ordigenkänning.  Forskare har hittat skillnader i semantisk kunskap mellan elever med 

specifika läsförståelsesvårigheter och normala läsare. Elever med specifika 

läsförståelsesvårigheter verkar ha svårigheter med ordens betydelse och vid en studie, gjord 

av Nation & Snowling, 1998 (i Elwér, 2009), presterade de sämre än normalläsare på 

uppgifter som testade det passiva och det aktiva ordförrådet. I uppgifterna ingick bland annat 

att bestämma vilka ord som var synonymer, att förstå språkliga uttryck, definiera ord och att 

kunna ange flera sammanhang för ett givet ord (Elwér, 2009). Svaga läsare litar oftare mer till 

semantiska ledtrådar i kontexten för att identifiera ord än vad skickliga läsare gör. Deras 

bearbetning av bokstavssignaler är inte så fullständig som den skulle kunna vara och de litar 

hellre till ledtrådar i text och bilder för att gissa än för att försöka ljuda ut ett obekant ord 

(Pressley, 2006).  

Tidigare forskning, bland annat Nation et al (1999) har påvisat att semantisk svaghet ligger 

bakom minnessvårigheter hos elever med specifika läsförståelsesvårigheter (i Weeks et al, 

2008). Nations et al allmänna ståndpunkt är att elever med specifika läsförståelsesvårigheter 

är sämre på att använda semantisk information för att stödja minnet, att de har svaga 

semantiska förmågor och att de har problem med att skapa mentala bilder av en texts hand-

ling. De har också brister i bearbetningsförmågan som är viktig för att skapa mening i en text 

(Week et al, 2008). Weeks et al (2008) antar i stället att brister i en del av det semantiska 

minnet leder till språksvårigheter hos elever med specifika läsförståelsesvårigheter. Detta är 

inte specifikt för den verbala domänen utan kan även sträcka sig till bland annat siffror, bilder 

eller händelser. Den här svagheten i denna del av det semantiska minnet skulle därför kunna 

testas på flera sätt. Weeks et al (2008) menar att denna del av det semantiska minnet är 

nödvändig för läsförståelse likaväl som för att göra inferenser, dra slutsatser och för den 

simultana uppfattningen. Bearbetningen i denna del av det semantiska minnet stöttar även 
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förmågan att minnas ord, vilket kan förklara varför elever med specifika läsförståelse-

svårigheter minns färre ord från muntliga och skriftliga berättelser (Weeks et al, 2008).  

Weeks, Hamilton, Oakhill och Holliday (2008), har i en kvantitativ studie undersökt 32 barn i 

åldern 9-11 år, 16 elever med specifika läsförståelsesvårigheter och 16 elever med god 

läsförståelse. De fann inga signifikanta differenser mellan grupperna vad gäller läsning av 

nonsensord eller ickeverbal förmåga. Elever med specifika läsförståelsesvårigheter kom ihåg 

färre för sammanhanget betydelsefulla ord än kontrollgruppen i den semantiska uppgiften, 

men detta var signifikant endast till p=.06 och är därför inte statistiskt säkerställt (Weeks et al 

2008).  

Barn som uppvisar svårigheter att bearbeta språk i sammanhang har oftare en svag förståelse 

för idiom (Norbury, 2004 i Cain & Towse, 2008) och närvaron av ett stödjande sammanhang 

ökar både yngre och äldre barns förståelse av idiom (Gibbs, 1987; Nippold & Martin, 1989 i 

Cain & Towse, 2008). Även Landi (2009) menar att kontexten har en höjande effekt på 

läsförmågan – vilket visar att även goda läsare utnyttjar kontexten, men att de inte är beroende 

av den, som de svaga är.  

Cain och Towse (2008) har i en kvantitativ studie undersökt förståelsen av idiom i relation till 

läsförståelseförmågan hos 9-10-åringar. Elever med specifika läsförståelsesvårigheter var 

sämre på att använda stödjande kontext för att öka sin förståelse. Studien visar att det är den 

svaga slutledningen från sammanhanget som orsakar svårigheterna. Barn med svag förståelse 

bör stödjas vid textbearbetning för att förstå obekant bildligt språk. Båda grupperna hade 

fördel av närvaron av ett stödjande textsammanhang, men elever med specifika 

läsförståelsesvårigheter var sämre på att använda informationen. Analyser av felaktiga svar 

indikerar att de i allmänhet är sämre på att använda sammanhanget på ett riktigt sätt samt på 

att upptäcka och/eller välja ut och använda ledtrådar i kontexten för att dra riktiga slutsatser.  

De fynd som Cain och Towse har gjort visar således att barn med specifika läsförståelse-

svårigheter har svårigheter att använda kontexten för att få full förståelse av en text. Deras 

problem med bearbetning av ovanliga och obekanta idiom är relaterade till deras grund-

läggande svårigheter att dra slutsatser från sammanhang. Deras semantiska bearbetnings-

förmåga tycks dock vara intakt. Dessa rön tyder på att elever med specifika läsförståelse-

svårigheter kan fokusera på lokal meningsnivåförståelse och att de kan använda kontexten i en 

begränsad omfattning. Emellertid misslyckas de med att dra nytta av helhetsförståelsen av 
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texten när de härleder mening från obekanta idiom. Dessa fynd visar på vikten att bearbeta 

sammanhang för att förstå idiom (Cain & Towse, 2008). 

 

2.4.3. Olika nivåer av läsförmåga 

Läsförståelse är en komplex process som kräver koordination av ”bottom up” ordnivåför-

mågor och ”top down” betydelsebearbetningsförmågor. Senare forskning har undersökt högre 

förmågors bidrag till läsförståelse. Resultat från studier indikerar att förhållandet mellan 

läsförmågor på en lägre nivå och förståelse är beroende av ålder och skicklighetsnivå hos 

deltagarna. Det innebär att för barn och mindre skickliga läsare spelar läsförmågor på en lägre 

nivå en mer framträdande roll i förståelseförmågan. Det vill säga yngre och svaga läsare är 

mer beroende av ordavkodningen (Landi, 2009).  

Landi (2009) har undersökt relationen mellan högre och lägre nivåer av läsförståelseförmåga. 

Hennes studie är gjord på vuxna och omfattar 928 studenter vid ett universitet i nordöstra 

USA. Hon testade bland annat förståelse, ordförråd, exponering av text, avkodning, stavning 

och icke verbalt IQ. Hennes resultat presenterar bevis för att vuxnas läsförmågor på högre 

nivå (förståelse och ordförråd) är delvis skiljda från förmågor på lägre nivå (stavning och 

avkodning). Uppföljning med regressionsanalyser visade att delförmågor på högre nivå (till 

exempel ordförråd och exponering av text) var signifikant bättre prediktorer av läsförståelse-

förmåga än förmågor på lägre nivå (till exempel avkodning och stavning) hos vuxna skickliga 

läsare. Regressionsanalyserna visade att avkodning endast svarar för en mycket liten del av 

variansen av förståelseförmågan (<1% i studien med studenter). Dessa fynd visar att förmågor 

på högre nivå är starkare besläktade med förståelseförmåga hos vuxna än vad förmågor på 

lägre nivå är (Landi, 2009).  

Landis (2009) resultat stödjer hypotesen att ordförråd är avgörande för god förståelse. 

Ordförråd är den enskilt bästa prediktorn av förståelseförmåga, den svarar för ungefär 40 % 

av variansen. Hennes resultat överensstämmer med flera studier av barn där man funnit stark 

korrelation mellan ordförråd och förståelseförmåga. Landi (2009) understryker att hennes 

resultat stämmer överens med uppfattningen att för de flesta vuxna läsare och många barn 

som har passerat övergången till flytande läsning, så är det inte avkodningsförmågan som är 

en begränsande faktor för läsförståelseförmågan.  
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2.4.4. Arbetsminne och exekutiva funktioner  

Som tidigare framhållits är det väl grundat att arbetsminnet har ett samband med förståelse-

förmågan. Däremot är dess roll för att förklara specifika läsförståelsesvårigheter fortfarande 

under debatt (Caretti et al, 2009). Carretti, Borella, Cornoldi och De Beni har studerat vilken 

roll arbetsminnet har för att skilja elever med specifika läsförståelsesvårigheter från elever 

med god läsförståelse. Deras resultat visar att minnesuppgifter som är beroende av 

uppmärksamhetskontroll och som kräver verbal informationsbearbetning är bäst för att skilja 

dessa grupper åt. Olika studier har visat motsatta resultat: en del rapporterar signifikanta 

skillnader mellan grupperna i visuo-spatiala arbetsminnesuppgifter, medan andra inte har 

hittat några skillnader (Carretti et al 2009). 

Carrettis et al (2009) studie visar att bristen i arbetsminnet hos elever med läsförståelse-

svårigheter i huvudsak är relaterad till uppgifter som kräver lagring och bearbetning (se även 

2.3.4.). Den svagare arbetsminnesprestationen hos dessa elever beror lite på uppgiftens 

modalitet, i stället är den huvudsakligen besläktad med den involverade uppmärksamhets-

kontrollen. De fynd som Carretti et al (2009) har gjort bekräftar att arbetsminnesuppgifter 

som ställer stora krav på uppmärksamhet är en bättre prediktor på läsförståelse än enkla 

minnesomfångsuppgifter (Carretti et al, 2009).  

Forskare har börjat undersöka olika exekutiva funktioners roll vid läsförståelse. Den 

exekutiva funktionen refererar till ett set av kognitiva processer. Frambrytande forskning 

stödjer de exekutiva funktionernas bidrag till läsförståelse, däremot har inte något specifikt 

mönster hittats hos barn med förståelsesvårigheter (Locascio et al, 2010).  

De resultat som Locascio, Mahone, Eason och Cutting har kommit fram till i sin kvantitativa 

studie av barn i 10-14-års ålder belyser de exekutiva förmågornas bidrag till utvecklingen av 

läsförståelse och stämmer överens med andra forskares fynd, till exempel Cutting et al, 2009 

och Sesma et al, 2009, (i Locascio, 2010). En analys av de exekutiva funktionerna 

identifierade tre latenta faktorer: planering/spatialt arbetsminne, verbalt arbetsminne och 

responshämning. Barn med specifika läsförståelsebrister visar svaga prestationer när det gäller 

planeringsfaktorn. Svårigheterna är alltså kopplade till den exekutiva funktionen, särskilt svag 

strategisk planering kan leda till läsförståelseproblem (Locascio et al, 2010). Locascio et al 

(2010) hittade även skillnader i spatial planering, i regelinlärning och i förmågan att etablera 

och upprätthålla information, förmågor som tycks vara särskilt signifikant kopplade till 

läsförståelseprestationer.  
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Verbalt arbetsminne är speciellt avgörande vid klassrumsinlärning och har kopplats till 

läsförståelse, både hos normala läsare, mycket erfarna läsare och hos läsare med lässvårig-

heter (Locascio et al, 2010). Locascio et al (2010) upptäckte att förmågan hos elever med 

specifika läsförståelsesvårigheter, att hålla regler i verbala arbetsminnet är mindre effektiv 

jämfört med elever med god läsförståelse. Barn med specifika läsförståelsebrister visade 

också lägre prestationer (men inom det genomsnittliga området) på uppgifter med regel-

överträdelser, den mest framträdande skillnaden tycks vara relaterad till planeringsmisstag. 

Testerna påvisar en underliggande ineffektivitet i planering och organisation av en uppgift. 

Dessa brister kan ligga bakom det sätt på vilket barn med specifika läsförståelsebrister styr 

och organiserar läsmaterial för förståelse. Studier har visat att övervakning under läsning 

(Oakhill & Yuill, 1996; Perfetti et al, 1996; Ruffman, 1996 i Locascio, 2010) och 

organisering (Cornoldi, De Beni och Pazzaglia, 1996 i Locascio, 2010) av läsmaterial är 

prediktivt för läsförståelse.  

 

2.4.5. Förmåga att dra slutsatser 

I Cains och Oakhills (2006) tidigare nämnda studie av 46 barn, hälften med läsförståelse-

svårigheter och hälften med god läsförståelse, hade alla barnen normal ordavkodningsförmåga 

för sin ålder. Barnen testades på bland annat ordavkodning, textförståelse, ordförråd, syntax, 

kognitiv förmåga, arbetsminne och hörförståelse. Studien indikerar att det är osannolikt att det 

är en enda underliggande faktor vid läsförståelsesvårigheter. Svaga läsare riskerar i allmänhet 

att uppnå svaga kunskaper då svaga verbala eller kognitiva förmågor på olika sätt tycks 

påverka deras läsutveckling (Cain & Oakhill, 2006). 

Cain och Oakhill (2006) fann inga bevis för att elever med läsförståelsesvårigheter och elever 

med god läsförståelse skiljer sig åt i slutledningsförmåga i allmänhet. De hittade en signifi-

kant och ganska stor gruppdifferens endast vid mätningen av muntligt resonemang. Således 

kan det vara så att elever med läsförståelsesvårigheter har problem med att bearbeta komplex 

information på det muntliga området. Det signifikanta sambandet mellan förståelseförmåga 

och muntligt resonemang var tydligt även när det inte togs hänsyn till arbetsminnesförmågan. 

Bearbetningsförmågan är tydligen inte den enda prediktorn i detta samband. Cain och Oakhill 

(2006) menar att sambandet mellan ordförråd och ordläsningsutveckling är intressant.  
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2.5. Interventioner 

När förståelsesvårigheter har upptäckts bör en noggrann analys av andra språkliga och 

kognitiva förmågor göras för att ange hur interventionen skall utformas. Interventionsstudier 

ger inte bara hjälp till undervisningen i klassrummet utan de ökar också vår förståelse för 

förmågor som medverkar till förståelsesvårigheter (Cain & Oakhill, 2006). För att en elev 

med läsförståelsesvårigheter ska få adekvat hjälp krävs att lärare förstår vad det är som gör att 

svårigheterna uppstår och att de pedagogiska insatserna anpassas efter elevens behov. Det 

räcker inte att bara föreslå mer läsning av skönlitteratur. Det finns dock några generella 

insatser som är bra för elever i den tidiga läsutvecklingen, till exempel vägledd högläsning, 

träning av fonemisk medvetenhet, träning av att öka flytet i läsningen och explicit 

undervisning i läsförståelsestrategier (Wolff, 2009).  

Den studie som Cain och Oakhill gjorde visar att gruppjämförelser kan dölja svåra 

individuella brister. De menar att deras resultat belyser behovet av att skräddarsy 

interventionsprogrammen till den specifika bristen som varje barn uppvisar därför att 

läsförståelseförmågan kan bero på många olika språkliga och kognitiva faktorer (Cain & 

Oakhill, 2006). 

Cain och Towse (2008) menar att det specialpedagogiska stödet bör ha fokus på hur viktiga 

ord för förståelse och sammanhang väljs ut och hur sammanhanget används vid bearbetningen 

av en text. Även Malmquist (1974)  menar att viktiga ord och fraser som fungerar som 

signaler för förståelse av relationer särskilt bör uppmärksammas och att undervisningen i 

läsförståelse bör omfatta systematiska övningar för att bredda elevernas erfarenhetsbakgrund. 

När strukturerade insatser sätts in tidigt är det lättare för elever med ett dåligt ordförråd att 

komma ikapp sina jämnåriga kamrater. Vid ordförrådsundervisningen är det viktigt att stärka 

elevens metakognitiva förmåga då forskning tyder på att svaga läsare inte är lika medvetna 

om när de förstår eller inte förstår en text jämfört med goda läsare (Wolff, 2009). 

Det är problematiskt för elever med förståelsesvårigheter att dra nytta av kompensatoriska 

hjälpmedel då de till exempel inte alltid är hjälpta av att lyssna på en text. Vi behöver i stället 

ändra texten. Elever med förståelsesvårigheter har nytta av samma slag av interventioner som 

gäller ordförråd och guidad läsning, men i ett mycket långsammare tempo och med en mindre 

mängd av ny information (Samuelsson, 2002).  
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Elever med läsförståelsesvårigheter kanske inte engagerar sig så mycket i läsning utanför 

skolan därför att de inte har så stor glädje av läsning som elever med god läsförståelse och 

därför inte stöter på lika många nya ord (Cain & Oakhill, 2006).  

 

2.6. Lärarkompetens och undervisning i läsförståelse   

Mer och mer av läsforskningen visar att lärarens vägledning i hur eleven ska utveckla sin 

läsförståelse har en avgörande betydelse. Det är när eleven knäckt koden som läsförståelsen 

utvecklas på djupet. Lärare från och med år 3-4 har därför ett stort ansvar för elevens fortsatta 

läsutveckling så att han/hon utvecklas till en självständig och strategisk läsare (Westlund, 

2009). Undervisning i läsförståelse, särskilt klassrumsundervisning, är kanske det allra 

viktigaste för många elever (Sweet & Snow, 2003). Lässvårigheter är hos de flesta elever 

snarare orsakade av otillräcklig undervisning än av brister i kognitiva förmågor (Vellutino, 

2003). Elevernas lässvårigheter beror på att de inte fått undervisning som är tillräckligt 

systematisk för att de ska lära sig. De har inte blivit undervisade i hur de ska avkoda text 

och/eller hur de ska konstruera mening från texten på ett kompetent och effektivt sätt 

(Pressley, 2006). Det verkar som om svaga läsare liksom nybörjare behöver mer explicit 

undervisning (Wolff, 2005). 

 

2.7. Bedömning av läsförståelse   

Bedömning är både komplext och ansvarsfullt och för att den ska vara tillförlitlig måste olika 

krav uppfyllas och några olika frågor kunna besvaras, till exempel: Vad ska bedömas? Hur 

ska det bedömas?  Är sättet som används vid bedömningen tillförlitligt? (Lindström & 

Lindberg, 2005). Bedömningar bygger på observationer och de kan vara beskrivande eller 

värderande. Båda typerna av observationer är viktiga för elever och lärare. Kvalitet på 

observation och bedömning är viktigt och en av läraryrkets nyckelkompetenser. Om en 

förmåga ska utvecklas krävs någon form av systematisk bedömning och goda kriterier för 

bedömningen (Rosén et al, 2008). Lärare måste känna till hur elever med särskilda behov 

identifieras och testas på ett rättvisande sätt. Tester får inte vara utformade så att de ökar 

funktionsnedsättningens inverkan på resultatet (Mc Millan, 2007). 
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Bedömningen av läsförståelse är mera komplicerad än vad man oftast tror (Rosén et al, 2008). 

Den är betydligt mer komplex än resultatet av ett enda samband med kognitiv förmåga, verbal 

förmåga eller resonemangsförmåga trots att dessa faktorer spelar en roll (Cain & Oakhill, 

2006). Bedömning av en elevs läsförståelse bör omfatta olika typer av texter. Elever kan ha 

svårt att använda texten till uppgifter men ändå ha bra förståelse och bra förmåga att göra 

inferenser (Duke et al, 2004). Lärare bör bedöma den enskilda elevens styrkor och svagheter i 

läsförståelse i relation till ordavkodningsförmåga, muntlig språkkompetens, kognitiva 

förmågor, förkunskaper, kunskap om skriftspråk, förståelsestrategier och läsmotivation 

(Bråten, 2008). 

Till skillnad från lärare i många andra länder, som i större utsträckning använder prov för att 

bedöma läsförmågan, litar svenska lärare främst till sin egen professionella bedömning. Den 

bedömningen grundar sig ofta på: lyssnande på elevens högläsning, muntliga frågor på texten 

eller skriftliga kortsvarsfrågor på en text som eleverna läst. Många lärare uppmanar aldrig 

eller nästan aldrig sina elever att ge långa skriftliga svar. Längden är i sig inte avgörande, men 

frågor som kräver reflektion och slutledning kräver ofta ett längre och mera utförligt svar och 

kan då säga mera om elevens förståelse (Rosén et al, 2008). 

Den viktigaste delen i bedömning för lärande är återkoppling, det vill säga formativ 

bedömning. Information tillsammans med anvisningar om vad eleven kan göra för att 

förkovra sig leder till bättre resultat. De elever som vinner mest på denna form av bedömning 

är de svagpresterande eleverna (Lindström, 2005). Det finns olika bedömningsscheman som 

kan användas vid bedömning av läsförståelse, till exempel ”Nya Språket lyfter!” (Skolverket, 

2008), ”God läsutveckling” (Lundberg & Herrlin, 2005) och ”Nya Lusboken” (Allard et al, 

2001) innehåller sådana scheman. Nya Språket lyfter (Skolverket, 2008) innehåller 

detaljerade och systematiserade observationspunkter som är anpassade till målen i år 3 och 5 

(målen i Lpo 94), lärarmatriser och observationsschema för elever. En fördel med att använda 

ett observationsmaterial är att alla elevers framsteg syns och att det ger läraren ett verktyg för 

hur undervisningen kan anpassas efter varje elevs individuella förutsättningar (Skolverket, 

2008). Lundberg och Herrlin (2005) har ett läsutvecklingsschema (ett för elevens egen 

bedömning och ett för lärarens bedömning) som är indelat i fem olika dimensioner: 

fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och läsintresse. Det talar 

om vad de olika läsnivåerna i respektive dimension handlar om. Ytterligare ett redskap för 

bedömning av läsutveckling är LäsUtvecklingsSchemat, LUS, som är ett kvalitativt 

bedömningsinstrument. Det bygger på bedömningar som görs i det dagliga arbetet när lärare 
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lyssnar på elevernas läsning för att avgöra var varje enskild elev befinner sig i LUS (Allard et 

al, 2001).     

 

3. Perspektivtagande och metod  

3.1. Perspektiv 

I en forskningsprocess uppkommer många olika frågor. Charon (2007) menar att frågor blir 

mer meningsfulla när ett perspektivtagande införs. Läsförståelse påverkas av flera olika 

faktorer (Wolff, 2009) och är ett samspel mellan språkliga och kognitiva processer (Arnbak, 

2010). Läsförståelsen påverkas dels av intellektuella faktorer (Malmquist, 1974) och 

individuella skillnader i läggning, motivation och mål (Vellutino, 2003), dels av kunskaps- 

och erfarenhetsbakgrund (Malmquist, 1974) och socioekonomiska faktorer (Westlund, 2009).  

Det är frågorna som avgränsar och ger ett forskningsprojekt en inriktning (Starrin, 1994). I 

denna studie har jag valt att undersöka läsförståelse ur ett lärarperspektiv då de frågor som 

uppkommit är sådana som lärare ofta ställer sig. Det är svårt att bedöma perspektiv på ett 

rationellt sätt. Det är viktigt att jag kan se ett fenomen ur flera olika perspektiv. Det är också 

viktigt att känna till de bakgrundsfaktorer, till exempel verklighetssyn, människosyn, 

kunskapssyn, kön, ålder och klass, som kan påverka mitt perspektiv (Barbosa & Wahlberg, 

1994). Min förförståelse som klasslärare och speciallärare kan påverka mitt perspektiv liksom 

mina erfarenheter, människosyn, verklighetssyn, kunskapssyn, kön, ålder och klass också kan 

göra det. Det finns med andra ord en risk att detta kan påverka min bedömning av resultatet. 

Perspektiv tvingar oss att plocka ut vissa stimuli från vår miljö och ignorera andra och de gör 

det möjligt att se delar av verkligheten (Charon, 2007). Forskaren beskriver en tolkning av 

verkligheten där dennes bakgrund och kunskap är en del i tolkningsprocessen (Fejes & 

Thornberg, 2009).  

 

3.2. Val av metod 

Utgångspunkten för den här studien är yrkesverksamma lärares uppfattningar och erfarenheter 

av läsförståelse. Jag är också intresserad av deras erfarenheter av elever som trots en god eller 

medelgod avkodning ändå inte har god läsförståelse. 



 
 

32 
 

De frågor som jag har ställt är av den karaktär som leder mot en kvalitativ metod. Jag har 

ställt frågor av typen: Vad är din uppfattning om …? och Hur uppfattar du …? (Starrin, 

1994). Att en metod är kvalitativ innebär att den handlar om hur vi vill beskriva något, till 

exempel människors sätt att uppfatta sin omvärld. Centralt för kvalitativa metoder är att man 

söker finna de kategorier, beskrivningar eller modeller som bäst beskriver något fenomen eller 

sammanhang i omvärlden (Larsson, 1986). Målet i den kvalitativa forskningen är att 

undersöka variationer, företeelser och innebörder medan det i den kvantitativa forskningen 

betonas kvantifiering av data (Starrin, 1994). Inom den kvalitativa forskningen kan flera olika 

traditioner urskiljas beroende på vad som ska studeras (Fejes & Thornberg, 2009). I huvudsak 

betonas ett induktivt synsätt på förhållandet mellan teori och forskning och vikten läggs vid 

hur individerna uppfattar och tolkar sin verklighet (Bryman, 2002).   

Genom mina frågeställningar vill jag undersöka hur lärare uppfattar läsförståelse samt deras 

erfarenheter av elever med läsförståelsesvårigheter. Jag har inspirerats av fenomenografin, då 

den vill beskriva hur olika fenomen uppfattas, hur något framstår men inte hur något 

egentligen är (Larsson, 1986). En uppfattning är ett sätt att förstå något eller ett sätt att erfara 

något. Fenomengrafin riktar uppmärksamheten mot variationen i att uppfatta omvärlden 

(Dahlgren & Johansson, 2009). Inom fenomenografin talas om ett första ordningens 

perspektiv som handlar om fakta (vad som kan observeras utifrån) samt ett andra ordningens 

perspektiv som handlar om hur någon upplever något. Frågan är vad man studerar, inte om 

något är sant eller falskt (Marton, 1981).  

 

3.3. Urval och kontakt med skolorna  

I min undersökning har jag valt att göra ett strategiskt urval eftersom jag vill få så stora 

variationer som möjligt i datamaterialet. För insamling av det empiriska materialet har jag 

använt en enkät. Jag har strävat efter att få med skolor från olika kommuner, kommunala 

skolor och friskolor, större och mindre orter samt olika bostadsområden inom de större 

orterna för att få med skolor med elever av en varierande socioekonomisk bakgrund men även 

skolor med olika organisation och elevantal. Skolorna ligger i södra Sverige. Det är till lärare 

som undervisar i svenska i år 1-6 som jag vänt mig. Den första kontakten med skolorna tog 

jag med ett brev till rektorerna (bilaga 1). I brevet beskrev jag mitt syfte med enkäten, vikten 

av läsförståelse och de forskningsetiska principerna. Det har varit svårt att nå ut till skolor 
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med min enkät då många skolor varit hårt arbetsbelastade med bland annat den nya 

läroplanen.  

På mitt brev till rektorerna (28 st) svarade endast hälften och av dessa tackade några nej på 

grund av hög arbetsbelastning bland lärarna med bland annat den nya läroplanen. För att nå ut 

till fler skolor och även få ett så strategiskt urval som möjligt tog jag då hjälp av kurs-

kamrater. Av de 167 enkäter som skickades ut till 31 olika skolor i södra Sverige besvarades 

64, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 38 %. Denna svarsfrekvens är för låg för att vara 

generaliserbar om detta hade varit en kvantitativ studie (Bryman, 2002). Då min studie är 

kvalitativ och med inspiration av fenomenografin så är det variationerna i svaren som är det 

intressanta och jag anser att jag har fått variation i svaren. 

När jag etablerat kontakt med skolorna skickade jag ut enkäterna till lärarna. Enkäterna 

skickades ut i början av februari. Tillsammans med enkäten var ett brev (bilaga 2) där jag 

beskrev mitt arbete och syftet med enkäten samt information om de forskningsetiska 

aspekterna. Jag lovade också en återkoppling till lärarna när arbetet slutförts. 

Enkäten har 17 frågor (inklusive en för ytterligare synpunkter). Min reflektion är att enkäten 

blev för lång, det hade räckt med färre frågor och då kunde kanske svarsfrekvensen ha blivit 

högre. Enkäten (bilaga 3) innehåller frågor om lärarnas utbildningsbakgrund, fortbildning och 

antal år i yrket. Några av frågorna handlar om erfarenhet av lässvårigheter, 

läsförståelsesvårigheter, hur dessa upptäcks samt orsaker och omfattning. Det finns även 

frågor om utbildningens betydelse för undervisningen i läsförståelse och hur stödet till elever 

med läsförståelsesvårigheter bäst organiseras. 

   

3.3.1 Presentation av respondenter och skolor 

Skolorna ligger i olika kommuner, i mindre och större orter och i olika typer av bostads-

områden inom de större orterna. Både kommunala skolor och friskolor ingår i undersökningen 

och de ligger i södra Sverige. Skolorna är av varierande storlek och olika organisation, till 

exempel 1-5, 4-9, 1-6, 1-9 och 6-9. Det är lärare som undervisar i svenska i år 1-6 som 

besvarat enkäten. Lärarna i studien har i genomsnitt undervisat i 19 år. De flesta finns inom 

dessa grupper: 0-3 år – 8 lärare; 9-15 år – 22 lärare; 22-25 år – 7 lärare; 34 – 43 år – 16 lärare.  
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3.4. Forskningsetiska principer 

Forskning behöver bedrivas då den har ett värde för samhällets utveckling men samhällets 

medlemmar har samtidigt rätt till skydd mot otillbörlig insyn i sina livsförhållanden därför bör 

en undersökning genomföras på ett etiskt korrekt sätt. Vetenskapsrådet har tagit fram 

forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning där kravet på 

skydd av den enskilde beskrivs. Fyra huvudkrav ställs: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det innebär att de som deltar i en undersökning 

ska informeras om syftet med undersökningen, att de själva beslutar om de vill vara med och 

att de kan avbryta deltagandet om de så önskar. Uppgifter om personer ska avidentifieras så 

att enskilda personer inte kan identifieras och att datamaterialet inte får användas till något 

annat än den studie de är avsedda för (Vetenskapsrådet, 2002).   

I mitt introduktionsbrev (bilaga 2) informerar jag om syftet med min enkät, att det är frivilligt 

att besvara enkäten, att svaren kommer att behandlas konfidentiellt och att de heller inte 

kommer att användas till något annat. Enkäten har besvarats anonymt. Jag har inte skickat 

enkäten till den skola som jag arbetar på, då det skulle kunna innebära en risk att få en 

otillbörlig insyn som skulle kunna påverka mitt arbete på skolan. 

 

3.5. Insamling av data 

För insamling av data har jag använt en enkät. En enkät är en form av mätinstrument med 

vilket man kan mäta människors beteende, uppfattningar och känslor (Trost, 2007). Enkäter 

och strukturerade intervjuer är likartade i flera avseenden. Den stora skillnaden är att det vid 

enkätutskick inte finns någon intervjuare närvande. En enkät måste därför vara lätt att förstå 

och besvara (Bryman, 2002). Innan man gör en enkät måste man ha syftet klart för sig och om 

undersökningen skall vara av kvantitativ eller kvalitativ natur (Trost, 2007). Då jag är 

intresserad av lärares uppfattningar om läsförståelse och gör en kvalitativ studie är frågorna 

ställda på så sätt att jag kan förstå, hitta mönster eller se variationer i lärarnas svar. Jag har 

gjort ett strategiskt urval, som är ett icke slumpmässigt urval, för att få variation i enkätsvaren. 

Jag har skickat enkäten till skolor av olika storlek, i olika typer av bostadsområden, i mindre 

och större orter samt i olika kommuner i södra Sverige för att få ett så representativt urval som 

möjligt. Strategiska urval används oftast vid kvalitativa undersökningar där man vill få 

variation i svaren. Urvalet är däremot inte representativt i statistisk mening (Trost, 2007).  
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Ett stort urval är bra men kostnader, tid och möjlighet att få tillåtelse att genomföra enkäten på 

olika skolor gjorde att jag måste begränsa mig till 167 enkäter. Det kan vara svårt att få 

tillräckligt många svar vid ett enkätutskick. En faktor som påverkar viljan att besvara en enkät 

är relationen mellan de tillfrågade (respondenterna) och mig. Det är viktigt att de tillfrågade 

får en positiv bild av mig, att de litar på mig och att de anser att mitt arbete med studien är 

betydelsefullt (Trost, 2007). Det är därför viktigt att skicka ut ett frågeformulär som väcker 

intresse samt ett introduktionsbrev som förklarar syftet med undersökningen, varför den är 

viktig och varför det är betydelsefullt att besvara enkäten (Bryman, 2002; Trost, 2007).  

Det finns både för- och nackdelar med enkäter i jämförelse med intervjuer. Enkäter är oftast 

billigare, går snabbare att administrera och en eventuell intervjuareffekt elimineras. Nackdelar 

är att det inte finns någon intervjuare som kan förklara oklarheter eller ställa uppföljnings-

frågor. Det finns även en risk att enkäten inte besvaras av rätt person (Bryman, 2002). Vid 

enkätundersökningar är bortfallet oftast större än vid intervjuer. Detta bortfall ökar risken för 

fel och skevheter. En bortfallsanalys bör göras innan analysarbetet påbörjas. Bortfallet kanske 

behöver kompenseras (Trost, 2007). Bryman (2002) menar att en svarsprocent på 60-70 

procent är acceptabelt men en svarsprocent under 50 procent är oacceptabelt. På min enkät har 

jag en svarsfrekvens på 38 procent, vilket då skulle vara oacceptabelt enligt Bryman. Då jag 

gör en kvalitativ undersökning med inspiration från fenomenografin anser jag att de enkäter 

jag fått in ändå visar på en variation i svaren samt att svaren kommer från olika typer av 

skolor, det vill säga har den spridning som jag avsett. 

 

3.6. Systematisering och analys av data 

Inom den kvantitativa dataanalysen finns mer enhetligt utformade regler för hur analysen ska 

genomföras, det finns det däremot inte inom den kvalitativa dataanalysen (Bryman, 2002). 

Datamaterialet är ofta mycket stort och ställer krav på omdöme och kreativitet. Utmaningen 

blir att skapa mening ur materialet (Fejes & Thornberg, 2009). Analys- och tolkningsarbetet 

kan delas in i fyra faser:  

1. Bekanta sig med data och skapa ett helhetsintryck  

2. Uppmärksamma likheter och skillnader   

3. Kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier 

4. Studera den underliggande strukturen i kategorisystemet (Alexandersson, 1994).  
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Den grundläggande ansatsen i studien är induktiv, det vill säga att forskaren försöker att 

genera en teori från empirin (Fejes & Thornberg, 2009). Jag har inspirerats av fenomenografin 

i min analys av det empiriska materialet. En fenomenografisk analys går ut på att beskriva 

variationer i uppfattningar. Forskaren måste veta vilket fenomen som ska studeras, kunna 

komma under ytan och hitta det underförstådda.  Kärnan i den fenomenografiska analysen är 

jämförelser mellan olika svar. De kategorier som används måste ge en tydlig beskrivning av 

data (Larsson, 1986).  

Tolkningen är subjektiv och bör grundas på kunskap och erfarenhet. Att tolka kan innebära att 

ge uttryck för hur något förhåller sig, att genom en utsaga göra något tydligt och klart (ofta att 

man anger orsaken till något) eller att förmedla innebörden av en text (Ödman, 2007). Till 

viss del styrs tolkningen av den ansats som valts (Fejes & Thornberg, 2009). Inom fenomeno-

grafin används citat och en oberoende bedömning (medbedömare) för att tillgodose kraven på 

trovärdighet, noggrannhet och giltighet (Alexandersson, 1994). Problem som kan uppstå vid 

kodning av datamaterialet är att kontexten kan gå förlorad och att informationen kan bli 

fragmentiserad (Bryman, 2002).  

När jag fått in enkäterna gick jag igenom alla och tittade om alla frågor var besvarade och om 

någon eller några frågor verkade ha missuppfattats. Jag läste sedan igenom alla svar och 

funderade över om materialet behövde kompletteras. Då de 64 enkäterna som jag fått in hade 

en stor varians i svaren ansåg jag att en komplettering inte skulle behövas. I svaren kunde jag 

se både likheter och skillnader. 

Mitt nästa steg blev att försöka beskriva och dela in svaren i olika grupper, det vill säga jag 

placerade svar som tog upp liknande saker i samma grupp. Jag skrev ner de olika svaren, satte 

ett streck för ytterligare svar inom samma grupp och flyttade några svar mellan grupperna. 

Det är en bedömning att placera ett svar i en grupp och ibland är gränsen mellan grupper svår 

att dra. Jag har försökt att vara så objektiv som möjligt och inte låta min förförståelse påverka 

placeringen men det är trots allt en subjektiv bedömning. Det finns också en risk för 

feltolkning av svaren då jag vid en anonym enkät inte kan gå tillbaka till respondenten och 

fråga vad han/hon egentligen menar. 

Därefter gick jag igenom materialet ytterligare en gång och minskade antalet grupper genom 

att placera liknande grupper i olika teman. Här försökte jag även att studera vad som låg 

bakom de olika grupper eller teman som jag fått fram, till exempel varför respondenterna 

ibland svarar så olika på samma fråga, trots samma typ av grundutbildning och lika lång 
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yrkeserfarenhet. Jag har även försökt att härleda en del teman till de olika komponenter som 

läsförståelse består av och om svårigheterna beror på den enskilde eleven eller brister i 

undervisningen.   

 

4. Resultat 

4.1. Lärares utbildning  

Huvuddelen av de lärare som har besvarat enkäten har utbildning för grundskolans tidigare år 

(1-6), några har utbildning för grundskolans senare år eller gymnasiet. Drygt hälften svarar att 

de inte har någon speciell utbildning inom grundläggande läs- och skrivinlärning medan 

knappt hälften svarar att de har grundläggande läs- och skrivinlärning. Av de som har 

grundläggande utbildning inom läs- och skrivinlärning anger ungefär en fjärdedel att de har 

olika typer av universitetsutbildning inom detta område och kurserna varierar i längd, 3-90 hp. 

I gruppen finns också de som har läst hela program som speciallärarutbildning och 

magisterutbildning. 

Knappt två tredjedelar har fått fortbildning inom läs- och skrivområdet medan en dryg 

tredjedel inte har fått det. Inom gruppen som inte fått fortbildning finns nyutexaminerade 

lärare och de som arbetat kort tid (upp till fem år) men också en grupp lärare som arbetat 10-

18 år. Det är i huvudsak två typer av utbildning som lärarna fått, dels universitetskurser, 

lärarlyftskurser och speciella satsningar på vidareutbildning, dels kortare utbildningar som 

föreläsningar, studiedagar, intern utbildning inom den kommun som de arbetar i samt 

litteraturläsning. 

 

4.2. Lärarnas erfarenhet av olika typer av lässvårigheter  

Lärarna i min undersökning har erfarenhet av flera olika typer av lässvårigheter. Majoriteten 

av lärarna i undersökningen har mött elever med avkodningssvårigheter. Mer än hälften av 

lärarna har erfarenhet av elever med dyslexi och nästan hälften har erfarenhet av 

läsförståelsesvårigheter. Ett tiotal lärare har mött elever som inte automatiserat ljud (fonem) 

och bokstav (grafem) eller inte gör kopplingar mellan fonem och grafem, lika många har stött 

på elever som gör omkastningar eller sammanblandningar av fonem och grafem. Några har 
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erfarenhet av elever med svagt arbetsminne. Ett mindre antal av lärarna har mött elever med 

koncentrationssvårigheter eller någon diagnos som kan påverka inlärningen, lika många har 

erfarenhet av elever med begåvningssvårigheter, till exempel särskoleintegrerade elever, 

några har erfarenhet av elever med svenska som andraspråk och en tiondel har mött elever 

som avkodar bra men ändå inte förstår det de läser. En lite mindre grupp har erfarenhet av 

elever med sen språkutveckling eller språklig störning. Ungefär lika många uppger att de har 

träffat på elever som av någon anledning inte vill läsa och en lika stor grupp har erfarenhet av 

när den sociala situationen i hemmet har brustit. De allra flesta fall av läsförståelsesvårigheter 

upptäcks, enligt lärarna i min studie, i år 1-2 och nästan lika många upptäcks i år 2-3. Några 

fall, men inte alls lika många, upptäcks i år 3-4 och år 4-5. Ett par fall har upptäckts i år 5-6. 

 

4.3. Hur upptäcks läsförståelsesvårigheterna? 

När det gäller lärarnas sätt att upptäcka läsförståelsesvårigheter kan nio olika teman urskiljas: 

Läsförståelse, avkodning, tester, muntlig förmåga, svårigheter med andra uppgifter, 

arbetsminne, ordförråd, strategier för att inte läsa samt känslomässiga reaktioner. 

I de allra flesta fall upptäcks läsförståelsesvårigheter vid olika typer av läsförståelseuppgifter. 

Eleverna har då problem med att: förstå innehållet i en text, svara på frågor om en text 

(muntligt eller skriftligt), förstå skriftliga instruktioner, hitta det man frågar efter, ta ut viktiga 

fakta, förstå faktatexter, göra inferenser, förstå långa och innehållsrika texter eller aktivera 

sina förkunskaper. I andra fall upptäcks läsförståelsesvårigheterna på olika former av 

avkodningsproblem: osäker och långsam läsning; svårigheter att öka läshastigheten och 

läsflytet; ovilja att läsa högt; omkastningar av ljud eller stavelser; rättar sig inte själva vid 

felläsningar och frågar inte när det inte stämmer. I en del fall har läsförståelsesvårigheter 

upptäckts när elever avkodar automatiskt men ändå inte förstår innehållet. En del av eleverna 

med läsförståelsesvårigheter upptäcks vid olika tester, till exempel läsförståelsetest. Nästan 

lika många upptäcks genom att de har brister i muntlig förmåga. Deras svårigheter märks vid 

samtal och diskussioner samt att de har svårt att återberätta något de läst.  

Ibland uppmärksammas svårigheterna vid andra uppgifter som till exempel att förstå en 

matematisk instruktion eller ett benämnt tal. I några fall upptäcks läsförståelsesvårigheterna 

genom att eleven glömt det som nyss lästs, har svårt att minnas bokstäver eller ord. Några 

lärare har upptäckt de här eleverna genom att de har ett litet ordförråd eller att de inte förstår 
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ord eller begrepp. I ett par fall har eleverna haft strategier för att inte läsa eller klara en 

lässituation: läser en bok rekordsnabbt, lär sig utantill eller väljer att inte läsa alls. Lärarna i 

studien har också upptäckt elever med läsförståelsesvårigheter genom att de visat olust eller 

ovilja att läsa på egen hand eller att de har haft en låg självkänsla vad gäller läsning. 

 

4.4. Orsaker till läsförståelsesvårigheter och omfattning 

När det gäller orsaker till elevernas läsförståelsesvårigheter kan jag urskilja tre olika teman i 

min undersökning det vill säga att svårigheterna finns hos eleven, läraren eller hemmet. 

När svårigheterna finns hos eleven anges brister i arbetsminnet, sen utveckling, 

koncentrationssvårigheter, neuropsykiatriska störningar, syn- eller hörselnedsättning, dåligt 

självförtroende och att eleven inte tycker att han/hon behöver läsa (kan redan läsa och 

behöver inte träna mera). Då svårigheterna finns hos läraren (brister i undervisning eller 

träning) anges för lite samtal och diskussioner om det man läst, läser för svåra texter för tidigt 

och luckor i läsinlärningens grunder. När svårigheterna anses bero på hemmet tas följande 

orsaker upp: för lite högläsning hemma, undermålig språklig miljö och bristande stöd och 

stimulans.  

Svårigheterna i läsförståelse yttrar sig i sämre ordförråd och begreppsförståelse, brister i 

förförståelse, kopplar inte till sina förkunskaper, gör inte inferenser, saknar lässtrategier, 

förstår inte syftet med läsning, är passiva läsare. Avkodningsbristerna yttrar sig som långsam 

läsning, att avkodningen inte är automatiserad eller många läsfel. En del av eleverna med 

läsförståelsesvårigheter har dyslexi, läs- och skrivsvårigheter eller fonologiska svårigheter. 

Sen talutveckling, svag språkförståelse (dock inte elever med annat modersmål) och 

språkstörning tas också upp som en orsak till läsförståelsesvårigheter. I några fall anges annat 

modersmål som orsak till elevernas läsförståelsesvårigheter. 

Drygt hälften av de tillfrågade lärarna anger att 4-6 elever i en klass på 30 elever har 

läsförståelsesvårigheter. Några menar att det är 1-3 elever av 30 som har dessa problem 

medan andra menar att det är 7-9 elever per klass har läsförståelsesvårigheter eller att det är 

10-12 elever per klass som har dessa problem. Detta innebär att antalet elever med 

läsförståelsesvårigheter ligger mellan 12-36 % i denna undersökning. 
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4.5. Eventuellt samband mellan läsförståelsesvårigheter och ordförråd, 

talspråk, ordföljd, grammatik eller stavning  

Bland förklaringarna som anges till dessa problem kan jag urskilja tre olika teman: annat 

modersmål, dyslexi och att eleven har svårigheter att uttrycka sig muntligt och skriftligt. En 

del av lärarna i studien menar att svårigheter med ordförråd, talspråk, ordföljd, grammatik och 

stavning kan vara en följd av annat modersmål medan andra anser att de beror på dyslexi. De 

lärare som menar att svårigheterna beror på elevens svårigheter att uttrycka sig anger att 

elever gör det enkelt för sig och skrifter torftiga meningar och berättelser med ett enkelt 

innehåll för att eventuella brister inte ska märkas.   

En del av lärarna menar att elever med läsförståelsesvårigheter har ett dåligt ordförråd, några 

av dem anser att det ofta är så. Andra menar att vissa elever har ett dåligt ordförråd men att 

det inte är generellt. Det är också lärare som svarar att elever med läsförståelsesvårigheter inte 

har ett dåligt ordförråd däremot saknar de strategier, förstår inte syftet med läsningen eller har 

svårt att tolka och förstå men talar väl.  

När det gäller talspråk så är det en frekvent uppfattning bland lärarna att elever med 

läsförståelsesvårigheter har ett sämre talspråk. Men den motsatta uppfattningen förekommer. 

Några menar att ett sämre talspråk förekommer i enstaka eller sällsynta fall. I undersökningen 

är det lärare som menar att elever med läsförståelsesvårigheter även har problem med 

grammatik och ordföljd men även här finns den motsatta uppfattningen.   

Några lärare menar att problemen gäller ordföljd men inte grammatik och några svarar det 

motsatta. En framträdande uppfattning är att elever med läsförståelsesvårigheter även har 

svårigheter med stavning. Några menar dock att det inte är så, andra att det inte alltid hänger 

ihop eller att man är osäker på ett samband mellan stavning och läsförståelsesvårigheter. 

 

4.6. När specifika läsförståelsesvårigheter upptäcks 

En klar majoritet av respondenterna har mött elever i år 3-4 som kan avkoda men inte förstår 

en texts innehåll. ”Det beror givetvis på texternas svårighet” är en av de synpunkter som har 

framförts. Det finns dock lärare som inte har mött dessa elever, några av dem beroende på att 

de inte har undervisat den åldersgruppen. Några lärare har mött de här eleverna i år 1-2, några 

i år 5-6 och några i år 7-9. Det tycks som om de här eleverna ofta upptäcks i år 4 då texterna 
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blir svårare och att läsförståelsesvårigheterna hänger kvar i år 5-6. En kommentar från elever 

är: Jag kan ju läsa – att förstå hör liksom inte till läsningen. 

 

4.7. Utbildningens påverkan på undervisningen i läsförståelse 

När det gäller utbildningens (Se 4.1.) påverkan kan sex olika teman urskiljas:  

 en god grundutbildning är nödvändig 

 daglig arbetserfarenhet påverkar 

 extra utbildning ger kompetens 

 sökt kunskap på egen hand 

 ingick inte i grundutbildningen 

 mer utbildning behövs 

En del av lärarna menar att utbildningen inte har påverkat deras undervisning i läsförståelse 

nämnvärt utan att det är arbetserfarenhet som påverkat i stället, det som påverkar mig är den 

erfarenhet jag fått och fortfarande får varje dag. Andra lärare menar att utbildningen har 

påverkat och att extra utbildning inom läsförståelse innebär en skillnad, gör mig uppmärksam 

på att kolla upp läsförståelsen, gjort mig mer kompetent. De anger att de är mer kompetenta 

och att de har en grundläggande förståelse för hur man kan stötta och uppmärksamma 

elevernas svårigheter. Jag ser nu att strategier är viktiga och måste läras ut. Det räcker inte 

med läsförståelseböcker och tyst läsning. Några av lärarna menar att de har en bra utbildning i 

grundläggande läs- och skrivundervisning samt läsförståelse medan andra menar att de inte 

har det. Här anger några att de har en gammal utbildning och att läsförståelse inte ingick i den. 

Det finns även lärare i min undersökning med samma typ av grundutbildning och lika lång 

erfarenhet som menar att de har det i sin utbildning. Några av respondenterna har sökt 

kunskap om läsförståelse på egen hand då de menar att fortbildning i ämnet är viktig, vi borde 

ha mer utbildning inom detta område.  

I svaren kan jag se att lärare med fortbildning i läsförståelse respektive inte har fortbildning i 

läsförståelse svarar olika. Lärare med fortbildning i läsförståelse tycks ha mer konkreta 

förslag på åtgärder, till exempel undervisning i läsförståelse, lära ut strategier och 

studieteknik, läser tillsammans mellan raderna, diskuterar ord och uttryck medan lärare som 
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saknar denna fortbildning oftare tycks ange mera resurs eller specialundervisning som 

åtgärder.   

 

4.8. Lärarnas uppfattning om hur stödet i läsförståelse bäst organiseras  

När det gäller att organisera stödet i läsförståelse kan tre olika teman urskiljas:  

 gemensamt arbete som läraren leder  

 mindre grupper  

 individuell undervisning 

För att organisera stödet till elever med läsförståelsesvårigheter menar många att ett mera 

medvetet arbete med läsförståelse behövs. Exempel som nämns på det gemensamma arbetet 

är: direkt undervisning i läsförståelsestrategier och studieteknik; läraren visar (modellera); 

tänka högt; låta arbetet få ta tid; arbeta aktivt med texter; arbeta med berättelsestruktur; tala 

om bilder och rubriker till texten; läsa tillsammans mellan raderna och diskutera ord och 

uttryck; högläsning ur faktabok i liten grupp plus samtal om texten, börja tidigt, att läsa 

mellan raderna, högläsning, visa hur jag tänker och hjälpa eleverna att koppla till egna eller 

andras erfarenheter. Exempel som ges på arbete i mindre grupper är att läsa högt och 

diskutera texter. Många av lärarna i studien menar att det behövs individuell undervisning. 

Exempel som tas upp är: specialundervisning/extra stöd och medvetna pedagoger; aktivt 

arbete med olika slag av texter (olika genrer); hjälpa elever att få struktur på sitt tänk och att 

eleverna får hjälp att koppla till erfarenheter. Några lärare tar även upp lästeman och 

intensivläsning, läsläxor med frågor samt att återberätta det man läst, vilket kan göras 

gemensamt i klassen, i mindre grupper eller enskilt. Även utredningar och tester tas upp 

liksom samarbete, information, arbete med motivation och självförtroende, 

kompetensutveckling och kompensatoriska hjälpmedel. 
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4.9. Ytterligare synpunkter 

Några lärare har lämnat ytterligare synpunkter på åtgärder. Här kan jag urskilja fem olika 

teman:  

 tidiga insatser  

 experthjälp  

 undervisning i läsförståelse behövs i alla ämnen  

 inte flytta upp till högre klass   

 ekonomi. 

Exempel på tidiga insatser är information om vikten av högläsning på BVC och tidiga insatser 

(till exempel språklig medvetenhet i förskolan). Logopedstöd vid språkliga svårigheter är 

exempel på experthjälp liksom att föräldrar kan behöva stöd. Lärarna i studien ger följande 

exempel på att undervisning i läsförståelse behövs i alla ämnen: läsningen är det viktigaste, 

den behövs i alla ämnen, samverkan över ämnen – lästräningen ska inte endast ligga på 

svenskläraren, undervisning i läsförståelsestrategier parallellt med läsinlärning och många 

lärare lägger för lite tid på texter – en väl vald text kan ge så mycket. Ett exempel på att inte 

flytta upp till högre klass är inte låta elever fortsätta i högre klasser när de inte har 

läsförståelse.  När det gäller ekonomi tas följande upp: ekonomin styr - många blir inte 

hjälpta på rätt sätt.   

 

5. Diskussion 

Syftet med den här studien har varit att undersöka yrkesverksamma lärares uppfattningar och 

erfarenheter av olika typer av lässvårigheter, hur och när läsförståelsesvårigheter upptäcks, 

vilken omfattning de har samt orsaker till läsförståelsesvårigheter. Även lärares erfarenheter 

av elever som, trots en god avkodning ändå inte har läsförståelse har undersökts liksom deras 

uppfattningar om hur det särskilda stödet till elever med läsförståelsesvårigheter bäst ska 

organiseras.  

Det här arbetet kan bidra till att öka kunskapen om läsförståelse och dess komplexitet samt 

öka förståelsen för elever med läsförståelsesvårigheter. Genom en ökad kunskap och 

förståelse kan undervisningen i läsförståelse förbättras och en högre måluppfyllelse skulle då 
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kunna nås. Arbetet kan också ge en inblick i lärares erfarenheter av och kompetens i 

läsförståelse.   

Lärarna i studien har erfarenhet av flera olika typer av lässvårigheter. Dessa svårigheter är 

relaterade till avkodning, språkutveckling, läsförståelse, koncentration, arbetsminne, 

begåvning, motivation, självförtroende, svenska som andraspråk eller den sociala situationen i 

hemmet. Det tycks som om avkodning är vanligast. Det finns ett samband mellan avkodning 

och läsförståelse och under de första skolåren verkar ordavkodning vara den viktigaste och 

vanligaste orsaken till läsförståelsesvårigheter (Vellutino, 2003). Då min undersökning är 

gjord bland lärare som undervisar år 1-6 och de flesta fallen av läsförståelsesvårigheter, enligt 

informanterna, upptäckts i år 1-3 kanske det kan vara en förklaring till att avkodnings-

svårigheter verkar vara vanligast. I de flesta fall upptäcks läsförståelsesvårigheter vid olika 

typer av läsförståelseuppgifter. Det är genom att eleverna inte förstår innehållet i en text eller 

skriftliga instruktioner, att de inte kan göra inferenser etcetera som svårigheterna märks. 

Svårigheterna upptäcks även genom att eleverna har avkodningssvårigheter, brister i muntlig 

förmåga eller vid andra typer av uppgifter, till exempel instruktioner och benämnda tal i 

matematik. Några fall upptäcks också vid tester.  

En del av eleverna med läsförståelsesvårigheter har en god avkodning men förstår ändå inte 

vad de läser. En klar majoritet av lärarna i studien har mött dessa elever i år 3-4. Det finns 

också lärare som har mött dem tidigare eller senare samt lärare som inte har mött dessa elever 

alls. I några fall kan det bero på att lärarna inte har undervisat i år 3-4. Det tycks som om 

elever med specifika läsförståelsesvårigheter ofta upptäcks i år 4 då texterna är längre och har 

en mer komplicerad syntax än de texter de mött tidigare samt att svårigheterna hänger kvar i 

år 5-6. En felfri ordavkodning är ingen garanti för en god läsförståelse (Duke et al, 2004; 

Bråten, 2008) och läsinlärningen är inte avslutad när eleven kan läsa flytande och säkert. 

Därför behöver även ordförråd, syntax och strategier vidareutvecklas för att eleverna ska 

uppnå en god läsförståelse (Lundberg, 2010). Elever med specifika läsförståelsesvårigheter är 

svårare att upptäcka än elever med avkodningssvårigheter (Elwér, 2009) trots att de uppvisar 

svårigheter på flera olika språkuppgifter och presterar sämre på läsrelaterade uppgifter (Cain 

& Oakhill, 2006). 

Cain och Oakhill (2006) och Landi (2009) menar att det finns många olika orsaker till 

bristande läsförståelse. I min studie kan jag urskilja tre olika teman när det gäller orsaker till 
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läsförståelsesvårigheter: svårigheter hos eleven, svårigheter hos läraren (brister i 

undervisningen) och svårigheter i hemmet (se en mera utförig beskrivning under 4.3.)  

Det tycks vara vanligt, enligt informanterna i denna studie, med 4-6 elever med 

läsförståelsesvårigheter i en klass på 30 elever. I min undersökning varierar antalet elever per 

klass mellan 1-3 och 10-12, eller 12-36 %. Elever med normal avkodningsförmåga men med 

läs- och hörförståelsesvårigheter har upptäckts i flera studier, bland annat Oakhill och Cain, 

2000 (i Landi, 2009) och forskare uppskattar att 10-15% av läsare i 7-8-årsåldern har 

specifika förståelsebrister (Landi, 2009). Wolff (2009) menar att det finns en grupp på cirka 

10 % som är goda eller medelgoda på att avkoda men som har läsförståelsesvårigheter. Då det 

i min undersökning tycks vara vanligast med 4-6 elever i en klass på 30 elever blir 

procentsatsen något högre än 15 %. 

För att organisera stödet till elever med läsförståelsesvårigheter på bästa sätt, menar många av 

lärarna i undersökningen att ett mera medvetet arbete med läsförståelse behövs och de ger 

flera exempel på olika åtgärder.  Dessa åtgärder kan delas in i tre olika teman: gemensamt 

arbete som leds av läraren, arbete i mindre grupper och individuellt arbete (en mera utförlig 

beskrivning av åtgärderna finns under 4.7.). Alltmer av läsforskningen visar att lärarens 

undervisning har en avgörande betydelse (Westlund, 2009). Sweet och Snow (2003) menar att 

klassrumsundervisning i läsförståelse kanske är det allra viktigaste för många elever. Eleverna 

behöver också en systematisk och medveten undervisning för att lära sig (Pressley, 2006). 

Undervisningen i läsförståelse bör innehålla systematiska övningar för att bredda elevernas 

erfarenhet. Viktiga ord och fraser som fungerar som signaler för förståelse av relationer (till 

exempel relationen mellan olika typer av fakta och åsikter som en författare tar upp) bör 

uppmärksammas extra (Malmquist, 1974). Både i Lpo 94 och Lgr 11 betonas språkets 

betydelse då språkförmågan har stor betydelse för allt arbete i skolan. I den nya läroplanen, 

Lgr 11, talas också om lässtrategier för att förstå och tolka texter samt att förstå ord och 

begrepp. Den betonar också att eleverna genom undervisning ska ges möjlighet att utveckla 

sitt språk (Skolverket, 2011). Westlund (2009) betonar, i likhet med Sweet och Snow (2003) 

och Pressley (2006) direkt undervisning i lässtrategier. Min slutsats är därför att lärare 

behöver kunskap om läsförståelse och lässtrategier för att kunna undervisa i detta på ett bra 

sätt. Alla har inte, enligt min studie, den kunskapen och behovet av fortbildning tar lärarna 

upp i enkäten. I studien kan jag också se att en grupp lärare som arbetat mellan 10 och 18 år 

anser sig inte ha fått någon fortbildning alls inom läs- och skrivområdet. Varför är det så? Kan 

det vara skillnader mellan olika kommuner eller är det så att lärarna inte prioriterat detta när 
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de fått välja fortbildning själva? I en enkät kan också frågor vara otydligt formulerade och 

feltolkningar kan därför göras vilket då skulle kunna vara en förklaring.   

En del av lärarna menar att specialundervisning och extra stöd i läsförståelse behövs. Även 

andra åtgärder som till exempel: mindre grupper, kompensatoriska hjälpmedel, tester och 

utredningar tas upp. Flera lärare i undersökningen tar upp behovet av mindre grupper. Kan det 

vara så att halvklasstimmar under de tre första skolåren leder till att fler elever kommer igång 

med sin läsning tidigare och då får mer träning i att utveckla sin läsförmåga innan år 4? Elever 

med förståelsesvårigheter är inte hjälpta av att enbart lyssna på en text och därför är inte 

kompensatoriska hjälpmedel till hjälp för dem. Enligt Samuelsson (2002) behöver istället 

texten ändras. 

Tester och utredningar är ytterligare faktorer som tas upp. Enligt PIRLS 2006 (Skolverket, 

2007) finns det skillnader mellan svenska lärare och lärare i andra länder. I Sverige används 

inte tester vid bedömning i lika stor omfattning som i skolor i andra länder. Här har vi kanske 

något att lära för att skapa en tydligare och mer objektiv bedömningsgrund. Jag har tidigare 

nämnt några olika bedömningsscheman, ” Nya Språket lyfter!”, ”God läsutveckling” och 

”LäsUtvecklingsSchemat” (LUS) som ger en överblick över elevers kunskapsutveckling och 

kan fungera som bedömningsverktyg (se 2.7.). Det är också viktigt att lärare känner till hur 

elever med särskilda behov identifieras och testas på ett rättvist sätt (Mc Millan, 2007). En 

annan betydelsefull aspekt vid bedömning är hur återkoppling ges. Elever behöver både få 

veta hur de lyckats på en uppgift och vad och hur de ska göra för att bli bättre (Lindström, 

2005).  

Läsförståelse är komplext (Malmquist, 1974; Persson, 1994; Vellutino, 2003; Duke et al, 

2004). Det kan vara flera olika orsaker till läsförståelsesvårigheter och de kan samverka med 

varandra och med andra faktorer, till exempel socioekonomiska faktorer. Cain och Oakhill 

(2006) menar att det är osannolikt att en enda faktor ligger bakom läsförståelsesvårigheter. 

Det kan därför vara svårt att avgöra vad som ligger bakom läsförståelsesvårigheter i ett enskilt 

fall. En noggrann kartläggning krävs för att eleven ska få rätt hjälp.  

Ett dilemma som lärare ställs inför är att elever är olika och har olika förmågor och kognitiva 

förutsättningar som på något sätt ska värderas eller bedömas. Som lärare kan vi påverka en 

del av förutsättningarna för en god läsförståelse, till exempel undervisningen. Däremot kan vi 

inte ändra elevers intellektuella förutsättningar vilka också påverkar läsförståelsen. Jag menar 

dock att en medveten och väl strukturerad undervisning av en kompetent lärare i en positiv 
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klassrumsmiljö kan innebära en skillnad. Det är främst de svaga eleverna som har mest att 

vinna på detta. 

 

6. Avslutande reflektion 

Många elever tycker att de kan läsa när de lärt sig att avkoda och menar ibland att de inte 

behöver träna läsning mera. Går vi tillbaka längre i vår historia så var inte förståelsen lika 

viktig, kunde man avkoda så kunde man också läsa. Kraven på läsförståelse då var heller inte 

lika stora som i dagens samhälle. Här vill jag återkomma till Reichenbergs (2008) ord där hon 

skriver att det är när eleverna knäckt koden som den stora utmaningen börjar – att förstå det 

man läser. I min studie framgår att elever med läsförståelsesvårigheter ofta upptäcks i år 4 och 

att svårigheterna hänger kvar i år 5-6. Reichenberg (2008) menar att lärare från år 3-4 har ett 

särskilt ansvar för elevers utveckling av läsförståelse. Det är alltså viktigt, enligt min mening, 

att arbetet med läsutveckling pågår genom skolans alla stadier. Då läsförståelse spänner över 

många olika språkförmågor (Cain & Oakhill, 2006) krävs undervisning i läsförståelsens olika 

delar för att utveckla läsförmågan. Wolff (2005) menar att det verkar vara de svaga läsarna 

och nybörjarna som behöver en mer explicit undervisning. 

Flera av de studier som jag refererar till är kvantitativa studier. Jag hänvisar inte till någon 

kvalitativ studie som undersökt svenska lärares uppfattningar och erfarenheter av läsförstå-

else. Det kan vara så att det finns rapporter eller litteratur inom området som jag inte har 

funnit. Jag menar att båda dessa typer av forskning behövs då de kan komplettera varandra för 

att ge en så detaljerad bild som möjligt av det område som studeras. Min studie skulle därför 

kunna vara ett komplement.  

I min undersökning kan jag se att lärares kunskap om läsförståelse varierar – några har 

kunskap och andra inte. De har med andra ord olika förutsättningar att möta elever med 

läsförståelsesvårigheter men också olika förutsättningar att arbeta förebyggande med 

läsförståelse. Detta får konsekvenser för elevernas möjligheter att nå läroplanens mål och det 

bidrar också till bristande likvärdighet mellan skolor. Därför är fortbildning inom området 

viktig både för att få kunskap och inspiration. Då läsförståelse är komplext och innehåller 

flera komponenter som dessutom kan samverka med varandra och även med socioekonomiska 

faktorer behöver en fortbildning innehålla alla dessa delar. Den nya läroplanen ställer också 

krav på att lärare undervisar i läsförståelsestrategier och i att göra inferenser vilket kräver 
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kunskap i läsförståelse, läsförståelsestrategier, hur läsförståelse bedöms och hur brister kan 

åtgärdas.  

Elever med specifika läsförståelsesvårigheter är ingen homogen grupp och de kan vara svåra 

att upptäcka. Nästan alla av lärarna i min studie har upptäckt den här gruppen av elever i år 3-

4, några har mött den senare och ett fåtal har inte mött den alls. Flera av de här eleverna har 

upptäckts när texterna har blivit svårare. Det tycks som om en längre och svårare text skapar 

problem för de här eleverna. Lärarna tar även upp brister i ordförråd, talspråk, förkunskaper 

och arbetsminne. När jag jämför med den forskning som jag tagit del av kan jag konstatera att 

det lärarna tar upp är olika komponenter i läsförståelse. Brister i dessa förmågor påverkar 

förståelsen av en läst text och de flesta ämnen i skolan drabbas då. Detta gör att kunskap om 

läsförståelse blir viktigt för lärare i alla ämnen och på alla stadier. Här skulle, anser jag, en 

satsning på fortbildning av lärare i läsförståelse kunna leda till att dessa elever upptäcks 

tidigare och att de skulle kunna få adekvat stöd tidigare.  

Ett annat område som, enligt min mening, skulle vara intressant att undersöka är lärares 

möjligheter till fortbildning. Flera lärare i min studie har fortbildat sig på eget initiativ och på 

sin fritid. Är fortbildning en angelägenhet för arbetsgivaren eller den enskilde läraren? Är det 

så att fler lärare skulle vilja fortbilda sig men att deras ekonomiska förutsättningar hindrar 

dem? Vi har visserligen ”Lärarlyftet” men det har inte kommit alla lärare till del och det är 

heller inte specifikt inriktat på läsförståelse. Då lärarens kompetens är så viktig för elevernas 

kunskapsutveckling borde möjlighet till en bra fortbildning vara en självklarhet för alla lärare.  
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0120 – 630 59 

 Till Rektor 

Hej! 

Jag är student på speciallärarprogrammet vid Linköpings universitet. I utbildningen 

ingår att skriva en uppsats. Ett arbete som omfattar 15 hp på avancerad nivå. Jag har 

valt att skriva min uppsats inom området läsförståelse. Min handledare är fil dr Lotta 

Holme, Linköpings universitet, 013 – 28 14 57. 

Min uppsats kommer att bygga på en enkät som riktar sig till lärare som undervisar   

i svenska i år 1-6. Skolorna är valda för att få ett så representativt urval som möjligt,  

t ex större och mindre tätorter och olika bostadsområden. Genom enkäten vill jag ta 

reda på lärares uppfattningar om och erfarenheter av elevers läsförståelse. Det är här 

jag behöver din medverkan: 

 dels att få ditt medgivande att genomföra en enkät vid din skola, 

 dels att få hjälp med distributionen av enkäter till lärare, 

 dels en låda/kartong där ifyllda enkäter kan samlas, t ex på expeditionen. 

Alla enkäter kommer att behandlas konfidentiellt och de kommer heller inte att an-

vändas till något anat än denna uppsats. När mitt arbete med uppsatsen är slutfört 

kommer jag ge en återkoppling till din skola. 

Då jag själv arbetar i skolan (1-7 lärare, vist skola i Linköpings kommun) är jag med-

veten om att rektorers och lärares arbetstid ofta är ansträngd och att det innebär 

ytterligare arbetsbelastning att hantera eller besvara enkäter, men samtidigt är just 

yrkesverksamma lärares uppfattningar och erfarenheter en viktig källa till kunskap. 

Jag hoppas att mitt arbete ska leda till att lärare kan få ytterligare kunskap om läsför-

ståelse och att det i sin tur kan leda till att elever blir bättre på läsförståelse. Av resul-  

tatet från den senaste PISA-mätningen kan man se att svenska 15-åringar halkar efter 

alltmer i läsförståelse. Jag anser att det viktigt att vända denna trend då läsning och 

läsförståelse är grunden för så mycket både i skolan och i samhället i övrigt. 

Jag är tacksam att få ditt svar om det går att genomföra en enkät eller inte på din skola, 

samt hur många lärare som berörs senast torsdag 3 februari 2011. Undersökningen gäller 

alltså alla lärare som undervisar i svenska i år 1-6. Min mailadress är: 

ingra855@student.liu.se. Ring eller maila gärna om du undrar över något. 

 

Vänliga hälsningar 

 

Inga-Britt Rask                                                                                                                             

1-7 lärare i sv/so och student 

mailto:ingra855@student.liu.se
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                                                                      Till lärare som undervisar i svenska i år 1-6 

 

 

 

Hej! 

Jag är student på speciallärarprogrammet vid Linköpings universitet. I utbildningen ingår att 

skriva en uppsats, ett arbete som omfattar 15 hp på avancerad nivå. Jag har valt att skriva min 

uppsats inom området läsförståelse, då jag anser att detta är ett viktigt område att få ytterligare 

kunskap om. I december kunde vi bl a genom artiklar i Östgöta Correspondenten (8:e och 9:e 

dec) ta del av resultat från den senaste PISA-mätningen, ett resultat som visar att svenska 15-

åringar halkar efter alltmer i läsförståelse - och även i matematik och naturkunskap. 

Min uppsats kommer att bygga på en enkät som riktar sig till lärare som undervisar i svenska i 

år 1-6. Genom enkäten vill jag ta reda på lärares uppfattningar om och erfarenheter av elevers 

läsförståelse. Då jag själv är lärare är jag medveten om att lärares arbetstid ofta är ansträngd 

och att det kan vara svårt att få tid till att svara på en enkät, men samtidigt är just yrkesverk-

samma lärares uppfattningar och erfarenheter en mycket viktig källa till kunskap. Det 

är frivilligt att svara och jag kan bara vädja om din medverkan – den är betydelsefull! Enkäten 

besvaras anonymt och alla svar kommer att behandlas konfidentiellt. Enkäten kommer heller 

inte att användas till något annat än min undersökning. När mitt arbete med uppsatsen är 

slutfört kommer jag att ge en återkoppling till din skola. Min handledare är fil dr Lotta Holme, 

Linköpings universitet, tel 013 – 28 14 57 . 

Det går bra att besvara enkäten antingen genom att skriva direkt i enkäten eller att skriva på 

dator och göra en utskrift. Enkäten läggs sedan i bifogat kuvert och lämnas på expeditionen på 

din skola senast den 28 februari 2011.  

Vänliga hälsningar 

 

Inga-Britt Rask                                                                                                                   

student på speciallärarprogrammet                                                                                             

1-7 lärare sv/so 
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Enkät 

1. Vilken lärarutbildning har du? ………………………………………………………………. 

    ………………………………………………………………………………………………... 

2. Har du någon speciell utbildning inom grundläggande läs- och skrivundervisning? 

      (   )  Ja           (   )  Nej 

     Om du svarat ja, vilken utbildning har du? ………………………………………………….                                                                       

    ………………………………………………………………………………………………... 

3. Hur många år har du undervisat? ……………………………………………………………. 

4. Har du fått fortbildning inom läs- och skrivområdet?    (  ) Ja                 (  ) Nej 

    Om du svarat Ja, vilken utbildning har du fått? …………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………………………………….. 

5. Vilka olika typer av lässvårigheter har du erfarenhet av? ………………………………….. 

    ……………………………………………………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………………………………….. 

    ………………………………………….................................................................................. 

    ……………………………………………………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………………………………….. 

6. När brukar läsförståelsesvårigheter dyka upp?  

       (  )   År 1-2       (  )  År 2-3       (  )  År 3-4       (  )  År 4-5       (  )  År 5-6 

7. Hur brukar du upptäcka läsförståelsesvårigheter? 

    ……………………………………………………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………………………………….. 



                   
 

    ……………………………………………………………………………………………….. 

 8. Vad brukar vara orsaken/orsakerna till läsförståelsesvårigheter? …………………………...       

     ………………………………………………………………………………………………. 

     ……………………………………………………………………………………………….. 

     ………………………………………………………………………………………………..         

     ……………………………………………………………………………………………….. 

     ……………………………………………………………………………………………….. 

      

  9. Vilken omfattning har läsförståelsesvårigheter i en klass (anta att klassen har 30 elever)? 

       (  )  1-3      (  )  4-6      (  )  7-9      (  )  10-12      (  ) 13-  

10. Anser du att elever med läsförståelsesvårigeter har ett dåligt ordförråd? …..........................        

      ………………. ……………………………………………………………………………... 

     ……………………………………………………………………………………………….. 

     ……………………………………………………………………………………………….. 

     ……………………………………………………………………………………………….. 

11. Anser du att elever med läsförståelsesvårigheter har ett sämre talspråk än elever utan dessa 

      svårigheter? …………………………………………………………………………………                                                                          

     ………………………………………………………………………………………………. 

     ………………..…………………………………………………………………………….. 

     ………………………………………………………………………………………………. 

12. Anser du att elever med läsförståelsesvårigheter även har problem med ordföljd och  

      grammatik? ………………………………………………………………………………….                 

      ……………… ..…………………………………………………………………………….. 

      ……………………………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………………………… 

 13. Anser du att elever med läsförståelsesvårigheter även har svårigheter med stavning? …... 

      ……………………………………………………………………………………………… 



                   
 

      ……………………………………………………………………………………………… 

14. Möter du elever i år 3-4 som kan avkoda men inte förstår en texts innehåll? (  ) Ja  (  )  Nej 

      Om du inte har mött dessa elever i år 3-4, har du då mött dem senare och i så fall när? …... 

      ………………………………………………………………………………………………. 

      ………………………………………………………………………………………………. 

15.  Hur uppfattar du att din utbildning påverkat din undervisning i läsförståelse? ……………   

       ……………………………………………………………………………………………… 

       ……………………………………………………………………………………………… 

       ……………………………………………………………………………………………… 

       ……………………………………………………………………………………………… 

       ……………………………………………………………………………………………… 

16.  Hur ska stödet till elever med läsförståelsesvårigheter bäst organiseras? …………………. 

      ………………………………………………………………………………………………. 

      ………………………………………………………………………………………………. 

      ………………………………………………………………………………………………. 

      ………………………………………………………………………………………………. 

      ………………………………………………………………………………………………. 

      ………………………………………………………………………………………………. 

      ………………………………………………………………………………………………. 

      ………………………………………………………………………………………………. 

17. Har du ytterligare synpunkter så skriv dem gärna här eller på ett separat papper. ………… 

      ……………………………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………………………… 

 

Tack för din medverkan!      




