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Sammanfattning    
Abstract 
En analys som gjorts av svenska forskare visar att elevers läsförståelse och läshastighet visar en neråtgående trend sedan 
början av 1990-talet (Westlund, 2009). Studier visar dessutom att många speciallärare är osäkra hur de ska undervisa i 
läsförståelsestrategier (Klinger et al., 2010). Syftet med studien har därför varit att studera hur speciallärare organiserar 
arbetet för elever som behöver stöd med sin läsning. Studien är ett exempel på hur speciallärare kan skapa förutsättningar 
för elever i år F-3 att utveckla sina läsförmågor. Enligt Hoover och Gough (1990) är avkodning och språkförståelse 
nödvändiga komponenter för att kunna uppnå god läsning och god läsförståelse. Detta blev därför studiens teoretiska 
perspektiv, vilket ligger till grund för forskningsfrågorna. Fallstudien som metod har använts och datainsamlingen har skett 
genom både intervjuer och observationer med två utbildade speciallärare. 
 
För att analysera det empiriska materialet har metoden tematisk analys använts och resultatet presenteras under fyra 
övergripande teman. Resultatet visar att elevernas läsförmågor kartläggs och följs upp genom olika tester och samtal om 
hur arbetet ska kunna bli ännu bättre. Undervisning inom både avkodning och språkförståelse sker kontinuerligt och 
speciallärarna följer forskningens rekommendationer kring hur undervisningen bör organiseras inom flera områden. Den 
förberedande lästräningen innehåller exempelvis fonologiska språklekar och bokstavskännedom. Dessutom får eleverna 
träna på ordavkodning och läsflyt på olika sätt. Parallellt med detta sker ett aktivt arbete med läsförståelsestrategierna i 
modellen Reciprocal teaching (RT).   
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1. Inledning 

En analys som gjorts av svenska forskare visar att elevers läsförståelse och läshastighet visar 

en nedåtgående trend sedan början av 1990-talet. Detta har sedan dess fortsatt accelerera 

(Westlund, 2009). Sveriges resultat i PISA 2012 visar att svenska 15-åringar presterar 

signifikant lägre än OECD-genomsnittet inom samtliga områden, till skillnad från PISA 2000 

och 2003 då Sverige hade ett resultat som var signifikant över OECD-genomsnittet 

(Skolverket, 2013). Resultatutvecklingen har varit negativ inom samtliga områden under hela 

2000-talet och den svenska skolan befinner sig i ett allvarligt läge när det gäller 

kunskapsutvecklingen. Inom främst läsförståelse finns en tydlig trend att det är de 

lågpresterande eleverna som har försämrat sina resultat mest (Skolverket, 2013). Kraven på 

läsförmågan ökar hela tiden och det finns en risk att den som inte lär sig läsa med god 

förståelse riskerar att få stora svårigheter med alla ämnen. Skolan har ett stort ansvar då det 

gäller att stödja alla elever så att deras läsutveckling blir en positiv resa (Taube, 2007). 

Klingner, Urbach, Golos, Brownwell och Menon (2010) skriver att många speciallärare är 

osäkra på hur de ska undervisa i läsförståelsestrategier. Vanligast är att eleverna får svara på 

enkla frågor om texter eller att förutspå vad som kommer att ske. Sällan används mer 

komplexa strategier som att finna budskap eller att sammanfatta text. Med detta som 

utgångspunkt vill jag undersöka hur två speciallärare i år F-3 organiserar arbetet med 

avkodning och språkförståelse för elever som behöver särskilt stöd med sin läsning. Jag vill få 

fram ett exempel på hur de arbetar för att eleverna ska utveckla både sin läshastighet och sin 

läsförståelse, och se hur arbetet med läsförståelsestrategierna genomförs. I examensordningen 

(SFS 2011:186) för speciallärare står det att vi efter genomgången utbildning bl.a. ska visa 

fördjupad förmåga att självständigt identifiera, analysera och medverka i arbetet med att 

undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer. Vi ska också visa fördjupade kunskaper 

om elevers läsutveckling. Min tro och förhoppning är att denna studie även kan bidra till att 

min förmåga utvecklas i området, vilket kommer till glädje i mitt kommande arbete som 

speciallärare. 

 

1:1 Teoretiskt perspektiv  

Hoover och Gough (1990) har kommit fram till en formel för läsning som de kallar för ”The 

simple view of reading”. I denna formel beskriver de att läsning är en produkt av 

komponenterna avkodning och språkförståelse. Formeln benämns på följande sätt: A x F = L 

där A står för avkodning, F står för språkförståelse och L står för läsning. Båda 

komponenterna är nödvändiga för att kunna uppnå en god läsning och läsförståelse. Själva 
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avkodningen är enligt Hoover och Gough (1990) en koppling mellan bokstaven och dess 

språkljud, d.v.s. kopplingen mellan grafemet och dess fonem. Nybörjarläsare ska kunna 

koppla grafemen till dess fonem för att kunna ljuda ihop bokstäverna och känna igen ord. 

Själva språkförståelsen, som är den andra komponenten, handlar om att förstå orden i ett 

större sammanhang och förstå hela meningar och innehållet i texter. Enligt Hoover och Gough 

(1990) finns det tre orsaker till att läsningen inte fungerar som den ska. De menar att läsaren 

antingen kan ha svårigheter med avkodningen eller med förståelsen, eller så har läsaren 

svårigheter med både avkodning och förståelse. 

 

1:2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur två speciallärare i år F-3 organiserar arbetet 

med avkodning och språkförståelse för elever som behöver särskilt stöd med sin läsning. Två 

komponenter som enligt Hoover och Gough (1990) är nödvändiga för att uppnå god läsning 

och läsförståelse.  

 

1:3 Frågeställningar  

- Hur organiserar speciallärarna arbetet med elevernas avkodning? 

- Hur organiserar speciallärarna arbetet med elevernas språkförståelse? 

 

Med organisering menar jag dels hur undervisningen går till och vad eleverna får göra på 

lektionerna, dels hur speciallärarna arbetar med kartläggningen kring elevers läsförmågor.  
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2. Teoretisk bakgrund 

Nedan följer en litteraturgenomgång med några centrala begrepp och förslag på undervisning 

inom områdena avkodning och språkförståelse. De centrala begreppen inom respektive 

område kursiveras. Därefter följer ett avsnitt med lässvårigheter, samt ett avsnitt med 

kartläggning inom området läsning, och hur man kan arbeta med det i praktiken.  

  

2:1 Avkodning – centrala begrepp och undervisning 

I det svenska alfabetet har vi 29 bokstäver, eller grafem som man också kan kalla dem. Alla 

grafem har tillhörande ljud som vi kallar fonem. Alfabetets nio vokaler kan uttalas på två olika 

sätt och därför kan vi säga att vi har 18 vokalfonem. Dessutom har vi tre ytterliggare fonem 

som vi kallar för sj-ljudet, tj-ljudet och ng-ljudet (Taube, 2007). När man lär sig läsa är vissa 

ljud lättare att ljuda samman och dessa kallar vi för hålljud eftersom de kan hållas ut. 

Exempel på hålljud är bokstäverna l, m, n, r och s. Vissa språkljud är svårare att handskas 

med när man ska träna på att ljuda ihop dem. De kallas för stötljud eftersom man stöter fram 

dem. Exempel på dessa är b, p, g, k, d och t (Taube, 2007).  

 

För att bli en fungerande läsare och skrivare är det nödvändigt att utveckla förmågan att 

koppla bokstavens tecken till ett språkljud (Ehri, 1995). Detta kallas enligt Lundberg och 

Herrlin (2003) att vara fonologiskt medveten. Med själva ordavkodningen menas processen att 

förvandla grafemen till fonem och sätta ihop dem till uttal (Ehri, 1995). Cain (2010) menar att 

det finns flera studier som visar att fonologisk medvetenhet leder till en god ordavkodning. 

Fonologisk medvetenhet tillsammans med en god bokstavskännedom är de två viktigaste 

faktorerna som kan förutsäga hur elevers läsförmåga kommer att utvecklas under de två första 

skolåren (Share, Jorm, Maclean & Matthews, 1984).  

 

För att eleverna ska bli säkra avkodare menar Brennan och Ireson (1997) att det är viktigt att 

låta dem delta i olika former av fonologiska övningar som t.ex. rim och ramsor samt lekar 

med meningar, ord, stavelser och fonem. Att börja det arbetet som en del av vardagen redan i 

förskoleklass skapar en gynnsam effekt på läsförmågan hos eleverna. De blir då säkrare på 

ordavkodningen både på vanliga ord och på s.k. non-ord (Blachman, Ball, Black & Tangel, 

1994). Det finns enligt Elbro (2004) oerhört mycket forskning som visar att det är en fördel 

om eleverna blir undervisade direkt i skriftens kod och då särskilt med ljudmetoden.  
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Även om eleverna blir undervisade i fonem och grafemkopplingar för att lära sig att läsa 

måste de även uppnå andra vägar att avkoda ord. De måste kunna läsa större enheter som 

stavelser och morfem (Nunes, Bryant & Barros, 2012). Morfemprincipen innebär att samma 

morfem stavas på samma sätt oavsett ljudmässiga förändringar, t.ex. fälla-fällt och bygga-

byggd (Elbro, 2004). Ju säkrare läsaren blir ju större enheter läser de. Eleverna bör undervisas 

om morfemen, för om de blir morfologiskt medvetna utvecklas deras avkodningsförmåga 

positivt (Nunes et al., 2012). Att vara medveten om stavelserna i ord har också visat sig vara 

viktigt för att utveckla läsförmågan (Nag & Snowling, 2012). Elever som riskerar att 

misslyckas med sin läsning kan få hjälp av att arbeta med stavelser för att lättare kunna 

identifiera orden (Diliberto, Beattie, Flowers & Algozzine, 2008).  Cain (2010) menar att 

undervisning i fonologisk läsning, som innebär att läsa ihop fonem för fonem, eller mindre 

enheter som morfem eller stavelser, leder till att elever själva lär sig avkoda ord bättre. 

Cummings, Dewey och Latimer (2011) menar att en systematisk träning i detta även leder till 

ett bättre flyt.  

 

En viktig fas i utvecklingen är när man kan avläsa ord utan stöd i ett sammanhang. Då är man 

på väg mot full automatisering. Automatiseringen är en viktig förutsättning för att kunna läsa 

med flyt. När man läser med flyt gjuter man liv i meningar och stycken och får fram den rätta 

satsmelodin (Lundberg & Herrlin, 2003). Kirby och Savage (2008) menar att då eleverna läser 

texterna tillräckligt fort kan de lättare klara minnesbelastningen som krävs i 

förståelseprocessen. Att läsa med flyt är ett primärt mål för eleverna i grundskolan och det har 

visat sig att när eleverna utvecklar sitt läsflyt påverkas även deras förståelse i positiv riktning 

(Schwanenflugel et al., 2011). Svaga läsare som får träna på att avkoda ord snabbt utvecklar 

sin förståelse mer än de som inte får samma träning (Tan & Nicholson, 1997).  

 

Under det första skolåret behöver eleven träna på att läsa högt varje dag och t.ex. praktisera 

upprepad läsning som visat sig vara positivt för läsflytet. Vid upprepad läsning läses samma 

avsnitt upprepade gånger tills läsningen flyter och eleverna läser med god intonation 

(Westlund, 2009). O´Shea, Sindelar och O´Shea (1985) menar att 3-5 upprepningar är lagom 

för att eleverna ska uppnå ett optimalt flyt. Rashotte och Torgesen (1985) menar att upprepad 

läsning bidrar till flera positiva effekter. Ofta känner sig läsaren säkrare på sig själv som 

läsare, och i och med detta får de också en mer positiv inställning till läsning. 
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2:2 Språkförståelse – centrala begrepp och undervisning 

Under de första skolåren är det särskilt viktigt att träna på goda avkodningsstrategier, men när 

eleverna uppnått flyt i sin läsning är det språkförståelsen och andra faktorer som påverkar den 

fortsatta förståelsen (Westlund, 2009). Läsarens kunskap och tolkningar spelar då en helt 

annan aktiv roll (Elbro, 2004). Att lära sig att läsa ersätts av att läsa för att kunna lära sig och 

då tillkommer ökade krav på en god läsförståelse (Taube, 2007). Språkförståelsen omfattar 

alla komponenter som leder till att man förstår ett innehåll med utgångspunkt i uppfattade ord.  

 

Det finns olika faktorer som visat sig ha samband med läsförståelse. Westlund (2009) skriver 

att kunskaper om grammatiska strukturer  har betydelse. Elbro (2004) menar att det skrivna 

språket som eleverna möter i böcker skiljer sig åt från det talade språket som de kommer till 

skolan med. Det skrivna språket har inte pauser, betoning och intonation som det talade 

språket har. Därför bör eleverna tidigt lära sig att utnyttja de grafiska tecknen för pauser, 

frågor och citat (Elbro, 2004). Genom att lära sig läsa med prosodi kan man både förebygga 

och underlätta förståelsen av texter, samt utveckla ett ännu bättre läsflyt. Genom att träna 

högläsning av texter på lagom nivå ges eleverna möjligheter att utveckla denna förmåga 

(Benjamin & Schwanenflugel, 2011).  

 

Ordförståelsen har en stor inverkan på elevernas läsförståelse (Cain, Oakhill & Elbro, 2003). 

Lundberg och Herrlin (2003) menar att om 20 % av orden i texten är okända finns det 

knappast någon möjlighet att förstå texten hur bra än avkodningen fungerar. Potocki, Ecalle 

och Magnan (2013) menar att vi kan hjälpa eleverna att tidigt utveckla deras ordförståelse 

genom att prata om ord och vad som händer i texten. För att kunna befästa orden på bästa sätt 

är det viktigt med repetition. För att full kunskap om ett ord ska kunna uppnås bör det 

repeteras minst 10 gånger (Webb, 2007).  

 

Westlund (2009) menar att högläsning för eleverna är en viktig del i undervisningen. Detta 

bör förekomma varje dag i kombination med samtal om det lästa. Det finns starka samband 

mellan förmågan att lyssna (hörförståelse), ordförråd och omvärldskunskap och dessa 

förmågor utvecklas vid lärarens högläsning. Taube (2007) menar att högläsningen har 

betydelse för elevernas senare läsutveckling och då främst högläsningens effekt på deras 

ordförråd. I böckerna får eleverna möta ord som de aldrig skulle möta i vanliga samtal 

(Taube, 2007). De får då även möta orden i dess kontext, vilket är viktigt för att kunna befästa 

dem ordentligt (Nash & Snowling, 2006).  



 9 

 

Lundberg och Herrlin (2003) menar att vi tidigt måste stödja eleverna att läsa aktivt för att få 

dem att upptäcka när de inte förstår och hitta strategier att göra något åt det. Intresset för 

undervisning i läsförståelse startade för ca 30 år sedan (Taube, 2007). Durkin (1978/79) har 

tidigare observerat hur undervisning i läsförståelse gått till i olika klasser och resultatet visade 

då att undervisning i läsförståelsestrategier nästan inte alls existerade, utan att man mest 

testade eleverna. Under de senaste 20 åren har det skett mycket forskning för att kunna 

identifiera goda strategier som utvecklar läsförståelsen (Spörer, Brunstein & Kieschke, 2009). 

En studie gjord av Ness (2011) visar att undervisning i läsförståelse har ökat under de senaste 

åren. Strategier som att ställa frågor, sammanfatta och förutspå texter förekommer nu ute på 

skolorna.  

 

En av de första strategimodellerna som lanserades var Reciprocal teaching (RT). Det är ett 

undervisningsprogram som hjälper svaga läsare att använda samma strategier som goda läsare 

använder (Westlund, 2009). Stricklin (2011) menar att modellen hjälper både duktiga och 

svaga läsare, och genererar både bättre ordkunskap och läsförståelse. De fyra 

huvudstrategierna som används i RT är att ställa frågor på texten, reda ut sin brist på 

förståelse, sammanfatta text och förutsäga vad som kommer att ske (Stricklin, 2011). Enligt 

Taube (2007) undervisas eleverna i de olika strategierna med syftet att de med tiden själv ska 

använda strategierna när de läser självständigt. Spörer et al. (2009) menar att elever som blir 

undervisade i RT visar en positiv utveckling i läsförståelse redan efter ett relativt kort möte 

med modellen. Westlund (2009) menar att det ger bäst effekt om modellen tillämpas under ett 

par gånger i veckan under hela skoltiden. På senare år har RT utvecklats till att bli mer 

elevvänlig genom att använda begrepp som eleverna lättare förstår. Exempel på detta är 

Spågumman som hjälper till att förutspå innehållet i texten, Nicke nyfiken som ställer frågor 

på olika nivåer, Fröken Detektiv som klargör otydligheterna och Cowboy- Jim som fångar in 

det viktigaste i texten (Westlund, 2009).  

 

Förutom dessa strategier har även förmågan att kunna skapa inre mentala bilder av texten 

betydelse för läsförståelsen (Westlund, 2009). Att lära elever att visualisera kan vara ett 

effektivt sätt att hjälpa dem att lättare förstå texter (De Koning & van der Schoot, 2013). Park 

(2012) ger förslag på att elever kan få träna på att visualisera personer eller händelser som de 

möter i texterna för att utveckla en bättre läsförståelse. 
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2:3 Lässvårigheter 

Under en skoldag ställs många krav på att kunna läsa bra, vilket kan vara jobbigt för de elever 

som har svårt för att läsa. Svårigheterna kan påverka elevernas självtillit och lust att lära 

(Elbro, 2004). Eftersom elever med en negativ självkänsla riskerar att få problem i skolan 

menar Druid Glentov (2006) att vi måste arbeta med att höja deras självkänsla, samtidigt som 

vi hjälper dem att komma tillrätta med sina läs- och skrivproblem (Druid Glentov, 2006).  

 

Lässvårigheter kan visa sig på olika sätt. De flesta elever med stora lässvårigheter har problem 

med avkodningen, vilket medför svårigheter att förstå texterna då de inte kan identifiera 

enskilda ord. Men det finns även elever som inte har några problem med avkodningen, men 

som ändå har svårigheter med förståelsen (Cain, 2010). De som läser svenska som andraspråk 

kan ha denna problematik, men det finns även elever som inte har svenska som andraspråk 

som kan ha dessa svårigheter (Elbro, 2004). Det är enligt Kamhi och Catts (2012) viktigt att 

skolan tidigt upptäcker både fonologiska och ickefonologiska språksvårigheter hos eleverna 

för att de ska få en god start med läsningen. Duke och Block (2012) menar att det kan vara 

relativt lätt för vissa elever att uppnå en fonologisk medvetenhet och att lära sig avkoda ord, 

medan vissa har det mycket svårare att uppnå ett utvecklat ordförråd vilket blir allt viktigare 

med tiden. Därför måste vi förutom att arbeta med avkodningen även tidigt förebygga en god 

förståelse genom att arbeta medvetet med elevernas vokabulär.  

  

Druid Glentov (2006) skriver om generella och specifika läs- och skrivsvårigheter och menar 

att generella läs- och skrivsvårigheter kan hänga samman med allmänna inlärningssvårigheter. 

Dessa svårigheter kan bero på många olika faktorer. Vellutino, Fletcher, Snowling och 

Scanlon (2004) menar att hjärnan och miljön samarbetar för att man ska kunna ta till sig 

läsningen och de menar att lässvaga elever kan ha svårigheter p.g.a. en dålig undervisning. 

Duke och Block (2012) menar att lärarnas kunskaper kring undervisning om läsning är viktiga 

för att eleverna ska få goda förutsättningar.  

 

Dyslexi är ett funktionshinder som räknas som specifika läs- och skrivsvårigheter (Druid 

Glentov, 2006). Dessa svårigheter kan vara mycket långvariga (Elbro, 2004). Dyslektiker har 

en bristande förmåga att identifiera ord vilket beror på en bristande förmåga att avkoda 

grafemen (Vellutino et al., 2004). Dyslektikernas problem med avkodning får allvarliga 

konsekvenser för både läsförståelsen och den praktiska läsfärdigheten (Elbro, 2004). Brennan 

och Ireson (1997) menar att man med rätt stimulans kan förebygga läsproblem innan de blir 
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allt för grava. Det gäller att skolan funderar på vad som sker under tiden som eleverna går där 

för att de ska utveckla sina läsfärdigheter på bästa sätt (Duke & Block, 2012). Ergul (2012) 

menar att elever som har dessa svårigheter ska erbjudas specialpedagogiskt stöd.  

 

2:4 Kartläggning 

När eleverna kommer till skolan har de hunnit olika långt i sin utveckling. Vissa läser redan 

med flyt, medan vissa kanske bara känner igen någon enstaka bokstav. När det gäller de 

elever som inte kommit så långt på vägen är det särskilt viktigt att följa deras 

utvecklingsförlopp (Lundberg & Herrlin, 2003). Vi bör använda oss av de kartläggningar vi 

gör för att dels identifiera de elever som riskerar att få svårigheter med läsningen, dels 

övervaka effekterna av träningen (Ergul, 2012).  Druid Glentov (2006) menar att dessa även 

ska ge riktlinjer för hur man ska lägga upp det pedagogiska arbetet. En kartläggning ska tala 

om vad eleven kan och vad den inte kan, samt hur den handskas med sitt läsande. Detta arbete 

bör ske regelbundet. Den skola som gör en allmän kartläggning måste även vara beredd på att 

erbjuda elever med läs- och skrivproblem en kompletterande individuell kartläggning som 

innefattar förslag på adekvata åtgärder (Druid Glentov, 2006). 

 

Med test av olika slag kan man få veta hur läsutvecklingen är hos stora grupper av elever i en 

viss ålder. För en hel klass kan dessa prov ge en vägledning. Som lärare bör man dock vara 

medveten om att enskilda individer kanske inte kommer till sin rätt i en testsituation och att 

testen oftast bara innehåller en del av själva färdighetsutvecklingen (Lundberg & Herrlin, 

2003).  Solheim (2011) menar att både motivationen och självkänslan hos eleverna påverkar 

hur pass bra de förstår det de läser. Därför undviker svaga läsare ofta att försöka svara på 

utmanande frågor på lästest vilket då påverkar resultatet. Lundberg och Herrlin (2003) menar 

att lärarens iakttagelser över lång tid är den bästa basen för att utforma pedagogiska insatser. 

En kartläggning som är kompletterad med både observationer och samtal ger fördjupad 

information (Druid Glentov, 2006).  
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3. Metod 

I studien används fallstudien som metod och enligt Bryman (2011) finns det en benägenhet att 

förknippa metoden med kvalitativ forskning. Merriam (1994) menar att de flesta 

fallundersökningarna inom pedagogiken är kvalitativa och passar bra när man vill studera 

något som ligger nära ens intresseområde. Det är då vanligt att man använder fallstudien för 

att få en bild och förståelse av specifika frågor som rör undervisning. Eftersom jag vill studera 

hur speciallärare organiserar sitt arbete med läsningen såg jag därför fallstudien som en bra 

metod att använda. Kvalitativa fallstudier definieras som en intensiv, helhetsinriktad 

beskrivning och analys av en företeelse (Merriam, 1994). Den här studien omfattar två 

speciallärare, men jag kommer att studera det de gör för att få svar på forskningsfrågorna. Den 

företeelse jag studerar är alltså deras sätt att organisera arbetet med läsningen.   

 

Studien är i huvudsak deskriptiv, d.v.s. en beskrivande fallstudie. En deskriptiv eller en 

beskrivande fallstudie i pedagogik är en studie som presenterar en detaljerad redogörelse av 

den företeelse som studeras (Merriam, 1994). I forskningsprocessen brukar forskare skilja 

mellan en induktiv och en deduktiv ansats (Fejes & Thornberg, 2009). Denna studie har en 

induktiv ansats. Enligt Merriam (1994) är kvalitativ metod ofta induktiv, vilket innebär att den 

fokuserar på bl.a. process, tolkning och förståelse. I en induktiv ansats drar forskaren 

generella slutsatser utifrån enskilda fall (Fejes & Thornberg, 2009). Jag försöker alltså utifrån 

min datainsamling förstå hur arbetet med läsningen organiseras och detta beskriver jag i 

resultatet längre fram. 

 

3:1 Urval 

Jag har valt att göra ett kriterierelaterat urval, vilket enligt Merriam (1994) är lämpligt inom 

kvalitativ forskning. Denna form av urval kräver att man beskriver kriterierna som krävs för 

att inkluderas i undersökningen och därefter söker man reda på ett urval som passar sina 

kriterier. Merriam (1994) beskriver flera olika typer av kriterierelaterade urval och jag valde 

att genomföra ett s.k. typfallsurval, vilket innebär att vem som helst kunde väljas till studien 

så länge de uppfyllde de uppsatta kriterierna. Jag valde att studera speciallärare som arbetar så 

nära mitt eget arbetsområde som möjligt. Speciallärarna skulle därför vara verksamma i 

grundskolans år F-3, vara utbildad med den senaste speciallärarutbildningen med inriktning 

mot språk, läs- och skriv, samt arbeta med området läsning i praktiken. Eftersom den nya 

speciallärarutbildningen startade på nytt 2008 anade jag inledningsvis att det inte skulle finnas 



 13 

så många färdigutbildade speciallärare att tillgå, men jag beslutade mig ändå för att försöka 

finna speciallärare som uppfyllde kriterierna. För att få fram ett exempel på hur speciallärare 

kan arbeta med läsningen skulle det kanske ha räckt med en informant, eftersom målet med 

studien inte är att generalisera och säga något om hur flertalet speciallärare arbetar. Men jag 

upplevde dock att det skulle vara värdefullt att se två stycken för att få ett fylligare empiriskt 

material med fler exempel att analysera utifrån den företeelse jag studerar.  

 

För att få tag i utbildade speciallärare startade jag med att studera en lista från universitetet 

med tidigare gjorda examensarbeten. Jag sökte telefonnumren till författarna på Internet. Ett 

par stycken hade dock inte möjlighet att delta, och några fick jag inte tag på. En av dem ville 

däremot vara med i studien. För att få tag på ytterligare en speciallärare kontaktade jag flera 

rektorer och lärare som jag hört talas om, samt flera grupper på facebook. Några av dem 

kunde av olika anledningar inte delta, men tillslut fann jag den andra informanten genom 

rekommendation från en facebookgrupp. Informanterna arbetar på helt skilda ställen i Sverige 

och uppfyller studiens alla kriterier som jag beskrev i föregående stycke.  

 

3:2 Datainsamling  

De som förespråkar en fallstudiedesign väljer ofta kvalitativa metoder som deltagande 

observationer och intervjuer, eftersom dessa fungerar bra då man vill göra en detaljerad 

granskning av ett fall (Bryman, 2011). Att använda flera metoder för att samla in information 

och undersöka en och samma enhet kallas enligt Merriam (1994) för triangulering. Detta ses 

som en styrka i fallstudieforskning då det kan bekräfta resultaten bättre. Svagheter i den ena 

metoden kan vägas upp med hjälp av den andra metoden. Genom att man kombinerar metoder 

kan man utnyttja alla fördelar med de olika metoderna (Merriam, 1994). Jag har därför valt att 

tillämpa både observationer och intervjuer för att samla in data till studien.  

 

3:2:1 Intervju 

Jag valde att genomföra en intervju med respektive speciallärare. Enligt Dalen (2008) är den 

kvalitativa intervjun lämplig för att få insikt om informantens egna erfarenheter, tankar och 

känslor. I en s.k. halvstrukturerad intervju ges informanten möjlighet att berätta fritt utifrån 

olika frågeställningar. Det är enligt Dalen (2008) viktigt att informantens ord, som ska bilda 

underlag till tolkning och analys, blir så fylligt och relevant som möjligt. Jag använde mig 

därför av flera öppna frågor kring det centrala temat där speciallärarna fick chans att beskriva 

sitt arbete. Detta kan enligt Dalen (2008) vara bra frågor att använda sig av. Att ställa bra 
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frågor är något som kräver erfarenhet och övning (Merriam, 1994). Jag har inte så stor 

erfarenhet av intervjuer, så därför har jag försökt följa rekommendationer i litteraturen för att 

få så bra frågor som möjligt. Merriam (1994) menar att om man är ovan vid att samla in 

information genom intervjuer kan det kännas lättare om man i förväg har formulerat skriftliga 

frågor utifrån ett frågeschema. Längst bak i arbetet finns detta frågeschema med som bilaga 1. 

Ledande- och varförfrågor samt frågor där flera frågeställningar ingår i samma fråga bör man 

undvika (Merriam, 1994). Därför har jag även tänkt på det då jag formulerade frågorna. 

Intervjufrågorna byggde på studiens forskningsfrågor som jag beskrev inledningsvis. För att 

få bästa möjliga underlag för bearbetning, tolkning och analys av materialet spelade jag in 

intervjuerna med speciallärarna. Jag använde då min mobiltelefon som hjälpmedel. Att spela 

in intervjun är enligt Merriam (1994) en vanlig metod som möjliggör att kunna registrera allt 

som sägs. 

 

Varje intervju tog ca 45 minuter och genomfördes under den första dagen som jag besökte 

skolorna. Jag transkriberade intervjuerna direkt efter intervjutillfället, vilket Dalen (2008) 

rekommenderar för att få bästa möjliga återgivning. Jag har försökt återge intervjuerna så 

exakt jag kunnat, men på vissa ställen var jag tvungen att justera meningar så att de skulle 

passa skriftspråket bättre. Jag har då försökt varit noga med att inte innebörden skulle 

förändras i det som sades. Detta är något man enligt Bryman (2011) bör tänka på när man 

transkriberar sitt material.   

 

3:2:2 Observation 

Under två dagar följde jag även med speciallärarna i deras vardag och genomförde ett flertal 

observationer. Enligt Merriam (1994) är det en av de viktigaste metoderna när det gäller att 

samla in information i en fallundersökning. Att observera kan leda till en större förståelse av 

ett sammanhang genom att man kan registrera beteenden i stunden. Jag valde att göra öppna 

observationer där jag var observatör som deltagare, vilket innebär att både informanten och de 

elever och lärare runt omkring var informerade om att jag var där som observatör. Syftet med 

att vara observatör som deltagare är främst att observera och inte själv delta i själva arbetet 

(Merriam, 1994). Jag hade på förhand bestämt vilka områden som var relevanta att studera, 

vilket Merriam (1994) menar är bra att göra om man vill studera speciella händelser och 

handlingar. Dessa områden utgick från forskningsfrågorna, och därför delades 

observationsschemat in i avkodning och språkförståelse. Hammar Chiriac och Einarsson 

(2013) menar att detta är en strukturerad observation. Några exempel på områden som jag 
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ville studera inom avkodning och språkförståelse skrevs in på schemat för att ha dessa 

tillgängliga vid observationstillfällena. Dessa exempel utgick ifrån intervjufrågorna och den 

teoretiska bakgrunden i arbetet. Jag gjorde ordentligt med plats att skriva under de båda 

rubrikerna. Observationsschemat finns med som bilaga 2 i arbetet.  

 

När jag besökte skolorna använde jag mig av ett observationsschema för varje lektion. Under 

respektive rubrik skrev jag ner aktiviteter som skedde och citat som sades, vilket enligt 

Merriam (1994) är vanligt innehåll i observationsstudier. På båda skolorna deltog jag under 

två dagar och observerade ca 4 lektioner per dag, vilket totalt blev ca 16 lektioner. 

Speciallärarna arbetade då oftast enskilt eller med små elevgrupper som behövde stöd med 

läsningen, men det förekom även någon lektion då specialläraren fanns med i helklass. 

Anledningen till att det blev just två dagar var dels för att det passade båda informanterna, 

dels för att jag upplevde att jag fick se flera lektioner som innehöll läsning under den tiden. 

För mig var det också ekonomiskt fungerande att enbart resa med en övernattning, då 

informanterna är verksamma relativt långt ifrån mig. Merriam (1994) menar att både tid och 

pengar ofta påverkar hur många besök och observationer man gör. Efter besöken på 

respektive skola skrev jag direkt ner observationerna till dataskriven text, vilket Merriam 

(1994) menar kan hjälpa för att bäst minnas det som skett.  

 

3:3 Analys 

För att analysera materialet använde jag mig av metoden tematisk analys som ofta används 

inom kvalitativ forskning. Eftersom Braun och Clark (2006) menar att tematisk analys borde 

vara den första metoden för analys som forskare borde lära sig tänkte jag att den skulle passa 

mig som inte har så stor erfarenhet på området. Tematisk analys kan ses som ett verktyg att 

använda sig av inom olika forskningsmetoder och därför tänkte jag att den även kunde passa 

att tillämpa på denna fallstudie. Tematisk analys innebär enligt Braun och Clark (2006) att 

man söker igenom sitt datamaterial för att analysera och identifiera olika teman. Ett tema 

fångar något viktigt i datamaterialet i relation till forskningsfrågorna. Här kan man själv 

bestämma hur man organiserar sina teman så länge man är konsekvent över hur man 

genomför analysen.  

 

Jag använde mig av Braun och Clarks (2006) arbetsgång över hur man kan genomföra en 

tematisk analys i 6 olika steg då jag hade samlat in allt material. Först startade jag med att läsa 

och plocka ut de delar jag tyckte var viktiga från det transkriberade materialet som har med 
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avkodning och språkförståelse att göra. I steg 2 började jag att leta efter mönster och koder i 

texten. Jag läste igenom materialet upprepade gånger och markerade ord och begrepp som var 

vanligt förekommande. Eftersom jag har svårt att läsa och korrigera material direkt på datorn, 

använde jag mig av utskrifter och färgpennor för att skapa mig en överblick. Jag upptäckte 12 

olika koder. I steg 3 började jag titta på hur dessa koder skulle kunna sorteras till mer 

övergripande teman. Jag skrev ner de tankar och idéer jag fick. Under steg 4 fortsatte detta 

arbete. Jag läste igenom materialet flera gånger och beslutade mig för organisera resultatet 

under fyra övergripande teman med tillhörande underteman. I steg 5 beslutade jag mig för 

vilka namn de olika temana skulle få. Innehållet fick styra namnvalet. Vissa områden 

handlade mer om förberedande lästräning och ordavkodning, medan vissa handlade mer om 

läsförståelse och kartläggning. I steg 6 beskrev jag materialet under respektive tema i en 

löpande text. Jag förtydligar beskrivningarna av resultatet genom att ge exempel på citat från 

speciallärarna under respektive stycke. Citat är enligt Bryman (2011) en viktig del där 

författaren kan stödja sina slutsatser med empiriska belägg.  

 

3:4 Studiens kvalitetsaspekter 

Larsson (2009) skriver att det ibland kan ses som ett problem att fallstudier endast innefattar 

ett begränsat antal deltagare. Men trots detta accepteras fallstudien som en metod som 

genererar kunskap. Enligt Bryman (2011) är en vanlig kritik mot fallstudieforskning att 

resultaten inte kan generaliseras till andra fall. Det finns påståenden som menar att resultat 

som läggs fram i sådan forskning skulle vara begränsade bara för att den externa validiteten är 

otillräcklig. Men enligt Bryman (2011) menar flera fallstudieforskare att syftet inte är att 

generalisera, utan att målet istället är att göra ett ingående studium av ett fall och utifrån detta 

göra en analys. Målet med den här studien har inte på något sätt varit att generalisera och säga 

något om hur alla speciallärare arbetar, utan detta är endast ett exempel på hur två 

speciallärare organiserar sitt arbete idag. För att skapa en trovärdighet i studiens resultat har 

jag använt mig av två grundläggande strategier som Merriam (1994) menar kan användas för 

att säkerställa den inre validiteten. Jag har dels använt flera metoder i datainsamlingen för att 

bekräfta resultaten bättre, dels använt ett flertal observationer som alla innehöll läsning för att 

få så mycket data som möjligt.   

 

Min förförståelse på området kan ha påverkat mitt sätt att tolka resultatet. De egna 

erfarenheterna kan enligt Hammar Chiriac och Einarsson (2013) både vara en hjälp och ett 

hinder i forskningsarbetet, men min upplevelse är att mina erfarenheter från skolan var till 
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hjälp för att förstå det som hände och sades i datainsamlingen. Jag har i resultatet försökt att 

presentera en så ärlig återgivning som möjligt, vilket jag styrker med informanternas citat. 

Alla forskare vill ju enligt Merriam (1994) bidra med trovärdiga resultat, och detta har också 

varit mitt mål när jag analyserat och beskrivit resultatet.  

 

3:5 Forskningsetiska principer 

När jag genomförde studien följde jag de fyra huvudkraven i de forskningsetiska principerna 

från Vetenskapsrådet (2010) inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. I enlighet 

med informations och samtyckeskravet ringde jag och presenterade mig för informanterna och 

förklarade då lite kort om studien. Därefter mailade jag ett samtyckesdokument till dem där 

jag skriftligt informerade om vad studien hade för syfte. Där stod även att de när som helst 

kunde avbryta sin medverkan.  Jag ville dessutom informera vårdnadshavarna vars elever jag 

skulle möta, så att de skulle veta varför jag var där. Jag mailade därför ett brev till 

informanterna, vilket de hjälpte mig att skicka ut innan observationstillfällena. Där fick 

vårdnadshavarna information om att syftet var att studera speciallärarens sätt att organisera 

arbetet med läsningen, och att jag inte skulle studera eleverna. Jag skrev ner mitt 

telefonnummer så att de kunde nå mig om de hade speciella frågor. Både informationsbrevet 

och samtyckesdokumentet finns med som bilaga 3 och 4 längst bak i arbetet. I enlighet med 

konfidentialitetskravet är och förblir alla deltagare anonyma i studien, och deras 

personuppgifter förvaras där obehöriga inte kan ta del av dem. I enlighet med nyttjandekravet 

kommer de uppgifter jag samlat in under studien endast användas för detta 

forskningsändamål.  
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4. Resultat 

Speciallärarna i studien arbetar inom år F-3 med elever som riskerar att inte nå målen, eller 

som behöver stöd med läsningen i någon form. Deras arbetsuppgifter är att arbeta med elever 

enskilt och i grupp, handleda personalen samt att genomföra och rätta kartläggningar kring 

elevernas läsförmågor.  

 

I resultatet nedan slår jag samman deras sätt att organisera arbetet till en enhet. Jag beskriver 

analysen av det empiriska materialet i en löpande text där resultatet från intervjuerna blandas 

med resultatet från observationerna. Resultatet beskriver det som händer i arbetet med 

läsningen. Dels vad eleverna får göra i undervisningen, dels vad speciallärarna gör och säger i 

arbetet kring läsning. Resultatet delas in i fyra teman med tillhörande underteman som 

kursiveras i texten. Under respektive stycke presenteras ett eller två citat från 

datainsamlingen.  

 

4:1 Förberedande läsundervisning 

Temat beskriver olika inslag i undervisningen som förbereder de yngsta eleverna inför 

läsningen. I temat har det framkommit två underteman som jag kallar språklekar och 

bokstavskännedom.  

 

Analysen av det empiriska materialet visar att de yngsta eleverna får delta i olika former av 

språklekar. För att de ska lära sig vad ord och stavelser är används rytm i undervisningen. 

Eleverna får använda rytminstrument och klappa med händerna och stampa med fötterna för 

att lära känna rytmen i språket. De får träna på att klappa på alla ord i en mening och på 

ordens stavelser. De får även gå stavelsegång tillsammans på led. Då tar eleverna till en 

början ett steg för varje ord i en mening. Därefter får de ta ett steg för varje uppläst stavelse 

samtidigt som de säger stavelsen högt. 

 

Det är ju mycket rytm också som man använder när man jobbar med stavelser. 

 

Sen när man har klappat meningar så börjar man med ord på två stavelser, på tre 

stavelser. Så klappar man det. Sen har vi stavelsegått flera gånger. Då kan man först gå 

i meningar med ord i. Man tar ett steg för varje ord. Och när man kommer ner på 

stavelsenivå så tar man kliv på varje stavelse. 
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Eleverna får delta i språklekar som innehåller olika fonologiska övningar. I förskoleklassen 

och under de första 8 veckorna i ettan får eleverna träna på att lyssna efter första ljudet, ljud i 

mitten och i slutet av ord. De får också öva på att komma på ord på en speciell bokstav. 

Behövs det mer träning efter de första 8 veckorna i ettan fortsätter detta arbete med de elever 

som behöver det.  

 

Under första terminen i ettan kommer det ju in väldigt mycket att lyssna efter första 

ljudet i orden, ljud i mitten och i slutet av orden. Jag lägger ganska mycket tid på det. 

 

Analysen visar att bokstavskännedom är en del av den förberedande läsundervisningen. 

Bokstäverna presenteras i en speciell ordning för eleverna. De som är enkla att uttala och 

ljuda ihop med en annan bokstav presenteras före stötljuden. Några som presenteras tidigt är 

s, o, l, a, r och m. Eleverna blir undervisade i hur bokstäverna ser ut, vad de heter och hur de 

låter. Olika former av spel används för att öva på både bokstavskännedom och bokstavsljud. 

När en ny bokstav presenteras får eleverna se bilder på hur munnen ska formas vid de olika 

bokstavsljuden och de får även öva på bokstavens tecken med hjälp av handalfabetet. I arbetet 

med bokstäverna ingår repetition som en del av undervisningen.  

 

Det ska vara bokstäver som är enkla att uttala blandat med konsonanter och vokaler. De 

elever som jag arbetar med repeterar jag de här ljuden väldigt mycket med. Både ljud 

och bokstavsnamn. För dom behöver ju överinlärning.  

 

När vokaler eller konsonanter liknar varandra får eleverna delta i olika övningar för att lära 

sig skilja på dem. För att skilja på bokstavsformen b och d får eleverna ta hjälp av händerna 

och forma dem på ett speciellt sätt. När bokstäverna låter på liknande sätt får eleverna titta på 

bilder av hur munnen ska formas vid de olika ljuden. När eleverna tränar på i, e och ä får de 

se tre glada ansikten med munnar som är olika mycket öppna. Specialläraren förklarar 

skillnader mellan ljuden och eleverna får därefter säga dem genom att härma bilderna. 

Förutom munbilderna undervisas eleverna i hur tungan placeras vid olika ljud, hur ljudet 

kommer ut samt varifrån ljuden kommer. Eleverna får testa att säga ljuden d och t med tungan 

på rätt ställe och därefter känna på halsen och munnen för att se varifrån ljuden kommer.  

 

Man använder sig av bilder. Vokalerna är ritade bilder på hela ansiktet och 

konsonanterna är munnar som visar hur munnen ser ut när man säger ljudet.  
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Många barn blandar ihop de närliggande ljuden g och k till exempel, och dom uttalas ju 

på samma ställe i munnen och då pratar vi om var ljudet görs och att det är stämband 

med på ena ljudet och inte på det andra. Sådana skillnader för att förstärka för dom 

ytterligare vad det är som skiljer ljuden åt. 

 

4:2 Träning i ordavkodning 

Temat beskriver flera olika arbetssätt där eleverna får träna på att både läsa ord och texter. I 

temat har det framkommit två underteman som jag kallar avkoda enskilda ord och läsflyt.  

 

När eleverna börjar träna på att avkoda enskilda ord används två sätt i undervisningen. 

Analysen visar att eleverna dels får ljuda ihop fonem för fonem, dels läsa stavelse för stavelse 

för att kunna läsa ihop ord. I den förstnämnda får eleverna till en början öva på att ljuda ihop 

vokaler med en konsonant i taget. Därefter får de öva på att ljuda ihop flera bokstäver till 

riktiga ord. De får även läsa listor med non-ord som består av ljud som eleverna tidigare mött 

i undervisningen. Eleverna får den tid som behövs för att kunna befästa de enskilda fonemen 

så att de kan börja sammanljuda utifrån dessa.  

 

Är det så att den här eleven inte hänger med i den här takten som övriga delar av 

klassen har så saktar jag in och tycker att det är viktigare att de är med på ljuden som de 

behärskar och kan sammanljuda utifrån dom, så man kommer igång med ljudningen.  

 

Eleverna får även träna på att läsa ihop ord med hjälp av stavelser. Från början får eleverna 

träna på att läsa stavelser som innehåller en vokal blandat med olika konsonanter. De läser då 

stavelser som exempelvis sa, la, va, as, al och av. Därefter får eleverna försöka skapa egna ord 

med hjälp av dessa stavelser. Med hjälp av stavelsekort får de sätta ihop två stavelser för att se 

om det blir något riktigt ord. Stavelserna la och pa läses på så sätt ihop till lapa. 

 

Man frångår fonemet och istället har man stavelsen som minsta bärande enhet. 

 

För att avkoda ord får eleverna även träna på att skriva sig till läsning. De får skriva ord på en 

dator eller ipad samtidigt som de lyssnar på orden och på de enskilda ljuden med hjälp av 

talsyntes. Förutom att använda tekniska hjälpmedel får de träna på att skriva ord för hand och 

därefter läsa dem. Då lyssnar de först på ett uppläst ord från specialläraren, sedan repeterar de 



 21 

ordet högt för sig själva innan de skriver ner ordet. Därefter får de läsa ordet som de skrivit. 

När eleverna tränar på att läsa ord med olika vokalklang får de skriva och läsa ord som blod-

kokt, sol-prost och skrot-orm i olika spalter i skrivboken.  

 

Vi har jobbat litegrann med ASL, att skriva sig till läsning. När jag skriver med 

eleverna så använder jag mig av talsyntes. Det är ett bra hjälpmedel när det gäller 

skrivandet för då får dom ljuden.  

 

Vi jobbar just med att skriva ord. Dom skriver och läser orden. Det är en metod som 

utgår från skrivandet kan man säga. Man skriver sig till läsning. 

 

Analysen visar att läsflyt övas genom att eleverna får lästräning med en kamrat på olika sätt. 

I s.k. parläsning får eleverna läsa skönlitterära böcker med en jämbördig kamrat. Varje gång 

de tränar parläsning får de läsa varannan sida i boken under ca 15 minuter. Läsflytet tränas 

också med hjälp av olika läslistor. I dessa får eleverna öva på att läsa välkända ord med en 

kamrat. De läser ungefär tre läslistor tillsammans varje gång och varje lista innehåller ca 12 

ord. Orden har de tidigare stött på och skrivit ner i undervisningen.  

 

Då läser dom skönlitterära böcker och är indelade med en jämbördig läspartner och 

läser varannan sida. Då läser dom en kvart. Men då är det kanske mer att träna på flyt. 

 

Det är där de får upp flytet så att säga. Att läsa på läslistorna.  

 

Eleverna får ofta enskild lästräning i olika texter som skönlitterära böcker, småböcker och 

olika läsläror för att öva upp läsflytet. Eleverna får läsa böckerna både högt och tyst. Ibland 

läser de tyst för sig själva i klassrummet, ibland går specialläraren runt i klassen och lyssnar 

på några av eleverna, och ibland får eleverna läsa enskilt med specialläraren och då läser de 

alltid högläsning. 

 

Det är ju ett bra sätt i alla fall att träna upp läsflytet att läsa mycket. 

  

Metoden upprepad läsning praktiseras när eleverna har sin läsläxa. Först får eleverna träna på 

att läsa texten högt flera gånger på rad hemma. Därefter får de läsa upp läxan för 

specialläraren i skolan. När eleverna läser upp sin läsläxa får de hjälp att komma vidare med 
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flytet om de fastnar på olika ord eller ljud i texten. De får ibland hjälp med första ljudet i ord 

eller att dela upp lite längre ord som väl-kommen. 

 

I läsläxan ska de läsa från onsdag till måndag och då tränar de upprepad läsning. De 

ska sätta kryss för varje dag de läser. 

 

Eleverna får även träna på att läsa med inlevelse för att utveckla läsflytet. När eleverna läser 

läsläxan högt för specialläraren får de hjälp när de kommer fram till tecken som punkt, 

utropstecken, talstreck och frågetecken. Specialläraren förklarar vad de olika tecknen betyder 

och hur eleverna ska göra när de kommer fram till dem. Eleverna får därefter träna på att läsa 

frågor och utrop med inlevelse och att stanna upp vid punkten.  

 

Vi pratar absolut om inlevelse i läsningen. Det är ju en del av flytet också att få in 

betoning, och att frågor har en annan prosodi.  

 

4:3 Olika övningar i läsförståelse 

Temat beskriver olika övningar i läsförståelse som eleverna får möta i undervisningen. I temat 

har det framkommit fyra underteman som jag kallar ordkunskap, förutspå textinnehåll, frågor 

om textinnehåll och sammanfatta texter. 

 
Analysen visar att eleverna får arbeta med ordkunskap i läsundervisningen. Ibland ställer 

specialläraren frågor till eleverna om vad olika ord betyder. Dessa frågor ställs både om orden 

i texten och om olika saker på bilderna. Om de har en aning om betydelsen får de försöka 

förklara ordet, eller föra en dialog om betydelsen med de andra eleverna eller med 

specialläraren. Vet de inte vad ordet betyder får de antingen orden förklarade för sig, eller får 

de läsa om en bit av texten för att försöka förstå ordet av sammanhanget. Analysen visar att 

både synonymer, kroppsspråk och röst används för att förklara olika ord för eleverna. Ordet 

envis förklaras med synonymen att inte ge sig. Ordet hög förklaras genom att armarna visar 

formen av en stor hög, och ordet ylar förklaras genom att betydelsen förstärks med ett ljud.  

När eleverna själva stöter på ord i texten som de inte förstår uppmuntras de att fråga om 

betydelsen. Då får de antingen lyssna på förklaringar av ordet eller se på bilder som tydliggör 

betydelsen.  
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Oundvikligen så pratar vi om orden hela tiden när vi läser. Det kan ju vara ord som räv 

och ren som barnen inte vet vad de betyder. Vissa enkla ord är inte självklara. Så det gör 

vi hela tiden, och det är vi medvetna om att vi gör. 

 

När eleverna läser eller lyssnar på texter får de träna på att förutspå textinnehåll. Först får de 

titta på bilder och rubriker i böckerna och fundera över vad de tror kommer att hända i 

berättelsen. Under själva läsningen stannas eleverna upp med jämna mellanrum och får frågor 

ställda om vad de tror ska hända fortsättningsvis. De får exempelvis gissa om råttan i den lästa 

texten kommer att kunna få grodan på andra tankar. I undervisningen i att förutspå 

textinnehåll använder specialläraren en bild av en spågumma. Inför läsningen får eleverna 

höra att spågumman ska hjälpa dem att förutspå innehållet i texten. Efteråt återkopplas 

läsningen tillbaka till bilden för att se om eleverna upplevde att de fick hjälp av spågumman 

att förstå textinnehållet. 

 

Vi pratar ju om förutsägelse och hur vi kan ta hjälp av bilderna så att man är med på 

banan. 

 

Men nu har vi börjat med spågumman. 

 

I undervisningen får eleverna svara på frågor om textinnehåll utifrån både skönlitteratur, 

läsläror och läsförståelsematerial. Direkt efter läsningen ställs det frågor till eleverna om 

innehållet i den lästa texten. Eleverna får då både möta enklare frågor, och frågor som går lite 

mer på djupet och som kopplar innehållet till deras erfarenheter. Enkla frågor kan vara vad 

hunden i texten tycker är roligt att göra. Frågor som går lite mer på djupet kan vara hur man 

kan se på någon om den är ledsen, eller om eleverna har varit med om att det blivit bråk 

därhemma mellan syskonen. De djupare frågorna följs ibland av diskussioner mellan elever 

och specialläraren.  

 

Det är ju viktigt också att använda de olika nivåerna på frågorna. Frågor på ytan är ju 

vanligt att man jobbar med i början av läsningen. Men när man läser en text tillsammans 

ska det ju bli mer frågor på djupet, och att man gör textkopplingar till sig själv och till 

andra texter och världen.  

 

Analysen visar att eleverna även får träna på att sammanfatta texter. När eleverna har fått en 

genomgång av den nya texten i läsläxan får de tillsammans öva på att sammanfatta innehållet. 
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Följdfrågor, som vad Berta sa när hon skulle ringa hem, ställs så att eleverna kommer vidare 

med sin beskrivning. Inför läsningen berättar specialläraren att det är Cowboy Jim, en av 

läsfixarna inom strategimodellen RT, som ska hjälpa till när eleverna ska sammanfatta texten.  

 

Vi har introducerat alla läsfixare men just nu är det Cowboy Jim vi arbetar med. Att 

sammanfatta och berätta om innehållet i det dom har läst. 

 

4:4 Kartläggning kring elevernas läsförmågor 

Temat beskriver hur speciallärarna arbetar för att kartlägga elevernas läsförmågor. I temat har 

det framkommit två underteman som jag kallar tester och framåtsyftande samtal. 

 

Analysen visar att olika tester används för att kartlägga elevernas läsförmågor. Områden som 

kartläggs är exempelvis fonologisk medvetenhet, bokstavs- och ljudkännedom, läsflyt, 

läsförståelse, läsriktning, ordkunskap och minne. Testerna genomförs med alla elever i år F-3, 

med undantag från ett test som enbart görs med elever som har låga resultat på ett specifikt 

kartläggningsmaterial. Vissa av testerna görs om efter en period av träning med de elever som 

visar sig ha så låga resultat som staninevärde 1-3. Specialläraren rättar och sammanställer 

vissa av testerna. Resultaten används till att se hur eleverna ligger till och hur de kan arbeta 

vidare med läsningen. 

 

Det är många delar och man gör om testet i maj på de barnen som hade stanine 1-3. 

 

Testet gör dom i halvklass och jag är med i rättningen. Man kan ju se om någon tar 

väldigt lång tid på sig fast har alla rätt. Eller att man slarvar men har hunnit med alla 

uppgifter men har många fel. Man kan hitta olika problematik. Det är ett bra test att göra. 

 

Utifrån resultaten på testerna förs framåtsyftande samtal kring både läsförmågor och 

arbetssätt. Efter vissa test arrangeras samtal med pedagoger i både förskola och förskoleklass 

för att gemensamt tänka hur de kan arbeta vidare med den fonologiska medvetenheten. Även i 

området ordkunskap förs det samtal med personalgruppen hur de kan arbeta ännu bättre än 

vad de redan gör. Förutom detta sker det kontinuerliga samtal mellan speciallärare och 

klasslärare kring elevernas ordavkodning och läsflyt, för att se vilka elever som ska få extra 

lästräning med specialläraren. 
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Dels har vi uppföljning med förskolan. Det hade vi häromdagen. Och just försöker tänka 

vidare hur vi kan jobba vidare med det i förskolan. Sen har vi ju då dessutom träffar kring 

hur vi följer upp. Det är sagt i kommunen att elever med stanine 1-3 ska få extra stöd.  

 

Vi har ju ett ständigt samtal klasslärarna och jag. Vi är ju flexibla. Om de märker att 

något barn inte hänger med så kan jag börja jobba med det barnet. 

 

Analysen visar att det även förs samtal mellan speciallärare, föräldrar och elever. Samtalen 

med eleverna går dels ut på att bygga upp och vårda relationer, dels på att samtala om 

framsteg eleven gjort och hur arbetet ska utföras fortsättningsvis. När det sker fördjupade 

läsutredningar förs det även samtal med elevernas föräldrar kring elevens läsförmågor. 

 

I en läs- och skrivutredning har jag samtal med både barn och förälder. När jag ska börja 

jobba med ett barn och det krävs individuell undervisning så är det väldigt viktigt att 

skapa en relation till barnet först. Vi skapar en relation innan. Sen har vi ett speciellt 

samtal som handlar om vårt arbete också.  

 

4:5 Resultatsammanfattning 

Resultatet visar att speciallärarna organiserar förberedande läsundervisning inom flera 

områden. Eleverna får arbeta med både språklekar och bokstavskännedom. Då ingår 

exempelvis arbete med rytmen i språket och olika fonologiska övningar. Bokstäverna tränas 

på flera sätt för att eleverna ska kunna befästa dem. När det är dags att läsa samman ord får de 

dels läsa ihop ord med hjälp av fonem för fonem, dels med hjälp av stavelser. När det är dags 

att träna på ordavkodningen får eleverna läsa olika läslistor och texter enskilt och tillsammans 

med andra för att öva upp ett läsflyt. För att förstå innehållet i texter ingår ordkunskap som en 

del av undervisningen. Eleverna får även träna på att förutspå texters innehåll och svara på 

frågor om texten. Vissa frågor är enkla, medan vissa går mer på djupet och kopplar innehållet 

till elevernas erfarenheter. De får även träna på att sammanfatta texter. Resultatet visar även 

att speciallärarna organiserar arbetet kring kartläggning av elevers läsförmågor. Tester 

används för att kartlägga hela klasser inom läsning. Resultatet rättas ofta av specialläraren och 

används till att se hur alla elever ligger till och hur man kan arbeta vidare med läsningen för 

de elever som behöver stöd på olika sätt. Utifrån resultatet på testerna förs framåtsyftande 

samtal med pedagoger, elever och föräldrar kring elevernas läsförmågor.  
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5. Diskussion 

Nedan följer diskussionen där jag kopplar resultatet till den teoribakgrund som finns i början 

av arbetet med utgångspunkt i frågeställningarna. De viktigaste resultat som studien kommit 

fram till återgavs i resultatets olika teman. För att eleverna ska få goda förutsättningar att 

utveckla både läsning och läsförståelse är det viktigt att organisera förebyggande 

läsundervisning samt undervisning i både ordavkodning och läsförståelse. Förutom det är det 

viktigt att arbeta med kartläggningar av elevernas läsförmågor. Jag organiserar därför 

diskussionen i olika stycken efter studiens teman och avslutar med en slutsats. Sedan 

diskuterar jag val av metod och hur datainsamlingen fungerat. Därefter för jag en diskussion 

kring studiens kunskapsbidrag och ger förslag på fortsatt forskning inom området läsning.  

 

5:1 Resultatdiskussion 

Resultatet i temat ”Förberedande läsundervisning” visar att de yngsta eleverna deltar i 

språklekar för att tidigt stärka den fonologiska medvetenheten, vilket Brennan och Ireson 

(1997) menar skapar en gynnsam effekt på läsförmågan. De arbetar även med att stärka 

elevernas bokstavskännedom på flera sätt där repetition ingår som en del i undervisningen. 

Genom att både arbeta med bokstävernas namn, form och ljud tillsammans med handalfabet 

och munbilder som förstärker ljuden ytterligare, ökar chanserna att befästa dem. En god 

bokstavskännedom tillsammans med den fonologiska medvetenheten är enligt Share et al. 

(1984) de två viktigaste förmågorna som kan förutsäga hur elevers läsförmåga kommer att 

utvecklas de första åren.  

 

Kirby och Savage (2008) menar att ”The simple view of reading” inte tydliggör om själva 

avkodningen innefattar både noggrann ordavkodning och ett gott läsflyt. Men min tolkning är 

att dessa går hand i hand eftersom Cummings et al. (2011) menar att forskningen stödjer ett 

sammanhang mellan förmågan att avkoda ord och förmågan att läsa med flyt. Resultatet i 

temat ”Träning i ordavkodning” visar att eleverna får arbeta med att avkoda fonem för fonem 

då de ska avkoda ord. Detta tolkar jag bygger på ljudmetoden, vilket Elbro (2004) menar är en 

metod som eleverna med fördel ska undervisas i för att bli säkrare på ordavkodningen. 

Eleverna får även öva på att avkoda ord med hjälp av större enheter som stavelser, vilket 

enligt Diliberto et al. (2008) kan hjälpa elever som riskerar att misslyckas med sin läsning. Ett 

primärt mål i grundskolan är enligt Schwanenflugel et al. (2011) att lära sig läsa med flyt och 

resultatet visar att eleverna får träna på detta på flera sätt. Dels får de parläsa med kamrater i 
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skönlitterära böcker och läslistor, dels får de läsa texter enskilt på olika sätt. Förutom detta 

menar Benjamin och Schwanenflugel (2011) att läsflytet kan utvecklas om eleverna får öva på 

att läsa med prosodi och även detta förekom när eleverna fick de grafiska tecknen förklarade 

för sig. Upprepad läsning som Rashotte och Torgesen (1985) menar bidrar till positiva 

effekter på läsflytet förekommer när läsläxan övas därhemma. Utifrån speciallärarnas citat på 

sid 21-22 förstår jag att all denna träning sker medvetet just för att förbättra läsflytet.  

 

Ordförståelse har enligt Cain et al. (2003) en stor inverkan på elevernas läsförståelse. Det 

tredje temat ”Olika övningar i läsförståelse” visar att det dels förekommer samtal i 

personalgruppen i hur man kan förbättra det arbetet ännu mer, dels arbetas det kontinuerligt 

med ordkunskap när ords betydelse både förklaras och diskuteras. Förutom ordkunskap 

förekommer även läsförståelsestrategierna att ställa frågor på olika nivåer och att förutspå 

textinnehåll som enligt Stricklin (2011) genererar goda effekter på läsförståelsen. Strategin att 

sammanfatta text har enligt Klinger et al. (2010) sällan använts tidigare, men även denna 

strategi förekommer när eleverna får sammanfatta läsläxan med hjälp av Cowboy Jim. Att 

finna budskap i texter är en strategi som inte finns med i strategimodellen RT och Klinger et 

al. (2010) menar att strategin inte existerat i speciallärares undervisning tidigare. Detta är ett 

område som inte heller existerade i denna studie då jag genomförde datainsamlingen.  

 

Lundberg och Herrlin (2003) menar att det är viktigt att kartlägga elevernas läsutveckling, och 

då särskilt utvecklingen hos elever som inte kommit så långt på vägen. Det fjärde temat 

”Kartläggning kring elevernas läsförmågor” visar att det förekommer kartläggningar genom 

tester på flera områden inom läsningen. Dessa tester kompletteras även med olika former av 

samtal vilket Druid Glentov menar (2006) kan ge fördjupad information. Resultatet visar att 

syftet med kartläggningarna dels är att tänka vidare hur man kan fortsätta arbeta, dels att 

skaffa information om elevernas läsförmågor, vilket Druid Glentov (2006) menar ska vara 

kartläggningars syfte. Ett exempel på detta är när framåtsyftande samtal förs mellan förskola, 

förskoleklass och specialläraren kring hur de ska kunna arbeta ännu bättre med elevernas 

fonologiska medvetenhet efter genomförda test.  

 

Slutsats: Resultatet visar att speciallärarna arbetar kontinuerligt med både avkodning och 

språkförståelse, samt genomför kartläggningar kring elevers läsförmågor. De följer 

forskningens rekommendationer kring hur arbetet bör organiseras inom flera områden. 

Klinger et al. (2010) skriver att det tidigare funnits en osäkerhet hos speciallärare i hur man 
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arbetar med läsförståelsestrategier och Durkin (1978/79) menar att det knappt existerade 

någon strategiundervisning i klasserna. I denna studie märker jag dock en medvetenhet kring 

att arbeta aktivt med strategierna redan med de yngsta eleverna. Arbetet sker regelbundet och 

alla strategierna i RT behandlas. Spörer et al. (2009) menar att det skett mycket forskning 

under de senaste 20 åren för att kunna identifiera goda strategier som utvecklar läsförståelsen. 

Trots att denna studie inte säger något om hur alla speciallärare arbetar så får vi hoppas att 

resultatet inte är unik på något sätt, utan att det börjar visa sig en mer medvetenhet kring 

strategiarbetet ute på skolorna. Att speciallärarna följde forskningens rekommendationer på så 

många områden kan kanske bero på att de nyligen utbildat sig till speciallärare och själva fått 

läsa den senaste forskningen i utbildningen. Kanske hade studien visat ett helt annat resultat 

om jag använt ett annat urval. Det är svårt att framföra någon kritik till resultatet i denna 

studie eftersom det visar så goda exempel på hur arbetet med läsningen kan organiseras. För 

mig blev detta resultat ett gott exempel på hur man kan ta tillvara på speciallärarutbildningens 

teoridel och anpassa denna till yrket i praktiken. 

 

5:2 Metoddiskussion 

Merriam (1994) menar att fallstudier inom pedagogiken används till att få en bild och 

förståelse av specifika frågor som rör undervisning, och jag upplever att metoden har bidragit 

till detta. Jag har genom datainsamlingen fått svar på hur speciallärarna organiserar arbetet 

med avkodning och språkförståelse för elever som behöver särskilt stöd med sin läsning. Att 

både använda observationer och intervjuer upplever jag har bidragit till en djupare förståelse 

för hur arbetet organiseras än om endast en metod hade använts. Bryman (2011) menar att 

flera metoder kan bidra till att man kan kontrollera sina data just för att undvika missförstånd. 

Frågeschemat fungerade relativt väl och även inspelningen med mobiltelefonen samt 

transkriberingarna, även om dessa tog lång tid. Speciallärarna delade med sig av hur de 

arbetar inom alla områden. På fråga 13 och 14 märkte jag en viss osäkerhet, så här fick jag ge 

exempel på vad jag menade med grammatiska strukturer för att de skulle kunna fortsätta 

berätta. Kanske dessa frågor hade behövt omformuleras för att tydliggöra detta. Även 

observationsschemat fungerade väl. Jag upplever att jag hade bra med plats att skriva hur de 

arbetar blandat med exempel och citat. Det jag märkte saknades var en kolumn med plats för 

övergripande information om vilken typ av lektion som observerades och en kolumn med 

plats för egna funderingar, vilket Merriam (1994) menar bör finnas med i anteckningar från 

observationer. Denna information fick jag istället notera i marginalerna på dokumentet.  
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Även om studien innefattar två speciallärare så har inte syftet varit att kvantifiera resultatet på 

något sätt. Genom att studera två speciallärare blev resultatet fylligare på så sätt att fler 

exempel bidrog till en mer detaljerad analys. Att välja ett kriterierelaterat urval är enligt 

Merriam (1994) lämpligt för kvalitativ forskning, men att sedan välja ett typfallsurval visade 

sig vara både svårt och tidskrävande för mig, eftersom ganska få speciallärare är 

färdigutbildade med den senaste speciallärarutbildningen. Här fick jag lägga mycket tid för att 

finna två informanter. Trots detta är jag glad över att jag ändå beslöt mig för urvalskriterierna, 

eftersom resultatet visar så goda exempel på hur undervisning kan organiseras. Genom att 

välja speciallärare som arbetar nära mitt eget arbetsområde har studien bidragit till att jag fått 

med mig nya kunskaper som jag direkt kan applicera i mitt kommande yrke som speciallärare. 

Jag upplever att jag utvecklat större kunskaper kring både läsutveckling och hur man kan 

organisera arbetet för att elever med lässvårighter ska utveckla sina färdigheter på bra sätt, 

vilket står i examensordningen (SFS 2011:186) för speciallärare.  

 

5:3 Studiens kunskapsbidrag 

De senaste PISA-rapporterna visar att Sveriges resultat sjunker inom samtliga områden och 

att det är de lågpresterande eleverna som har försämrat sina resultat mest inom just 

läsförståelse (Skolverket, 2013). Westlund (2009) menar dock att det inte bara är 

läsförståelsen som visar en neråtgående trend, utan att även läshastigheten försämrats sedan 

början av 1990-talet. Den här studiens bidrag är att ge ett praktiskt exempel på hur 

speciallärare idag kan organisera arbetet med avkodning och språkförståelse för att lässvaga 

elever ska utveckla både sin läshastighet och läsförståelse.  

 

5:4 Fortsatt forskning 

Taube (2007) menar att det inte räcker med god avkodning och förståelse för god läsning, 

utan att det också krävs att barnet är motiverat. Enligt Taube (2007) lade Dalby till motivation 

i formeln för läsning som då blev A x F x M = L, där A står för avkodning, F för 

språkförståelse, M för motivation och L för läsning. Med detta som utgångspunkt skulle det 

vara intressant att även studera läsningens tredje komponent, motivation. Det skulle det vara 

intressant att studera hur speciallärare arbetar för att få eleverna motiverade för sin läsning, 

samt att studera elevernas egna uppfattningar om motivation kring sin läsning.  
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 
 
Allmänt 
 
 

1. Hur länge har du arbetat som lärare/speciallärare? 
 
2. Vad har du för uppdrag på skolan? 

 
3. Vilka klasser/elever arbetar du med? 
 
4. Hur har du organiserat ditt arbete i de olika klasserna?   

 

 
Avkodning 

 
 

5. Hur kartlägger du elevernas fonologiska medvetenhet?  
 

6. Hur har du organiserat arbetet för att ge eleverna förutsättningar att utveckla sin 
fonologiska medvetenhet?  

 
7. Hur kartlägger du elevernas ordavkodning? 

  
8. Hur har du organiserat arbetet för att ge eleverna förutsättningar att utveckla sin 

ordavkodning?  
 

9. Hur kartlägger du elevernas läsflyt?  
 

10. Hur har du organiserat arbetet för att ge eleverna förutsättningar att utveckla sitt 
läsflyt?  

 

 
Språkförståelse 
 
 

11. Hur kartlägger du elevernas ordkunskap?  
 

12. Hur har du organiserat arbetet för att ge eleverna förutsättningar att utveckla sin 
ordkunskap?  

  
13. Hur kartlägger du elevernas förmåga att se grammatiska strukturer i texterna?  

 
14. Hur har du organiserat arbetet för att ge eleverna förutsättningar att utveckla sin 

förmåga att se grammatiska strukturer i texterna? 
  

15. Hur kartlägger du elevernas läsförståelse?  
 

16. Hur har du organiserat arbetet för att ge eleverna förutsättningar att utveckla sin 
läsförståelse?  
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Bilaga 2 – observationsschemat 
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Bilaga 3 
 

Information till vårdnadshavare 

 

Hej  

 

Mitt namn är Linda Faller och jag går speciallärarutbildningen i Linköping med 

inriktning mot området språk, läs- och skriv. Jag går just nu min sista termin och 

ska skriva ett examensarbete under vårterminen. Därför kommer jag att befinna 

mig på er skola under torsdag och fredag v 9. Jag ska studera hur er speciallärare 

har lagt upp sitt arbete med elevernas läsning. Jag kommer att studera hur hon 

arbetar med barnen och vilka material hon använder sig av. Jag kommer alltså 

inte att studera eller skriva om era barn. Jag vill dock informera er att jag 

kommer att finnas i klassrummen under dessa dagar om ni funderar vem jag är 

och vad jag gör där. 

 

Om ni har några frågor om studien så är ni välkomna att ringa mig på tel:  

070-256 88 50 

 

Mvh Linda Faller 

Student vid Linköpings universitet 
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Bilaga 4 

Samtycke till deltagande i studie om läsning 
 
 

Jag heter Linda Faller och jag går speciallärarprogrammet på Linköpings universitet. Just nu 

går jag sista terminen och ska skriva mitt examensarbete i området läsning. Jag ska studera 

hur två speciallärare har lagt upp sitt arbete med elevernas läsning. Syftesformuleringen i 

examensarbetet lyder: 

 
”Syftet med examensarbetet är att undersöka hur två speciallärare i år F-3 

organiserar arbetet med avkodning och språkförståelse för elever som behöver 

särskilt stöd med sin läsning. Två komponenter som enligt Hoover och Gough 

(1990) är nödvändiga för att uppnå god läsning och läsförståelse”.  

 

Du är tillfrågad om att delta i studien och har tackat ja. Härmed vill jag informera om att du när 

som helst kan avbryta ditt deltagande i studien. Du meddelar mig om du av någon anledning 

inte längre vill delta. Jag vill även informera dig om att du och din skola kommer att förbli 

anonyma i studien. Jag kommer inte att nämna var studien är genomförd eller vilka som 

deltagit. Personuppgifterna förvaras på ett säkert ställe där obehöriga inte kan ta del av dem. 

De uppgifter jag samlar in under studien kommer endast användas för detta forskningsändamål. 

 

 

Jag har tagit del av informationen i detta dokument och samtycker till att delta i studien: 

 

Namn:________________________________________________ 

 
Ansvarig för studien: Linda Faller 
 

 
 


