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ibland isär vilka läs- och skrivstrategier som kan ha effekt för läs- och skrivutveckling och det är inte sällan 

brist på kunskap när det gäller att tillämpa läs- och skrivstrategier i praktiken. 
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1 Inledning 
Inom ämnet svenska ligger stort fokus på att främja elevers läs- och skrivutveckling. Läsning 

och skrivande utgör kärnan i ämnet svenska och för att nå progression i detta betonar 

Skolverket, bland annat, vikten av att utveckla läs- och skrivstrategier. Skolverket menar 

vidare att läs- och skrivstrategier är något som dels ska läras ut i skolorna och dels, bedömas.1 

Bedömningen i detta fall blir inte mindre viktig eftersom de nationella proven i svenska, 

tydligt anger att läs- och skrivstrategier utgör ett bedömningsunderlag. Med andra ord 

förefaller det som att läs- och skrivstrategier är synnerligen väsentligt för att uppnå en god läs- 

och skrivutveckling, både för elever men även för lärare. Vad som dock förefaller underligt är 

att många elever inte är medvetna om läs- och skrivstrategier samt att lärarna rapporterar att 

de känner oro inför att lära ut strategier. Den oro som lärarna känner grundar sig ofta i 

osäkerhet samt, till viss del, på okunskap.2 Lässtrategier behandlas dessutom i 

styrdokumenten. I läroplanen, Lgy11 uttrycks och poängteras lässtrategier i kunskapskraven 

på följande vis: 

”Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande 

sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra enkla 

sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och 

andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna 

erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda 

resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.”3 

Att kunna välja och använda lässtrategier är alltså en förutsättning för att uppnå det 

grundläggande godkändbetyget (E). Granskar man sedan kunskapskraven för högre betyg 

tillkommer god läsförståelse som kriterium. Vid sidan av kunskapskraven belyses även detta i 

det centrala innehållet för svenskämnet. Där står det uttryckligen att eleven ska utveckla: 

”Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters 

budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang. Strategier för att skriva 

                                                 
1 Jönsson, Maria & Öhman, Anders (red.) Litteratur och läsning – Litteraturdidaktikens nya möjligheter. (2015) 

Lund: Studentlitteratur, s.129. 
2 Jönsson, Maria & Öhman, Anders (red.) Litteratur och läsning – Litteraturdidaktikens nya möjligheter. (2015) 

Lund: Studentlitteratur, s.130. 
3 Lgy11, Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. (2011) Stockholm: Skolverket, s. 231. 
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olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande 

av texter där ord, bild och ljud samspelar.”4 

Men vad är det egentligen som styrdokumenten försöker ta fasta på och vad innebär det att 

utveckla läs- och skrivstrategier? Mot bakgrund av det som tas upp ovan förefaller det som att 

lässtrategier och hanteringen av läs- och skrivsvårigheter är huvudingredienser som måste 

bearbetas för att uppnå god läsförståelse. Strävandet efter att utveckla lässtrategier och hur 

läs- och skrivsvårigheter kan bearbetas för att uppnå god läsförståelse är något som ligger i 

tiden och vilket det satsas stora resurser på. Eftersom detta är ett aktuellt område och något 

som vi måste förhålla oss till i lärarprofessionen är det motiverande att konsumera forskning 

inom området läs- och skrivutveckling och därmed även skriva en uppsats inom området. 

Samtidigt som strategierna är viktiga ser vi även en trend i samhället med ökande läs- och 

skrivsvårigheter. Docent Mats Myrberg menar att fem procent av ungdomarna i åldern 20-25 

år i Sverige endast har förmågan att klara de mest banala läs- och skrivuppgifterna i 

vardagslivet och därmed ligger långt utanför kravbilden i den svenska skolan.5 Att bemästra 

den ökande läs- och skrivproblematiken är utmanande och för att klara av det är det viktigt att 

vara medveten om dess orsaker samt utarbeta olika strategier för att främja läs- och 

skrivutvecklingen. Det övergripande fokusområdet när det gäller konsumtionsuppsatsen är 

således att presentera forskning om läs- och skrivutveckling, där läs- och skrivstrategier och 

förståelsen av läs- och skrivsvårigheter utgör viktiga beståndsdelar i utvecklingen mot en 

fullgod läsförståelse. Utifrån teoretiska utgångspunkter går det även peka på praktiska 

ändamål för att utveckla läs- och skrivutvecklingen.

1.1 Syfte och frågeställningar

Uppsatsen syftar till att redogöra och kartlägga forskning om läs- och skrivutveckling. För att 

belysa innebörden av begreppet läs- och skrivutveckling ska det ses som ett paraplybegrepp 

där flertalet underkategorier behandlas. De underkategorier som presenteras i studien ska ses 

som sammankopplade till det övergripande syftet, att redogöra och kartlägga forskning kring 

läs- och skrivutveckling. Vidare avser uppsatsen att undersöka dels om forskningen kommit 

                                                 
4 Lgy11, Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. (2011) Stockholm: Skolverket, s. 226. 
5 Myrberg, Mats i Att läsa och skriva – forskning och beprövad erfarenhet. (2007) Stockholm: Myndigheten för 

skolutveckling, s. 73. 
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till konsensus kring läs- och skrivstrategier och dels om det går att utröna vilka av strategierna 

som kan vara verkningsbara i relation till elever med läs- och skrivsvårigheter. Således har 

studien en ambition att belysa både det akademiska och praktiska perspektivet kring läs- och 

skrivutveckling. Till syftet knyts också uppsatsens centrala frågeställningar:

 Hur har forskningen kring läs- och skrivstrategier och läs- och skrivutveckling 

utvecklats sedan sekelskiftet 2000?  

 Hur kan elever med läs- och skrivsvårigheter utveckla läsförståelse?

1.2 Bakgrund

I kapitlet bakgrund tas läs- och skrivsvårigheter och dess orsaker upp, vad det får för 

proportioner och konsekvenser för individ och samhälle, vilka teoretiska utgångspunkter som 

dominerar forskningsfältet och centrala begrepp.

1.3 Att knäcka den alfabetiska koden

Ingvar Lundberg menar att hur läsning, läsförståelse och skrivande erhålls av nybörjare, är en 

nyckelfråga i det pedagogiska arbetet.6 Om pedagogen har kunskap kring detta ökar 

sannolikheten för att uppnå en god utveckling och att progression kan ske. Men om 

okunskapen kvarstår ökar sannolikheten, å andra sidan, för en pedagogik som inte är gynnsam 

och som inte leder till utveckling eller progression. Processen för att lära sig tala går oftast 

naturligt och samtliga kulturer i världen har ett mer eller mindre utvecklat talspråk. Men när 

det gäller skriftspråket och läsförståelsen upphör denna naturliga förmåga och för att erhålla 

de mest basala kunskaperna i att läsa, skriva och förstå texter krävs en typ av speciellt inriktad 

pedagogik7. Grunden för läsning och läsförståelse ligger i att förstå hur det talade ordet kan 

delas upp i ljud, så kallade fonem, och hur dessa fonem sedan avbildas eller symboliseras 

genom bokstäver. Denna process, som ofta kallas för att knäcka den alfabetiska koden, 

innebär vidare att man förstår hur skriften representerar språket och i slutändan att man kan 

sammankoppla olika fonem och smälta dem samman, i syfte att komma fram till nya 

användbara ord8. Människor som förstått och bemästrat den alfabetiska koden löper stor 

                                                 
6 Lundberg, Ingvar. Alla kan lära sig läsa och skriva. (2006) Stockholm: Natur & Kultur. 
7 Lundberg, Ingvar. Alla kan lära sig läsa och skriva. (2006) Stockholm: Natur & Kultur, s. 19. 
8 Lundberg, Ingvar. Alla kan lära sig läsa och skriva. (2006) Stockholm: Natur & Kultur, s. 25. 
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sannolikhet att nå en fullgod läs- och skrivförståelse. De människor som tidigt har svårt att 

knäcka koden är oftast de som får stora svårigheter med sin läs- och skrivinlärning i 

framtiden. Lundbergs åsikt är att alla kan lära sig läsa och skriva men han förnekar inte att 

människor har olika grundförutsättningar.9 Han lyfter bland annat upp att barn som erbjudits 

förmånen av högläsning generellt har ett bättre ordförråd och att de fått uppleva skriftspråkets 

egenart, något som underlättar den allmänna förståelsen för textspråkets system10. Men vad 

det gäller de människor som inte har fått grundförutsättningarna blir det pedagogiska 

upplägget av undervisningen väsentligt mycket viktigare. I dessa fall poängterar han att 

utbildningen bör kantas av en genomtänkt, systematisk och anpassad undervisning. Vad han 

med andra ord belyser är nödvändigheten av att erbjuda verkningsbara läs- och skrivstrategier. 

1.4 Läs- och skrivsvårigheter – ett samhällsproblem

Mats Myrberg presenterar i sin uttömmande forskningsöversikt från 2001 definitionen av läs- 

och skrivsvårigheter.11 Han menar att det finns en missuppfattning när det gäller begreppet 

läs- och skrivförmåga och läs- och skrivkunnighet samt att dessa två begrepp ofta likställs. 

Myrberg hänvisar till Skolverket och OECD:s definitioner av läs- och skrivförmåga som: 

”Förmågan att använda tryckt eller handskriven text för att: fungera i samhället och fylla kraven i 

olika vardagssituationer, kunna tillgodose sina behov och personliga mål samt förkovra sig och 

utvecklas i enlighet med sina personliga förutsättningar.”12 

Det handlar alltså inte enbart om en förmåga att kunna avkoda texter och ord utan även om att 

kunna förstå texten i förhållande till de krav som ställs i samhället. Myrberg beskriver läs- och 

skrivproblematiken som ett samhällsproblem och att utvecklingen gått från ett samhälleligt 

krav på läskunnighet till ett krav på läsförmåga.13 Han utvecklar problematiken med att läs- 

och skrivsvårigheter är: 

                                                 
9 Lundberg, Ingvar. Alla kan lära sig läsa och skriva. (2006) Stockholm: Natur & Kultur, s. 5ff. 
10 Lundberg, Ingvar. Alla kan lära sig läsa och skriva. (2006) Stockholm: Natur & Kultur, s. 41 
11 Myrberg, Mats. Att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter – En forskningsöversikt på uppdrag av 

Skolverket. (2001) Stockholm: Skolverket, s. 5. 
12 Myrberg, Mats. Att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter – En forskningsöversikt på uppdrag av 

Skolverket. (2001) Stockholm: Skolverket, s. 5. 
13 Myrberg, Mats. Att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter – En forskningsöversikt på uppdrag av 

Skolverket. (2001) Stockholm: Skolverket, s.10. 
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”ett samhällsproblem som har att göra med fördelningen av välfärd, kulturella och materiella 

tillgångar. Det rör fördelningspolitik, arbetsmarknadspolitik, socialpolitik och kulturpolitik i lika 

hög grad som skolpolitik.”14 

Konkret innebär detta att de med läs- och skrivsvårigheter får problem att klara sig i det 

vardagliga livet. Lundberg pekar på vikten av att elever lär sig läsa, skriva samt förstå det de 

läser. Detta kan inte nog understrykas och blir allt mer relevant desto mer komplext samhället 

blir. I det moderna samhället utgör skriftspråket en mycket väsentlig del av bland annat 

arbetslivet men även mycket annat, som har med fritid- och vardagslivet att göra. Att förstå 

och att ha förmågan att göra sig förstådd via skriftspråket blir således mycket väsentligt, enligt 

Lundberg, för att kunna fungera i en samhällelig och social kontext.15 Därmed blir en av 

skolans primära uppgifter att utbilda elever i förmågan att uttrycka sig i tal och skrift och i de 

fall där skolan misslyckas kan konsekvenserna bli mycket stora. För att beröra ett exempel 

betonar Myrberg att gruppen arbetslösa är starkt överrepresenterade av människor som brister 

i läs- och skrivutveckling.16 Dessa individer har heller oftast inte fullgjort sin 

grundskoleutbildning alternativt gymnasieutbildning. Arbetslöshet i sin tur kan sedermera 

länkas samman med flertalet andra komplikationer såsom psykisk samt fysisk sjukdom, 

utanförskap samt ökad benägenhet till kriminalitet.17 Skolans uppgift att utbilda eleverna 

inom läs- och skrivutveckling fyller inte endast ett akademiskt ändamål utan har även ett 

viktigt praktiskt syfte, att bistå till att människor får möjlighet att fungera i ett modernt 

samhälle. Det ska heller inte förringas, att människor ska få möjlighet att påverka sitt eget liv 

efter egna förutsättningar.  

Med utgångspunkt i blockcitatet ovan är det alltså fråga om en förändring av samhällskraven, 

som ställer ökade krav på människors läs- och skrivförmåga. Det är detta som denna uppsats 

ska handla om och bland annat skriver docent Myrberg att:

                                                 
14 Myrberg, Mats. Att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter – En forskningsöversikt på uppdrag av 

Skolverket. (2001) Stockholm: Skolverket, s.11. 
15 Lundberg, Ingvar. Alla kan lära sig läsa och skriva. (2006) Stockholm: Natur & Kultur, s. 4. 
16 Myrberg, Mats i Att läsa och skriva – forskning och beprövad erfarenhet. (2007) Stockholm: Myndigheten för 

skolutveckling, s. 73. 
17 Jones, Amanda. Arbetslöshet bland ungdomar – en kvantitativ enkätstudie om konsekvenser av arbetslöshet 

hos ungdomar. D-uppsats. Örebro: Örebro Universitet, s. 68-69. 
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 ”Det finns nu inte någon enighet bland forskare när det gäller strategier för att förbättra 

läsförståelse. Den forskning som presenterats här erbjuder viktiga bidrag till en ny 

begreppsstruktur. Vi är dock ännu långt från dokumenterat verksamma pedagogiska program.”18 

Att kunna presentera forskning kring läs- och skrivutveckling och hur utarbetandet av läs- och 

skrivstrategier sker i en mer praktisk mening är således centralt. Men för att kunna göra det är 

det viktigt att förstå läs- och skrivsvårigheter och dess orsaker.

1.5 Läs och skrivsvårigheter och dess orsaker

Läs- och skrivsvårigheter upptäcks ofta i tidig ålder inom skolan men faktum är att 

kunskapsutvecklingen i skolan enbart står för en begränsad del av en individs förtrogenhet i 

läsning och skrivande, detta är en fas som fortsätter livet ut.19 När läs- och skrivsvårigheter 

uppdagats hos individen gick det förr i tiden att komma undan med det på ett annat sätt 

jämfört med idag. Den ökande kravbilden i samhället i avseende att läsa, skriva och förstå har 

kraftigt stigit i takt med samhällsutvecklingen och Louise Bjar menar att:

”De grundläggande utbildningskrav som den unga generationen omfattas av idag är starkt reglerade 

och ger inte utrymme för särskilt stora olikheter. Samtidigt finns det mycket som skiljer barn och 

ungdomar åt med avseende på livsvillkor, social, etnisk och kulturell bakgrund.”20

 Att sätta in stöd tidigt och jobba med språklig och skriftlig framställning blir här 

grundläggande för individens fortsatta läs- och skrivutveckling. Men för att sätta in stöd krävs 

också en förståelse för problemens orsaker. Vad är orsakerna till läs- och skrivsvårigheter? 

Svaren på den frågan har förändrats över tid i och med att mer kunskap har tillvaratagits och 

nya teorier utvecklats. På 1930- och 40-talet pekade forskare på basala visuella problem för 

att förklara läs- och skrivsvårigheter. Det innebar att individer hade svårt för omkastningar av 

ord och fonem/stavelser och att det kunde ses som en orsak till senare problem. På 1970-talet 

ifrågasattes den här teorin och istället för att fokusera på visuella problem hävdade forskarna 

att problematiken kunde länkas till auditiva likheter mellan bokstäver och ord. Mot slutet av 

70-talet och under 80-talet genomgick forskningen en slags revolution på området och den 

                                                 
18 Myrberg, Mats. Att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter – En forskningsöversikt på uppdrag av 

Skolverket. (2001) Stockholm: Skolverket, s.32. 
19 Bjar, Louise. (red.) Det hänger på språket! – Lärande och språkutveckling i grundskolan. (2006) Lund: 

Studentlitteratur, s. 17. 
20 Bjar, Louise. (red.) Det hänger på språket! – Lärande och språkutveckling i grundskolan. (2006) Lund: 

Studentlitteratur, s. 23. 
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fonologiska teorin (som idag har ett starkt stöd och hög trovärdighet) blev den dominerande. 

Denna fonologiska teorin understryks även av Myrberg som i sin omfattande metastudie ”Att 

förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter – En forskningsöversikt på uppdrag av 

Skolverket.” menar att läs- och skrivsvårigheter kan kopplas till brist i fonologisk 

medvetenhet.21 Som kontrast till den fonologiska teorin förekommer även ett antal lite mer 

ifrågasatta teorier eftersom de anses inte bygga på samma vetenskapliga grund som 

exempelvis den fonologiska teorin. Hit räknas teorin om att läs- och skrivsvårigheter har med 

motoriska problem (balans och koordination) att göra och den magnocellulära teorin som tar 

avstamp i det visuella men undviker att fokusera på synförmågan för att istället undersöka hur 

individen bearbetar visuell information på ett kognitivt plan.22 Den sistnämnda teorin menar 

att när individer läser så påverkas läsningen av ordet som förekommer innan. Om man flyttar 

blicken från ett ord till ett annat maskeras fixeringen av det nya ordet och problem kan uppstå. 

Den magnocellulära och motoriska teorierna är starkt ifrågasatta inom forskningsvärlden 

eftersom man inte funnit något samband mellan individer med dyslexi och de utan dyslexi i 

avseende på teoriernas respektive fokuspunkter. Stefan Samuelsson konstaterar att det som 

framförallt kännetecknar individer med läs- och skrivsvårigheter är problem med 

ordavkodning och ordigenkänning. Han beskriver det som:

”förmågan att upptäcka och använda den alfabetiska principen och den alfabetiska principen i sin 

tur förutsätter att man kan uppmärksamma och hantera talspråkets ljudstruktur. Vår förmåga att 

återge hur ord låter är relaterat till fonologisk medvetenhet, snabb benämning och korttidsminne 

som alla är viktiga prediktorer till den tidiga läs- och skrivinlärningen”.23 

Denna fonologiska teori bekräftas och accepteras enligt Samuelsson av ett antal studier inom 

forskningsvärlden och är den enda teorin som visats sig klara kriteriet att uppvisa ett kausalt 

samband mellan fonologisk medvetenhet hos individer med god läsförståelse och bristen hos 

de med dyslexi och läs- och skrivsvårigheter. Slutsatsen är att den fonologiska teorin är den 

                                                 
21 Myrberg, Mats. Att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter – En forskningsöversikt på uppdrag av 

Skolverket. (2001) Stockholm: Skolverket, s. 6. 
22 Stefan Samuelsson i Bjar, Louise. (red.) Det hänger på språket! – Lärande och språkutveckling i grundskolan. 

(2006) Lund: Studentlitteratur, s. 393ff. 
23 Stefan Samuelsson i Bjar, Louise. (red.) Det hänger på språket! – Lärande och språkutveckling i grundskolan. 

(2006) Lund: Studentlitteratur, s. 394. 
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mest heltäckande som förklaringsmodell när det gäller orsakerna till läs- och skrivsvårigheter. 

 

För att förstå den fonologiska teorin tar Caroline Liberg upp definitionen fonologisk 

medvetenhet, vilken visat sig ha betydelse för utvecklingen och läs- och skrivförståelse.24 

Liberg definierar fonologisk medvetenhet som förmågan att syna talet som bestående av 

mindre betydelseskiljande tecken, så kallade fonem. Forskningen är i detta sammanhang 

tämligen överens om att den fonologiska medvetenheten skapar goda förutsättningar för att 

lära sig hur skrivtecknen används vid läsning och skrivning. Det gör att den fonologiska 

medvetenhet kan ses som grundläggande för läsförståelsen och för att undvika risken för läs- 

och skrivsvårigheter, vilket även Myrberg vidhåller.25 Vidare menar Liberg att det faktum att 

barn och ungdomar konfronteras med en mängd olika läs- och skrivsituationer med olika 

personer i interaktion, är en mycket viktig faktor för deras fortsatta läs- och skrivutveckling.26 

Hon slår fast att fonologisk medvetenhet och gemensamt läsande och skrivande utgör 

grundstommen till individers fortsatta läs- och skrivutveckling.27 

 

Andra faktorer som påverkar läs- och skrivutveckling är fysiska fenomen som exempelvis 

syn- eller hörselproblem, kulturell och språklig understimulering, språkstörning, bristfällig 

undervisning, emotionella problem samt bristande kunskaper i svenska språket (när ett annat 

språk är modersmålet).28 Men även graden av ”språklig amning” inom familjen är 

betydelsefull. Det vill säga individens kulturella och sociala bakgrund och dess språkliga 

interaktion med föräldrarna har en starkt bidragande roll när det gäller att undvika läs- och 

skrivsvårigheter.29  

 

                                                 
24 Liberg, Caroline. Att läsa och skriva – forskning och beprövad erfarenhet. (2007) Stockholm: Myndigheten 

för skolutveckling, s. 25. 
25 Myrberg, Mats. Att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter – En forskningsöversikt på uppdrag av 

Skolverket. (2001) Stockholm: Skolverket, s. 12ff. 
26 Liberg, Caroline. Att läsa och skriva – forskning och beprövad erfarenhet. (2007) Stockholm: Myndigheten 

för skolutveckling, s. 29. 
27 Liberg, Caroline. Att läsa och skriva – forskning och beprövad erfarenhet. (2007) Stockholm: Myndigheten 

för skolutveckling, s. 29. 
28 Svenska Dyslexiföreningens definition, http://www.dyslexiforeningen.se/?page_id=36 2015-11-18, kl. 13:07. 
29 Myrberg, Mats i Att läsa och skriva – forskning och beprövad erfarenhet. (2007) Stockholm: Myndigheten för 

skolutveckling, s. 78. 
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Utifrån orsakerna och faktorerna som presenterats ovan går det peka på en rad aspekter som 

har betydelse för läs- och skrivutvecklingen. Mycket av det handlar om barn i tidig ålder men 

då läsande och skrivande kan ses som ett livslångt arbete handlar det senare i livet om att 

utveckla ytterligare läs- och skrivstrategier och sammanfoga dem till egna arbetssätt. Olga 

Dysthe menar att en god läsare och skribent kännetecknas av förmågor att: 

”utifrån det syfte man har med läsandet respektive skrivandet kan bestämma hur man ska gå 

tillväga för att läsa […] att aktivt kan gå in i ett textmöte med sina förkunskaper, för att skapa 

länkar mellan vad som är känt och det nya som presenteras (att vara textrörlig)”30

Till dessa två förmågor tillkommer även att kritiskt utvärdera det lästa samt göra inferenser 

(läsa mellan raderna). En annan faktor som goda läsare och skribenter ofta uppvisar är den 

ortografiska läsningen. Den kan liknas vid en process där läsaren utnyttjar ljudningstekniken 

och därigenom ortografiskt helhetsläsande. Det innebär att läsaren kan läsa med flyt och med 

lätthet förstå det som läses. 

 

Sammanfattningsvis går det konstatera att fonologisk medvetenhet, gemensamt läsande i 

interaktion, teoretiska utgångspunkter samt strävandet efter att utveckla läs- och 

skrivstrategier är betydelsefulla aspekter i förståelsen av varför läs- och skrivsvårigheter 

uppkommer och något som lärare och andra bör tänka på i det pedagogiska arbetet. Om 

kunskapen kring läs- och skrivsvårigheternas orsakssamband ökar, är sannolikheten högre att 

eleverna ges förutsättningar för att hamna i en positivt uppåtgående spiral.31 Myrberg menar 

att den uppåtgående spiralen i läs- och skrivutveckling kännetecknas av en automatiserad 

avkodning, ett läsflyt ett slags lexikon i barnets minne som direkt kan matchas till texten som 

läses.32 Den nedåtgående spiralen, å andra sidan, kännetecknas av att eleven inte lyckas 

                                                 
30 Dysthe, Olga i Att läsa och skriva – forskning och beprövad erfarenhet. (2007) Stockholm: Myndigheten för 

skolutveckling, s. 37. 
31 Myrberg, Mats i Att läsa och skriva – forskning och beprövad erfarenhet. (2007) Stockholm: Myndigheten för 

skolutveckling, s. 74. 
32 Myrberg, Mats i Att läsa och skriva – forskning och beprövad erfarenhet. (2007) Stockholm: Myndigheten för 

skolutveckling, s. 74. 
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knäcka koden, endast utvecklar ett litet ordförråd och därmed riskerar att hamna i läs- och 

skrivproblematik även senare i livet.33 

1.6 Centrala begrepp

När läs- och skrivsvårigheter och olika strategier för läsning och skrivning studeras är det 

relevant att klargöra definitioner av vissa begrepp som ofta förekommer inom diskursen. 

Läsförståelse är väsentligt ur flera aspekter och Maria Rasmusson hänvisar i sin 

doktorsavhandling till en slags sammanföring av Progress in International Reading Literacy 

Study (PIRLS) och PISA:s definitioner av begreppet.34 Hon menar att ”Läsförståelse är 

förmågan att förstå och använda de skriftspråkliga former som krävs av samhället och/eller 

värderas av individen samt förmågan att kunna reflektera och engagera sig i texter för att 

uppnå sina egna mål, utveckla sina kunskaper och sin potential. Detta innebär att läsaren kan 

skapa mening utifrån en mängd olika texter.”35 Intressant i sammanhanget är att samhället, vid 

sidan av skolan, ofta avgör vad som anses som ”acceptabel” läsförståelse och att den ökade 

kravbilden i samhället har förändrat synen på läs- och skrivsvårigheter och dess utveckling. 

Detta eftersom god läs- och skrivförståelse exempelvis är viktigt för att klara sig i det 

vardagliga livet och för att undvika att hamna i arbetslöshet. 

 

Literacy är ett annat begrepp som används inom internationell forskning. Begreppet ska ses 

som ett omfattande perspektiv på läsning och kan i sina allmänna betydelser liknas vid 

begreppet läsförståelse då det handlar om en slags förmåga/kompetens att ta till sig texter.36 

Men literacy kan även användas som lästeorier och strategier, vilka är sprungna ur ett 

sociokulturellt synsätt. ”Dessa perspektiv utgår ifrån att läsning är en kontextbunden aktivitet 

som bör ses utifrån bland annat sammanhang, redskap och innehåll.”37 Båda tolkningarna av 

                                                 
33 Myrberg, Mats i Att läsa och skriva – forskning och beprövad erfarenhet. (2007) Stockholm: Myndigheten för 

skolutveckling, s. 75. 
34 Rasmusson, Maria. Det digitala läsandet – Begrepp, processer och resultat. Doktorsavhandling (2014) 

Härnösand: Mittuniversitetet, s. 3. 
35 Rasmusson, Maria. Det digitala läsandet – Begrepp, processer och resultat. Doktorsavhandling (2014) 

Härnösand: Mittuniversitetet, s. 3. 
36 Rasmusson, Maria. Det digitala läsandet – Begrepp, processer och resultat. Doktorsavhandling (2014) 

Härnösand: Mittuniversitetet, s. 7. 
37 Rasmusson, Maria. Det digitala läsandet – Begrepp, processer och resultat. Doktorsavhandling (2014) 

Härnösand: Mittuniversitetet, s. 4. 
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begreppet är direkt applicerbara på våra frågeställningar och forskningsfråga. 

 

Läs- och skrivsvårigheter är ett paraplybegrepp som refererar till allmän problematik i att läsa 

och skriva. Svenska Dyslexiföreningen definierar begreppet som att ”Läs- och 

skrivsvårigheter är den övergripande termen som innefattar alla som har svårigheter att läsa 

och/eller skriva oavsett vad som är orsaken.”38 Till orsakerna om vad som kan vara roten till 

svårigheterna kan till exempel framhållas syn- eller hörselproblem, kulturell och språklig 

understimulering, språkstörning, bristfällig undervisning, emotionella problem, bristande 

kunskaper i svenska språket (när ett annat språk är modersmålet). Läs- och skrivsvårigheter 

ska inte likställas med dyslexi, vilket det ofta slarvigt görs. Dyslexi är en underkategori av läs- 

och skrivsvårigheter och har neurologiska orsaker (bristande fonologisk förmåga).39

1.7 Avgränsningar

På grundval av att forskningen inom fältet läs- och skrivutveckling är förhållandevis rikt och 

att det är ett paraplybegrepp med många förgreningar har uppsatsen avgränsats kring en viss 

inriktning. Det handlar om läs- och skrivstrategier och läs- och skrivsvårigheter samt hur man 

kan finna forskningsbaserade vägar för läs- och skrivutveckling, i synnerhet för att bemöta 

elever med läs- och skrivsvårigheter. En annan avgränsning utgör dyslexiforskningen som är 

en del av fältet läs- och skrivsvårigheter. Eftersom dyslexiforskningen kan anses som en egen 

fri akademisk disciplin med ett rikt forskningsmaterial har vi medvetet valt att inte gå in något 

djupare på det området, däremot berörs det översiktligt i uppsatsen då det inte helt går att 

förbise inom diskursen läs- och skrivsvårigheter. Någon uttömmande och konkret 

dyslexiforskning är det dock inte tal om, snarare ett komplement till det befintliga 

forskningsfältet. 

 

Avslutningsvis ska det även nämnas att det har varit en utmaning att inte fastna i forskning 

med utgångspunkt i hur barn lär sig läsa och skriva. Vi vill dock betona att uppsatsen riktar in 

sig på elever i grundskolans senare år och gymnasiet men att avkodning och barns läs- och 

                                                 
38 Svenska Dyslexiföreningens definition, http://www.dyslexiforeningen.se/?page_id=36 2015-11-18, kl. 13:07. 
39 Liberg, Caroline. Att läsa och skriva – forskning och beprövad erfarenhet. (2007) Stockholm: Myndigheten 

för skolutveckling, s. 88. 
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skrivinlärning inte helt kan negligeras eftersom det utgör en bakgrund till elevers läs- och 

skrivsvårigheter senare i livet. Uppsatsen ämnar således inte i första hand att belysa läs- och 

skrivkunnighet utan istället ta avstamp i läsförståelse och läsförmåga. Skillnaden på dessa 

begrepp förklaras längre fram i uppsatsen. Slutligen har en avgränsning i tid gjorts då 

forskningen på det berörda området genomgått stora förändringar. Uppsatsen fokuserar 

företrädelsevis inte på forskning som är äldre än från år 2000. Dock finns det ett undantag då 

vi anser att en del äldre forskning är aktuell än idag och därför inte bör förbises. Detta äldre 

urval är dock mycket begränsat.

1.8 Tillvägagångssätt

Konsumtionsuppsatsen tar utgångspunkt i kvalitativ forskning. Uppsatsen kan närmare 

beskrivas som en systematisk litteraturstudie, det innebär enligt forskaren Katarina Eriksson 

Barajas ett tillvägagångssätt där uppsatsen utforskar frågor som: vad är effektivt och vad 

fungerar? Finns det vetenskapligt stöd för att rekommendera en viss lässtrategi?40 Med 

utgångspunkt i den systematiska litteraturstudien kan uppsatsen liknas vid en slags 

forskningsöversikt. Barajas skriver bland annat att: ”En systematisk litteraturstudie syftar till 

att åstadkomma en syntes av data från tidigare genomförda empiriska studier”.41 I 

sökprocessen efter relevant litteratur och forskning har vi skannat av databasen ERIC och 

eftersträvat att finna forskning som är certifierad med ”peer-reviewed”. Det innebär att den 

utvalda forskningen i viss grad har granskats av ämnesexperter innan publicering och att det 

därigenom ökar forskningens trovärdighet. I databassökningen har nyckelorden ”literacy, new 

literacies, literacy difficulties, lässtrategier, läs- och skrivsvårigheter och läs- och 

skrivutveckling” använts. Då vi varit medvetna på antalet träffar och bredden när vi till 

exempel sökt på läs- och skrivsvårigheter, har det kompletterats med de andra sökorden av 

mer konkret karaktär. För att komma runt detta problem har vi även från början gjort ett 

sekventiellt urval, vilket innebär att vi började med ett mindre urval för att få en överblick av 

                                                 
40 Eriksson Barajas, Katarina, Forsberg, Christina och Wengström, Yvonne. Systematiska litteraturstudier i 

utbildningsvetenskap – Vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar. (2013) Stockholm: Natur & 

Kultur, s. 31. 
41 Eriksson Barajas, Katarina, Forsberg, Christina och Wengström, Yvonne. Systematiska litteraturstudier i 

utbildningsvetenskap – Vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar. (2013) Stockholm: Natur & 

Kultur, s. 31. 
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forskningsområdet.42 Mats Myrbergs metastudie som presenteras nedan utgjorde exempelvis 

en ingång som på ett tidigt stadie ledde till en uppfattning av området och hur vi skulle rikta 

urvalet vidare.43 När det gäller urvalet har vi även tillämpat ett slags snöbollsurval.44 Det 

innebär att den lästa litteraturen och forskningen har pekat på andra studier som varit 

intressanta för uppsatsen. Genom dessa tips har vi då fått upp ögonen för andra studier, vilket 

påverkat urvalet. Avslutningsvis går det även att kategorisera uppsatsen som en kvalitativ 

metasyntes. Barajas beskriver metoden som: 

”Kvalitativ metasyntes är en metod för att sammanställa individuella kvalitativa studier på en 

abstrakt nivå genom en process av tolkning och syntes. Genom att identifiera konsensus, utveckla 

hypoteser och undersöka skillnader i mönster av upplevelser mellan studier kan teoribildningen 

lyftas till ett högre plan. Detta medför att resultaten av de kvalitativa studierna utvecklas till mer 

samlad kunskap som är användbar för utbildning.”45

Mycket av den svenska forskningen som använts har vi även medvetet fokuserat på forskare 

som varit verksamma inom området under lång tid och som i någon form tillskrivits ett 

erkännande, exempelvis att de har akademiska titlar. Akademiska titlar är visserligen ingen 

direkt garanti i avseende om källkritik men eftersom deras forskning bygger på vetenskaplig 

prövning, mångåriga studier och erfarenhet samt att de får ses som ”kända namn” inom 

gebitet motiverar det urvalet. Detta urval har dessutom i viss utsträckning skett i samspråk 

med handledaren. I analysprocessen har vi lagt fokus på att jämföra olika forskares ansatser 

och slutsatser inom området. Att ställa forskning mot varandra har varit lärorikt och att finna 

en konsensus har varit utmanande. 

 

Avslutningsvis har samarbetet oss emellan varit utmanande, då vi bor långt ifrån varandra. 

Den geografiska spridningen har naturligt medfört en uppdelning av uppsatsarbetet mellan oss 

i syfte att underlätta arbetsprocessen. Vi har alltså skrivit olika delar i uppsatsen. Dock vill vi 

                                                 
42 Eriksson Barajas, Katarina, Forsberg, Christina och Wengström, Yvonne. Systematiska litteraturstudier i 

utbildningsvetenskap – Vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar. (2013) Stockholm: Natur & 

Kultur, s. 136. 
43 Myrberg, Mats. Att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter – En forskningsöversikt på uppdrag av 

Skolverket. (2001) Stockholm: Skolverket. 
44 Eliasson, Annika. Kvantitativ metod från början. (2013) Lund: Studentlitteratur, s. 50. 
45 Eriksson Barajas, Katarina, Forsberg, Christina och Wengström, Yvonne. Systematiska litteraturstudier i 

utbildningsvetenskap – Vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar. (2013) Stockholm: Natur & 

Kultur, s. 153. 
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betona att arbetet länkats samman och kontrollerats kontinuerligt för att inte tappa den röda 

tråden. Trots att många möten skett ansikte mot ansikte har även en ständig dialog förts över 

internet. Vi har även efter avslutade handledningar följt upp korrigeringar och upplever att 

samarbetet oss emellan skett förhållandevis friktionsfritt. Med utgångspunkt i reliabilitet och 

validitet ämnar vi att leverera en uppsats som är både pålitlig och objektiv. Om studien 

genomfördes igenom torde det landa i ungefär samma resultat och insikten om att studien 

faktiskt mäter det den avser att mäta, förutsättningar för reliabilitet och validitet.46

                                                 
46 Eliasson, Annika. Kvantitativ metod från början. (2013) Lund: Studentlitteratur, s. 14-15. 
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2 Resultat
Under resultatdelen presenteras forskning som rör både teori och praktik inom diskursen läs- 

och skrivsvårigheter. Viktiga komponenter för att utveckla läsning och skrivande tas upp, vad 

som kännetecknar en god respektive en mindre bra läsare och olika strategier för att upprätta 

förutsättningar för en bättre läsförståelse. Mot slutet av kapitlet belyses hur lärare och elever 

ur ett mer praktiskt och didaktiskt perspektiv kan arbeta med läs- och skrivutveckling, särskilt 

i relation till elever med läs- och skrivsvårigheter.

2.1 Att röra sig i texter

Mot bakgrund i de tidigare nämnda frågeställningarna har vi kunnat identifiera nyare 

forskning som kan kopplas till ämnet. Som tidigare nämnts kan läs- och skrivsvårigheter 

förekomma i en viss kontext, men luckras upp i en annan social praktik. Läs- och 

skrivsvårigheter är således situerat till kontexten. Men vad är det egentligen som elever med 

läs- och skrivsvårigheter saknar i förhållande till andra elever som behärskar båda delarna? I 

Mötesplatser – Texter för svenskämnet tar Åsa Af Geijerstam upp bristen på textrörlighet som 

en viktig faktor. Det finns dessutom olika typer av textrörlighet som till exempel textbaserad 

rörlighet i avseende om eleven förstår innehåll och struktur i texten. Textrörlighet utåt är 

enligt Geijerstam en annan typ som innebär att eleven kan associera det lästa till andra texter 

och egna upplevelser och sen finns det även interaktiv textrörlighet där eleven kan upprätta en 

förståelse för textens mottagare och funktion.47 Utifrån de tre typerna av textrörlighet är det 

viktigt att utarbeta strategier och metoder som framkallar textrörlighet hos eleverna. Hit kan 

man också räkna en strävan efter att utveckla förmåga till att koppla det lästa till tidigare 

förkunskaper, tänka högt vid läsning, göra inferenser och försöka förutsäga kommande 

information i texten samt summera innehållet. Om individen uppvisar brister i textrörligheten 

är vår slutsats att hen riskerar att halka efter i läs- och skrivutveckling och istället utveckla 

läs- och skrivsvårigheter. Det kan också få andra följder som exempelvis stigmatisering, 

mobbning och svårigheter att senare i livet tillmötesgå de ökande samhällskraven på 

                                                 
47 Geijerstam, Åsa Af i Boglind, Ann, Holmberg, Per och Nordenstam, Anna. (red.) Mötesplatser – Texter för 

svenskämnet. (2014) Lund: Studentlitteratur, s. 52. 
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läsförståelse samt i förlängningen landa i arbetslöshet.48 Som en parallell till textrörlighet har 

Judith Langer utvecklat en modell som kan fungera som ett verktyg för elever med läs- och 

skrivsvårigheter.49 Hon talar om vikten av att hela tiden behålla en referenspunkt i det man 

läser, vilket kort sagt innebär att allt man läser ska kopplas till det ämne som eleven syftar till 

att lära sig mer av. Langer identifierar fem olika faser och läspositioner som elever med läs- 

och skrivsvårigheter kan förhålla sig till för att utvecklas.50 Det handlar om att kliva in i en 

föreställningsvärld och tänka utanför boxen. Det innebär konkret att elever med läs- och 

skrivsvårigheter försöker ifrågasätta motiv och innebörder i texter, jämföra texter med insikter 

i sitt eget inre liv, distanserar sig från texter samt utvecklar en ny begreppsapparat som 

uppkommer genom läsning. 

 

Sammanfattningsvis kan man således påstå att begreppet läs- och skrivsvårigheter, i mångt 

och mycket, är ett relativt begrepp och bör sättas i förhållande till de krav som ställs. Men 

oavsett de hypotetiska krav som kan tänkas ställas tycks det som att textrörlighet är 

synnerligen viktigt ifråga om att verkligen förstå det lästa och det är även denna textrörlighet 

som flertalet, av de som anses ha läs- och skrivsvårigheter, kan ha svårt med.

2.2 Läsning – En rekursiv process

I syfte att utveckla förståelsen av vad som skiljer en god läsare kontra en läsare med läs- och 

skrivsvårigheter är det också betydande att klargöra att läsning inte ska ses som en linjär 

process utan som en rekursiv process. Suzanne Parmenius-Swärd skriver att vid läsning sker 

ett utbyte mellan avkodning och att sätta texten i relation till omvärlden och den förståelse 

läsaren har av omvärlden. Detta är en aspekt som flera framstående forskare inom fältet också 

belyser, inte minst Langer. Parmenius-Swärd menar även att elever med läs- och 

skrivsvårigheter kan öka sin textförståelse genom att identifiera textens textuella, ideationella 

                                                 
48 Myrberg, Mats i Att läsa och skriva – forskning och beprövad erfarenhet. (2007) Stockholm: Myndigheten för 

skolutveckling, s. 73. 
49 Langer, Judith i Boglind, Ann, Holmberg, Per och Nordenstam, Anna. (red.) Mötesplatser – Texter för 

svenskämnet. (2014) Lund: Studentlitteratur, s. 48. 
50 Langer, Judith i Boglind, Ann, Holmberg, Per och Nordenstam, Anna. (red.) Mötesplatser – Texter för 

svenskämnet. (2014) Lund: Studentlitteratur, s. 48. 
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och interpersonella drag.51 Den textuella nivån handlar om avkodning, att utröna vad textens 

författare väljer för ord, satser, grammatik o.s.v. Sedan är det viktigt att förstå textens 

ideationella struktur som innebär att kunna förstå författarens idé eller avsikt med texten samt 

den interpersonella strukturen som innebär en förståelse av det sociala i texten, med andra ord 

hur texten närmar sig sina läsare. Den interpersonella strukturen handlar om hur texten vill 

verka mot sin omgivning och vilken roll läsarna får i texten.52 Kan lärare och elever hitta 

strategier där dessa tre element samspelar kommer det få verkan för läsförståelsen. När man 

talar om elever med läs- och skrivsvårigheter kan man även som Myrberg konstaterar länka 

det till en brist i fonologisk medvetenhet men det är inte hela förklaringen.53 Det kan även 

länkas till en brist på litterär kompetens som flera forskare tar upp. Örjan Torell presenterar en 

modell där han menar att litterär kompetens kan delas upp i tre färdigheter: medfödd 

kompetens, kompetens att genomskåda formaspekter av litteratur samt transferkompetens som 

avser att koppla litteratur till egna livserfarenheter.54 Utifrån elever med läs- och 

skrivsvårigheter råder det en obalans i dessa kompetenser och att avsaknaden av kompetenser 

kan vidga förklaringen av läs- och skrivsvårigheter. 

 

Med andra ord bör man således inte se läsning som något linjärt utan snarare rekursivt och det 

som utmärker denna rekursiva process är förmågan hos läsaren att sätta det lästa i relevanta 

sammanhang. Vidare visar forskning att elever med läs- och skrivsvårigheter har mycket att 

vinna på att lära sig förstå denna rekursiva process och om dessa elever lyckas med att 

identifiera den textuella, ideationella samt interpersonella strukturen ökar sannolikheten för en 

bättre läsförståelse. 

                                                 
51 Bommarco, Birgitta och Parmenius-Swärd, Suzanne. Läsning, skrivande, samtal. Textarbete i svenska på 

gymnasiet. (2012) Lund: Studentlitteratur, s. 31ff. 
52 Bommarco, Birgitta och Parmenius-Swärd, Suzanne. Läsning, skrivande, samtal. Textarbete i svenska på 

gymnasiet. (2012) Lund: Studentlitteratur, s. 31. 
53 Myrberg, Mats. Att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter – En forskningsöversikt på uppdrag av 

Skolverket. (2001) Stockholm: Skolverket. 
54 Torell, Örjan i Boglind, Ann, Holmberg, Per och Nordenstam, Anna. (red.) Mötesplatser – Texter för 

svenskämnet. (2014) Lund: Studentlitteratur, s. 32ff. 
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2.3 Bristande grammatiska färdigheter

För att fortsätta resonemanget om varför vissa elever uppvisar svårigheter i läs- och 

skrivutvecklingen kan det även kopplas till grammatisk problematik. Myrberg menar i sin 

forskningsöversikt att: 

”läs- och skrivprocessen förutsätter en grundläggande medvetenhet om talspråkets formegenskaper - 

att talflödet representerar en följd av ord, att orden har formegenskaper och inte enbart betecknar 

fenomen, att nya ord, ordsammansättningar och meningar kan bildas genom att de grundläggande 

språkreglerna tillämpas, samt att ordens och meningarnas innebörd kan ändras genom utbyten och 

omkastningar av betydelseskiljande språkljud (fonem).”55 

Grammatiken, tas även upp i boken Tala om språket – Grammatik för lärarstudenter (skriven 

av Katarina Lundin).56 Istället för att endast se grammatik som ett isolerat fenomen försöker 

författaren Katarina Lundin illustrera att begreppet grammatik innebär att se mönster i tal och 

skrift, något som elever med läs- och skrivsvårigheter kan ha svårt att identifiera.  Detta gäller 

inte minst elever med grava läs- och skrivsvårigheter, dit dyslexi räknas. En av de främsta 

anledningarna till att Lundin vill uppmärksamma läsaren att tänka och se mönster i texter är 

med anledning av att de möjliggör för en mer konstruktiv debatt kring texter och i 

förlängningen en större möjlighet att underlätta korrigering av texter. Hon menar att 

metakunskap som kunskaper inom grammatik för med sig innebär att svenskläraren, på ett 

mer objektivt sätt, kan förklara för sina elever varför texten bör redigeras och även hur i syfte 

att hjälpa elever, i synnerhet de med läs- och skrivsvårigheter. 

 

Lundin tar även upp att språkbruket är kontextbaserat och uppdelat i olika grupper.57 Hon 

pekar bland annat på att det svenska språket består av ett offentligt och ett privat skriftspråk, 

men även ett offentligt samt privat talspråk. Som det poängteras i inledningen av denna 

uppsats kan således läs- och skrivsvårigheter förekomma i en viss kontext, men luckras upp i 

en annan social praktik. Läs- och skrivsvårigheter är därför situerat till kontexten. Enligt 

Lundin har det genom åren utvecklats tre större tolkningsteorier kring grammatiken och dess 

                                                 
55 Myrberg, Mats. Att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter – En forskningsöversikt på uppdrag av 

Skolverket. (2001) Stockholm: Skolverket, s.6. 
56 Lundin, Katarina. Tala om språket – Grammatik för lärarstuderande. (2014) Lund: Studentlitteratur. 
57 Lundin, Katarina. Tala om språket – Grammatik för lärarstuderande. (2014) Lund: Studentlitteratur, s. 23. 
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huvudsakliga användningsområde.58 Att det utvecklats olika teorier bygger, enligt henne på 

den förändringsprocess som språket innehar. I generella drag kan man anse att grammatiken 

syftar till att fungera som norm och regelsystem där det finns en klar distinktion om vad som 

är acceptabel svenska eller inte. Det hör ihop med den ökade kravbilden på läsförmåga. Man 

kan även anse att grammatiken endast är en inre språklig intuition och därmed personlig, 

vilket omöjliggör ett svartvitt tankesystem kring rätt och fel. Det kan avslutningsvis ses som 

ett allmänt språksystem där varje text eller talsituation består av en struktur och ett mönster. 

Genom att Lundin exemplifierar och illustrerar hur ett begrepp, såsom grammatik, kan 

befattas med flertalet innebörder belyses en viktig utgångspunkt vad gäller all form av 

litteraturgranskning, nämligen att en text är skriven i ett sammanhang och av en författare som 

är formad av sin personliga inställning till något. Författarens förhållningssätt till textens 

innehåll kommer alltså att genomsyra texten. Detta utgör en viktig insikt för elever med läs- 

och skrivsvårigheter. Att förstå att en text är en produkt av dess författare innebär att analysen 

av en text kan göras djupare och mer omfattande. Detta eftersom den som granskar den dels 

kan förstå författaren till textens resonemang på ett mer omfattande sätt, dels, kan kritisera 

utifrån en djupare insikt och utifrån de antaganden författaren agerat efter.  

Av det som presenterats ovan är vetskapen om att texter på förhand är skapade efter olika, 

ibland omedvetna, uppfattningar från författaren, det viktigaste. Vid framtida läsningar av 

allehanda texter bör man vara medveten om att den skapats i en viss kontext av en person med 

en viss grundläggande uppfattning. Det faktum att texter är produkter av dess författare 

möjliggör en mer precis analys oavsett om det handlar om en elevtext eller en vetenskaplig 

avhandling.

                                                 
58 Lundin, Katarina. Tala om språket – Grammatik för lärarstuderande. (2014) Lund: Studentlitteratur, s. 23-24. 
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2.4 Läs- och skrivstrategier

Eftersom läs- och skrivsvårigheter inte enbart kan relateras till brist på fonologisk 

medvetenhet utan även andra faktorer, handlar de i stor grad även om att finna läs- och 

skrivstrategier för att främja utveckling. Monica Reichenberg, som forskat på området länge, 

menar att det finns olika typer av läsare, med olika strategier.59 ”Den passiva läsaren” som 

Reichenberg refererar till, utmärker elever med läs- och skrivsvårigheter i förmågan att 

inferera, det vill säga att ”läsa mellan raderna”. De är helt enkelt vana att kunna hitta svaret 

direkt i texten och visar oförmåga att granska texter metakognitivt, på ett djupare plan.60 Detta 

förhållningssätt leder i slutändan till att elever inte genomskådar de möjligheter till förändring 

som finns i att bearbeta texter och kan då heller inte tillskansa sig verktyg i form av läs- och 

skrivstrategier. En annan orsak till sviktande läsförmåga och läsförståelse är den bristande 

uppgiftsorientering som många elever uppvisar. Den bristande uppgiftsorienteringen åsyftar 

att elever har svårt att koncentrera sig när de läser en text och att andra stimuli blir till 

avledande manövrar. De tankar och känslor som ligger utom texten blir då hinder för att 

framkalla en förståelse av det lästa. 

 

Reichenberg utvecklar vidare sitt resonemang och refererar till den vanliga motiveringen 

bland lärare att ”huvudsaken är att eleverna läser något”. Detta påstående menar hon tyder på 

en avsaknad av läs- och skrivstrategier och leder snarare till att lärarna stöter ifrån sig 

problemet när det gäller att främja läs- och skrivutveckling, än att faktiskt se allvaret i det. 

Hon menar vidare att elever ofta väljer texter utifrån individuella intressen och att de texter de 

läser inte leder till något läsmotstånd eller läsutmaning. Hon kallar de för bekvämlighetsläsare 

och drar slutsatsen: ”Att läsa böcker där samma personer återkommer i bok efter bok, där 

miljön endast ändras marginellt och där berättelserna följer samma mönster ger ingen 

läsutveckling”61. Detta är alltså en strategi som man inte ska använda sig av, det handlar om 

att utveckla en strategi där texter väljs med omsorg och framkallar såväl läsutmaning som läs- 

och skrivutveckling. Kvantiteten, att elever läser mycket och därigenom bearbetar sina läs- 

                                                 
59 Reichenberg, Monica. Vägar till läsförståelse. (2012) Stockholm: Natur & Kultur, s. 57. 
60 Reichenberg, Monica. Vägar till läsförståelse. (2012) Stockholm: Natur & Kultur, s. 57. 
61 Reichenberg, Monica. Vägar till läsförståelse. (2012) Stockholm: Natur & Kultur, s. 58. 
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och skrivsvårigheter är således inte hela sanningen för att främja läs- och skrivutveckling och 

jobba med sina läs- och skrivsvårigheter enligt Reichenberg. Även kvalitén att relatera det 

lästa till kritiska reflektioner och strukturerade samtal samt framkalla läsutmaningen 

framhåller hon som betydelsefullt för att utveckla läs- och skrivfärdigheter.62 En strategi som 

enligt oss kommit att tillämpas mer och mer i skolan är att sätta lättlästa texter i elevernas 

händer, i hög grad elever med läs- och skrivsvårigheter. Förhoppningen är att det ska leda till 

läs- och skrivutveckling och att eleven ska kunna nå målen motiveras lättlästa texter som ett 

bra alternativ. Reichenberg visar dock att det finns risker med att bemöta läs- och 

skrivsvårigheter med lättlästa texter. Hennes forskning visar att hos de elever som hade 

svårigheter ökade inte förståelsen. Det menar hon beror på att det är svårt att ställa annat än 

faktafrågor till det lästa, vilket bidrar till att de öppna frågorna där eleverna tvingas göra 

inferenser, dra slutsatser och se budskap bakom texten inte framkallas och därmed 

underminerar läsutveckling. Reichenberg sammanfattar riskerna med att ”Vad de svaga 

läsarna behöver är istället texter med en hög andel logiska relationer som hjälper dem att följa 

resonemang i texten”. 63Strategin att utgå från lättläst är alltså inte att föredra, det innebär 

snarare att skjuta upp problemet. Det handlar om att hitta andra vägar. Reichenberg menar 

avslutningsvis att för att kunna skapa en läsförståelse kring det som läses är det viktigt för 

läsaren att upptäcka kausaliteten i texten, det vill säga de orsak- och verkansamband som 

texten innehåller.64 Hon framhåller att texten kan brista i ”murbruk”, några slags bindningsord 

som binder samman texten och meningarna.65 Vid avsaknad av ”murbruk” har elever med läs- 

och skrivsvårigheter, enligt Reichenberg, synnerligen svårt att se logiska samband i det de 

läser. ”Murbruk” kan till exempel gestaltas i en text av ord som ”eftersom, för att, därför att, 

dock” m.fl. Det handlar om att utveckla strategier som synliggör samband i läsningen för 

elever med läs- och skrivsvårigheter.  

 

                                                 
62 Reichenberg, Monica. Vägar till läsförståelse. (2012) Stockholm: Natur & Kultur, s. 58. 
63 Reichenberg, Monica. Vägar till läsförståelse – Texten, läsaren och samtalet. Stockholm: Natur & Kultur, s. 

47.  
64 Reichenberg, Monica. Vägar till läsförståelse – Texten, läsaren och samtalet. Stockholm: Natur & Kultur, s. 

25. 
65 Reichenberg, Monica. Vägar till läsförståelse – Texten, läsaren och samtalet. Stockholm: Natur & Kultur, s. 

25. 
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Vad ovanstående text gör gällande är att förmågan att kunna göra inferenser är mycket 

betydande när det gäller att utveckla en förståelse för det lästa. Vidare att många av de så 

kallade ”svaga läsarna” ofta hittar andra typer av stimuli utanför den tänkta texten som förstör 

deras koncentration, något som hämmar deras läsutveckling. Texten ovan gör även gällande 

att kvalitativ läsning alltid bör gå före kvantitativ läsning. Detta för att den kvantitativa 

läsningen inte utmanar läsaren och av den anledningen hämmar en god läsprogression.

2.5 Att välja relevanta texter

I linje med Reichenberg belyser även Anette Årheim den didaktiska ”vad-frågan”.66 Hon 

påpekar att det ofta är de ”lässvaga” eleverna som väljer vilka texter som ska läsas och hur de 

ska läsas och att det hindrar elever att få bukt med sina läs- och skrivsvårigheter.  Årheim 

varnar vidare för att litteraturundervisning där lärare ”önskar att litteraturläsningen fungerar 

som ett fönster mot omvärlden, samtidigt stoppar en spegel i elevernas händer”.67 Det handlar 

om att elever inte konfronteras med andra texter än de som de känner igen. Hon utvecklar sitt 

resonemang och pekar på bristen att elever inte möter äldre litteraturs språk, tankar och 

föreställningsvärldar. Vidare tar hon upp att i de fall skönlitteratur läses är det eleverna som 

styr urvalet, vilket gör att elever med läs- och skrivsvårigheter ofta väljer den ”enkla” vägen 

eftersom de upplever en viss osäkerhet i att arbeta med sina problem. Slutsatsen blir att val av 

litteratur och den didaktiska frågan ”hur” har betydelse när det gäller läs- och skrivstrategier 

för elever med svårigheter. Slutsatsen som träder fram i ljuset av Reichenbergs och Årheims 

resonemang är att strategier för att främja läs- och skrivutveckling och bearbeta läs- och 

skrivsvårigheter kan kopplas till den didaktiska vad-frågan, det vill säga beroende på vilka 

texter lärarna sätter i händerna på eleverna, bidrar det i olika grad till läs- och skrivutveckling. 

Men även hur-frågan i avseende om kritisk reflektion och strukturerade samtal kring det lästa 

utgör viktigt beståndsdelar i utformningen av strategier inom ramen för läs- och 

skrivsvårigheter. 

 

                                                 
66 Årheim, Anette. Litteratur som spegel eller fönster? Ämnesdidaktik – dåtid, nutid och framtid. Bidrag från 

femte rikskonferensen i ämnesdidaktik vid Linköpings universitet 26-27 maj 2010. 
67 Årheim, Anette. Litteratur som spegel eller fönster? Ämnesdidaktik – dåtid, nutid och framtid. Bidrag från 

femte rikskonferensen i ämnesdidaktik vid Linköpings universitet 26-27 maj 2010, s. 161. 



Linköpings Universitet 

Institutionen för kultur och kommunikation 

Lärarprogrammet 

Inriktning svenska, examensarbete 7-9, GY 

93XSV1/93XSV7 

Konsumtionsuppsats 

Oscar Bard och Johan Ballin 

 

23 

 

Det är relevant att ställa den konkreta frågan: vad kännetecknar en aktiv läsare med 

läsförståelse och vilka strategier besitter de som elever med läs- och skrivsvårigheter inte gör? 

Reichenberg målar upp bilden av en aktiv läsare som en person som har olika strategier och 

verktyg för att förstå en text, samt att de anpassar strategierna beroende på textgenre.68 Hon 

tar upp att ”Skumläsning”, understrykningar, anteckningar är strategier som utmärker den 

aktiva läsaren, vilket skapar en större förståelse för texten. Dessutom pekar hon på att de som 

har en strategi att se texten på ett metakognitivt plan, där de är medvetna om texters explicita 

budskap, tillämpar inferering och gör en naturlig koppling av det lästa till tidigare 

förkunskaper i minnet. Hon menar att beroende på om den tidigare kunskapen bekräftas eller 

ändras, sker en revidering av tidigare kunskap. Hon tar avslutningsvis upp att det kan liknas 

vid en ständig diskussion som pågår i hjärnan medan man läser, där ny kunskap vägs mot den 

tidigare. 

 

Att välja relevanta texter tycks med andra ord utgöras av att se till elevens kunskapsnivå och 

utifrån den hitta en lämplig utmaningsnivå. Årheim menar bland annat att den valda texten 

inte ska bekräfta elevens kunskapsnivå eller allmänna intresse. Vidare menar Reichenberg att 

texter som endast bekräftar tidigare kunskaper sällan bidrar till att skapa ”aktiva läsare”, en 

läsart som i syfte att öka läsförmågan visat sig mycket betydelsefull.  

2.6 Hitta en arbetsmodell för läs- och skrivutveckling

Christina Olin-Scheller, Michael Tengberg och Anna Lindholm är inne på samma tema i 

boken Litteratur och läsning – Litteraturdidaktikens nya möjligheter.69 De vill utifrån en 

kognitivt inriktad läsförståelseteori belysa och diskutera tillvägagångssätt som den aktive 

läraren, samt dess elever, kan hantera i arbetet med lässtrategier. Utöver att endast ta upp 

frågan till debatt vill författarna även ge en bild över hur lässtrategier konkret kan sättas i 

rörelse i klassrummet. Detta är inte minst applicerbart på elever med läs- och skrivsvårigheter. 

En lässtrategi är enligt skolverkets definition de konkreta tillvägagångssätt som läsaren 

                                                 
68 Reichenberg, Monica. Vägar till läsförståelse. (2012) Stockholm: Natur & Kultur, s. 61. 
69 Jönsson, Maria & Öhman, Anders (red.) Litteratur och läsning – Litteraturdidaktikens nya möjligheter. (2015) 

Lund: Studentlitteratur. 
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använder för att förstå en text.70 En annan och liknande tolkning av begreppet är; vad läsaren 

gör med texten.  Men enligt Olin-Scheller, Tengberg och Lindholm innebär skolverkets 

hållning gentemot begreppet att de inte presenterar en enhetlig bild över vad en lässtrategi 

innebär. Denna icke enhetliga bild är något som sannolikt kan kopplas ihop och förstärka den 

osäkerhet som studier visat att lärare känner inför undervisning kring lässtrategier.  

Kursplanen samt det nationella provet i svenska poängterar båda att lässtrategier är dels något 

som skall läras dels, bedömas (vilket även poängteras i inledningen). Dessutom tycks 

styrdokumenten förtälja att läsutveckling till mångt och mycket är beroende av att 

lässtrategier utvecklas.71 Men trots att lässtrategier tillskrivits stor vikt tyder tidigare forskning 

på att det ofta saknas utarbetade strategier för att utveckla elevernas läsning.72 Efter att 

eleverna erhållit grundläggande läsförmåga lämnas de ofta vind för våg när det gäller att 

utvecklas och bli duktiga läsare. Olin-Scheller, Tengberg och Lindholm menar vidare att för 

att erhålla en god lässtrategi kan explicit klassrumsarbete vara fördelaktigt. Men med 

bakgrund av att flertalet lärare har bristande kunskap om att förmedla strategier för 

läsutveckling presenterar Olin-Scheller, Tengberg och Lindholm en arbetsmodell.73 I grova 

drag innebär den presenterade arbetsmodellen att klassen, under ledning av läraren, arbetar 

med att summera, göra förutsägelser, värdera och ta ställning, ställa frågor till texten, 

visualisera och tänka i bilder, jämföra texten med andra texter samt hitta luckor i texten och 

göra inferenser.   

Avslutningsvis betonar Olin-Scheller, Tengberg och Lindholm att en väl utvecklad lässtrategi 

ger upphov till ett metaspråk. Detta metaspråk leder sedermera till metakognition och 

slutligen till en typ av språkmakt.74 När en läsare innehar språkmakt behärskar denne att 

                                                 
70 Skolverket (2011b). Kommentarsmaterial till kursplanen i svenska referat ur; Jönsson, Maria & Öhman, 

Anders (red.) Litteratur och läsning – Litteraturdidaktikens nya möjligheter. (2015) Lund: Studentlitteratur, s. 

130. 
71 Jönsson, Maria & Öhman, Anders (red.) Litteratur och läsning – Litteraturdidaktikens nya möjligheter. (2015) 

Lund: Studentlitteratur, s. 129. 
72 Jönsson, Maria & Öhman, Anders (red.) Litteratur och läsning – Litteraturdidaktikens nya möjligheter. (2015) 

Lund: Studentlitteratur, s. 129. 
73 Jönsson, Maria & Öhman, Anders (red.) Litteratur och läsning – Litteraturdidaktikens nya möjligheter. (2015) 

Lund: Studentlitteratur, s. 132-133. 
74 Jönsson, Maria & Öhman, Anders (red.) Litteratur och läsning – Litteraturdidaktikens nya möjligheter. (2015) 

Lund: Studentlitteratur, s. 146. 
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precisera sin kommunikation kring sina tankar och idéer kring texter. Fördelarna överlag med 

att undervisa kring lässtrategier tycks vara den att det bidrar till att aktivt utmana elevernas 

läsförmåga. Det är vår egen uppfattning att all form av progression, oavsett ämne eller 

aktivitet, gynnas av utmaning. Studier har även visat att det är de svagaste läsarna som främst 

gynnas av att utveckla en lässtrategi.75 Vetskapen om att svaga läsare främjas av en väl 

utvecklad lässtrategi torde räcka som motivator till att undervisa elever med läs- och 

skrivsvårigheter. 

2.7 Reciprok, transaktionell och konceptorienterade läs- och skrivstrategier

Barbro Westlund belyser in sin bok ”att undervisa i läsförståelse” tre betydelsefulla 

utgångspunkter för undervisning inom läsförståelse76. De tre strategierna är även i viss mån 

gångbara internationellt. Dessa tre utgångspunkter härstammar från en undersökning utförd på 

begäran av NRP (National Reading Panel)77. Westlund menar vidare att dessa tre 

utgångspunkter är de som utgör kärnan för elevernas läsprogression. Kortfattat handlar de tre 

utgångspunkterna om att utveckla ordförrådet, att få eleverna att interagera med texten samt 

att undervisa kring olika lässtrategier78. Detta betyder att ett undervisningsförlopp där syftet är 

att utveckla elevernas läsning bör innehålla undervisning kring så kallade ”svåra ord”, ord 

som eleverna inte kan relatera till. Undervisningen bör vidare uppmana eleverna till att läsa 

aktivt och ifrågasätta texten samt att de får konkret undervisning i olika typer av strategier.  

Westlund lyfter fram tre strategier som alla visat sig vara framgångsrika i att öka elevers 

läsförståelse. Dessa tre går under namnen Reciprok undervisning (Reciprocal Teaching, RT), 

Transaktionell strategiundervisning (Transactional Strategies Instruction, TSI) samt CORI 

(Concept Oriented Reading Instruction). Den reciproka undervisningsstrategin utvecklades av 

Palincsar och Brown med fokus på att få svaga läsare att utveckla samma typ av strategi som 

                                                 
75 Jönsson, Maria & Öhman, Anders (red.) Litteratur och läsning – Litteraturdidaktikens nya möjligheter. (2015) 

Lund: Studentlitteratur, s. 147. 
76 Westlund, Barbro. Att undervisa i läsförståelse – Lässtrategier och studieteknik. (2009) Stockholm: Natur & 

Kultur, s. 74. 
77 National Reading Panel är ett amerikanskt myndighetsorgan, startat 1997, med uppgift att effektivera elevers 

läsning.  
78 Westlund, Barbro. Att undervisa i läsförståelse – Lässtrategier och studieteknik. (2009) Stockholm: Natur & 

Kultur, s. 74.  
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de mer lässtarka eleverna.79 Upphovspersonernas syfte var även att inte endast fokusera på 

den kognitiva utvecklingen hos eleverna utan även av inlärningens kulturella och sociala 

aspekter80. Grunden inom den reciproka undervisningen ligger i en vägledd diskussion där 

fyra huvudmoment behandlas och diskuteras. Enligt strategin skall eleverna som läser arbeta 

med att förutspå och ställa hypoteser, ställa frågor, klargöra och sammanfatta texten81. Dessa 

moment skall utföras i samarbete med andra elever samt lärare. Inledningsvis ligger ett stort 

ansvar på läraren. Strategin uppmanar läraren att behandla olika texter och ”tänka högt” inför 

klassen men vart efter undervisningen fortskrider skall dock eleverna ta mer ansvar. När 

eleverna är väl förtrogna med grunderna i strategin skall de i grupper växla mellan att axla 

lärarens mer framträdande roll med den mer passiva rollen som elev. Som lärare inom 

gruppen skall eleven synliggöra sina kognitiva tankeprocesser inför de andra deltagarna och 

samtidigt öppna upp för interaktion och dialog82. Tankeprocessen och den följande dialogen 

skall utgå från de fyra ovan nämnda huvudmomenten.  Sammanfattningsvis ska enligt 

upphovspersonerna till den reciproka undervisningen, den reciproka delen (att växla mellan 

roller) aktivera eleverna till att läsa aktivt83. 

Den transaktionella strategiundervisningen härstammar från observationer utförda av Pressley 

och McDonald.84 De utförde studier i en skola och uppmärksammade att 

kompetensutveckling hos enskilda lärare vad gäller den egna förmågan att undervisa kring 

lässtrategier gav goda resultat för elevernas läsförmåga85. I likhet med den reciproka 

undervisningen bygger även den transaktionella strategiundervisningen på samma fyra 

huvudmoment: förutspå, ställa frågor, att klargöra samt att sammanfatta. Men TSI betonar 

                                                 
79 Westlund, Barbro. Att undervisa i läsförståelse – Lässtrategier och studieteknik. (2009) Stockholm: Natur & 

Kultur, s. 75. 
80 Westlund, Barbro. Att undervisa i läsförståelse – Lässtrategier och studieteknik. (2009) Stockholm: Natur & 

Kultur, s. 75. 
81 Westlund, Barbro. Att undervisa i läsförståelse – Lässtrategier och studieteknik. (2009) Stockholm: Natur & 

Kultur, s.76. 
82 Westlund, Barbro. Att undervisa i läsförståelse – Lässtrategier och studieteknik. (2009) Stockholm: Natur & 

Kultur, s. 76. 
83 Westlund, Barbro. Att undervisa i läsförståelse – Lässtrategier och studieteknik. (2009) Stockholm: Natur & 

Kultur, s. 77. 
84 Westlund, Barbro. Att undervisa i läsförståelse – Lässtrategier och studieteknik. (2009) Stockholm: Natur & 

Kultur, s. 80. 
85 Westlund, Barbro. Att undervisa i läsförståelse – Lässtrategier och studieteknik. (2009) Stockholm: Natur & 

Kultur, s. 80. 
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aktionsforskningen från varje undervisningsmoment betydligt mer. Med andra ord lägger 

förespråkarna mer värde på att undervisningen konstant genomgår en typ av utvärdering där 

läraren aktivt förändrar undervisningen i syfte att förbättra den för eleverna86. Lärarens roll 

inom TSI skiljer sig lite från RT eftersom denne inom TSI uppmanas att lyssna mer på hur 

eleverna sätter ord på sin läsförståelse samt att inte lägga allt för stort fokus på enskilda 

moment utan istället sträva efter en mer övergripande syn på undervisningen och 

läsförståelsen. RT och TSI påminner således starkt om varandra och enligt Westlund ligger 

den stora skillnaden i lärarens förhållningssätt till läsundervisningen.87 Med andra ord delar de 

samma grundläggande uppbyggnad men där den ena, RT, är mer fast i sin undervisningsform. 

Detta innebär att en lärare som förespråkar RT mer strikt håller sig till strategins fyra 

huvudmoment medan en lärare som förespråkar TSI i högre grad förespråkar diskussioner 

kring strategianvändning och tillvägagångssätt. Man kan även välja att se TSI som en 

vidareutveckling av RT88. 

CORI – strategin betonar att läsförståelsen utvecklas i samband med elevens egna intressen 

för ämnet89. Eftersom strategin betonar det egna intresset bygger undervisningen i mångt och 

mycket på att öka och bibehålla elevernas motivation. Upphovsmakaren till CORI – strategin, 

John Guthrie, uppmärksammade sambandet mellan läsförståelse och intresse under sina 

studier kring början av 1990 – talet.90 Han såg att elevers förmåga till selektiv läsning, att 

aktivt söka information ur faktatexter, ökade läsförståelsen91. Genom att bygga vidare på 

elevernas naturliga nyfikenhet skall den CORI – inspirerade undervisningen förklara för 

eleverna att den viktigaste länken mellan deras nyfikenhet och deras kunskapsutveckling går 

via läsningen. Undervisningen bygger vidare på direkta förklaringar i samband med 

                                                 
86 Westlund, Barbro. Att undervisa i läsförståelse – Lässtrategier och studieteknik. (2009) Stockholm: Natur & 

Kultur, s. 80.  
87 Westlund, Barbro. Att undervisa i läsförståelse – Lässtrategier och studieteknik. (2009) Stockholm: Natur & 

Kultur, s. 82. 
88 Westlund, Barbro. Att undervisa i läsförståelse – Lässtrategier och studieteknik. (2009) Stockholm: Natur & 

Kultur, s. 88. 
89 Westlund, Barbro. Att undervisa i läsförståelse – Lässtrategier och studieteknik. (2009) Stockholm: Natur & 

Kultur, s. 83. 
90 Westlund, Barbro. Att undervisa i läsförståelse – Lässtrategier och studieteknik. (2009) Stockholm: Natur & 

Kultur, s.83. 
91 Westlund, Barbro. Att undervisa i läsförståelse – Lässtrategier och studieteknik. (2009) Stockholm: Natur & 

Kultur, s.83. 
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transaktionella förklaringar, vilket innebär att samtliga deltagare i diskussionen inklusive 

läraren delar med sig av sina reflexioner och åsikter i syfte att skapa en dialog92. Inom CORI 

– strategin betonar man att aktuella texter inte skall vara befattade med en allt för stor andel 

obekanta ord. Förespråkarna uppmanar läraren att aktivt göra en bedömning inför arbete med 

en text och om andelen obekanta och svåra ord skulle överstiga 10 % bör texten utredas93. 

Denna utredning kan antingen leda fram till att läraren gör bedömningen att texten är 

väsentlig och därmed kräver extra undervisning kring de obekanta orden, alternativt att texten 

inte är väsentlig varvid annan metod med fördel kan väljas. Läsengagemang är ett honnörsord 

inom CORI – strategin och enligt förespråkarna uppkommer detta engagemang genom att 

eleven känner en stark motivation samt har en väl utvecklad begreppskunskap.94 Vidare på att 

eleven känner en trygghet med sina strategiska val under läsningen samt har förmågan att i 

dialog diskutera kring de nämnda punkterna. Dessa uppräknade punkter är lika de NRP, RT 

samt TSI använder sig av men den stora skillnaden mellan CORI – strategin och de andra är 

att CORI lägger ett större fokus på ämnesknutna begrepp. Sammanfattningsvis kan man dra 

slutsatserna att goda lässtrategier innefattar en konstruktivistisk syn på lärande och 

undervisning där elevernas kognitiva profession utgör en typ av kärna. Vidare att explicit 

undervisning där läraren aktivt undervisar, förklarar och modellerar kring strategier är 

synnerligen viktigt samt att den sociala aspekten med dialogen i fokus starkt bidrar till att ge 

goda förutsättningar för ökad och bibehållen läsförståelse.  

I likhet med vad texten ovan belyst förefaller RT, TSI samt CORI dela mycket vad gäller 

undervisningen. De är dock inte helt lika varandra eftersom RT mer fast betonar att 

läsförståelsen utgår från fyra fasta strategier. TSI – strategin däremot tonar ned vikten av de 

fasta strategierna till förmån för en mer allmän diskussion där själva användandet av 

strategierna ligger i fokus. CORI – strategin menar o sin sida att motivationen är den mest 

avgörande och undervisningen bör fokusera på att öka motivationen. Denna 

                                                 
92 Westlund, Barbro. Att undervisa i läsförståelse – Lässtrategier och studieteknik. (2009) Stockholm: Natur & 

Kultur, s. 55. 
93 Westlund, Barbro. Att undervisa i läsförståelse – Lässtrategier och studieteknik. (2009) Stockholm: Natur & 

Kultur, s. 83. 
94 Westlund, Barbro. Att undervisa i läsförståelse – Lässtrategier och studieteknik. (2009) Stockholm: Natur & 

Kultur, s. 84. 
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motivationsökning ska enligt förespråkarna ske genom bland annat selektiv läsning och en väl 

utvecklas begreppskunskap i samråd med elevens egna och naturliga nyfikenhet.

2.8 Internationella perspektiv på läs- och skrivstrategier

Den amerikanska forskaren J. Hillis Miller går lite emot strömmen när det gäller läs- och 

skrivutveckling och lässtrategier. Han pekar på vikten av att utveckla det han kallar läsandets 

apori.95 Det är en slags strategi i avsikt att ta till sig och läsa litteratur på ett lärorikt sätt. 

Miller identifierar två stycken läsarter som ska kombineras och aktiveras samtidigt i syfte att 

utveckla läsförståelse. Den naiva läsarten innebär att läsaren tar sig an en text helt 

förutsättningslöst utan misstankar, reservationer och ifrågasättanden. Denna läsning kan 

liknas vid en slags ”skumläsning”, det vill säga att det förutsätter ett snabbt tempo i läsningen 

med betoning på att inte stanna upp vid enskilda formuleringar när man läser. Det naiva 

läsandet ska fungera som ett fönster mot det hittills okända.96 Som en paradox till den naiva 

läsningen ska den kritiska läsningen aktiveras parallellt. Miller definierar den som:

 ”Slow reading, critical reading, means being suspicious at every turn, interrogating every detail of 

the work, trying to figure out by just what means the magic is wrought. This means attending not to 

the new world that is opened up by the work, but to the means by which that opening is brought 

about.”97 

Vidare delar även Miller upp den kritiska läsningen i två delar, den retoriska läsningen och 

den kulturkritiska. Den retoriska läsning, vars syfte är att närläsa texter och fokusera på 

lingvistiska grepp innebär att läsaren försöker utforska textens bildspråk, ironi och skifte av 

synvinklar. Kulturkritiska läsning å andra sidan syftar till att urskilja ideologiska aspekter av 

texten. Det kan exempelvis handla om att identifiera genus- klass- och rasrelationer i 

förhållande till texten. Om en granskning av Millers teori sker går det konstatera att den 

kritiska läsningen går stick i stäv med den naiva och att kritiken mot Miller därmed är given. 

Vår egen slutsats av Millers teori är att det snarare handlar om att minska klyftan och hitta en 

balans mellan den naiva och kritiska läsningen än att faktiskt kunna tillämpa båda strategierna 

maximalt, samtidigt. 

                                                 
95 Miller, J. Hillis. On literature. (2002) London & New York: Routledge. 
96 Miller, J. Hillis. On literature. (2002) London & New York: Routledge, s. 118. 
97 Miller, J. Hillis. On literature. (2002) London & New York: Routledge, s. 122. 
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Vid sidan av naiv och kritisk läsning uppmärksammar Magnus Persson ytterligare en läsart 

som benämns kreativ läsning.98 Lässtrategin kreativ läsning beskrivs av Persson på följande 

sätt: ”Kreativ läsning handlar om läsarens reflektioner över och problematiseringar av sin 

egen läsning – i dialog med andra”.99 Det är sett till detta citat viktigt att studera koherensen 

mellan naiv och kritisk läsning. För att göra läsningen kreativ innebär det att elever med läs- 

och skrivsvårigheter kopplar det de läser till subjektiva och externa dimensioner. Persson 

pekar även på att det finns olika forskningsinriktningar när det gäller synen på läsning och 

lässtrategier. Den nykritiska forskningsinriktningen tar avstånd från tanken att koppla det lästa 

till subjektiva och externa faktorer och menar att en text ska verka autonomt (ska kunna läsas 

självständigt). Att finna en korrelation mellan läsarens egna erfarenheter och texten är inte en 

strategi i linje med den nykritiska forskningsinriktningen men Persson förespråkar en annan, 

mer nyanserad strategi, nämligen den kreativa läsningen där sådana kopplingar accepteras 

(Persson tar även upp det närbesläktade begreppet närläsning).100 

 

Kortfattat kan man således påstå att Millers tankar om läsförståelse, läsandets apori, går ut på 

att kombinera olika typer av läsarter. Dessa läsarter, enligt Miller, bygger dels på mer 

översiktlig läsning samt en mer granskande och kritisk. Vidare menar Persson att en kreativ 

läsart är gynnsam för elever med bland annat läs- och skrivsvårigheter. Persson är av den 

uppfattningen att elever bör koppla det lästa till subjektiva och externa dimensioner, i dialog 

med andra.  

2.9 Hermeneutik/tolkningslära

När en text läses och ska förstås kommer man även in på elevens tolkning av det som den 

läser, det för tankarna till hermeneutiken, som handlar om att tolka texter i kommunikationen 

                                                 
98 Persson, Magnus. Varför läsa litteratur? Om litteraturundervisningen efter den kulturella vändningen. (2007) 

Lund: Studentlitteratur, s. 263ff.  
99 Persson, Magnus. Varför läsa litteratur? Om litteraturundervisningen efter den kulturella vändningen. (2007) 

Lund: Studentlitteratur, s. 264. 
100 Persson, Magnus. Varför läsa litteratur? Om litteraturundervisningen efter den kulturella vändningen. (2007) 

Lund: Studentlitteratur, s. 265. 
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mellan läsare och text.101 Lennart Hellspong och Per Ledin tar upp ett antal begrepp som kan 

kopplas till hermeneutiken och som är viktiga att förstå. De pekar på att beroende på en rad 

faktorer kan läsaren uppfatta en text på flera olika sätt. Läsaren kan exempelvis läsa samma 

text två gånger och omtolka den, läsaren är knuten till en viss bakgrund och kontext (till 

exempel yrke) och gör därigenom en tolkning utifrån det. Detta faktum menar de innebär att 

tolkningen påverkas av tolkningsförutsättningarna.102 Hellspong och Ledin identifierar en rad 

aspekter kopplade till dessa. Det första är den nog så viktiga förförståelsen, utan någon som 

helst kunskap eller förståelse om något kan inte heller någon tolkning om det vi läser 

framkallas. Utöver förförståelsen menar Hellspong och Ledin att läsmål liksom lässtrategier 

spelar in. Med läsmål avses att läsaren upprättat mål och syfte med att läsa och ta sig igenom 

en text. Om ett mål finns, skapas också mening och förutsättning för tolkning. I syfte att följa 

sitt läsmål utformas lässtrategier och det kan till exempel innebära att läsaren sållar i texten 

mellan det som upplevs centralt mot bakgrundsinformation. Sammanfattningsvis väver 

författarna in förförståelse, läsmål och lässtrategier i det bredare begreppet tolkningshorisont. 

Tolkningshorisonten är de tolkningsmöjligheter och verktyg läsaren har tillgång till vid 

läsning av en viss text i en viss situation.103 

 

Vidare presenterar Hellspong och Ledin tre tolkningsstadier att använda vid analysen av en 

text. Dessa är förståelsen, tillämpning och införlivandet. Förståelsen innebär att läsaren tar till 

sig texten på ett begreppsligt plan och försöker konkretisera sändarens verklighetsbeskrivning 

sedan sker stadie två, tillämpning, då läsaren sätter in texten och tolkar den utifrån sin egen 

kontext. Sista stadiet, införlivandet, initierar processen då läsaren utifrån ny information sedan 

tolkar den utifrån tidigare erfarenheter och övrig kunskap. Den nyvunna informationen 

införlivas då i läsarens egen föreställningsvärld.104 

Tolkningsprocessen av en text genomgår alltså flera steg men för att komma till insikt med 

                                                 
101 Hellspong, Lennart och Ledin, Per. Metoder för brukstextanalys. (2001) Lund: Studentlitteratur, s. 160. 
102 Hellspong, Lennart och Ledin, Per. Metoder för brukstextanalys. (2001) Lund: Studentlitteratur, s. 166. 
103 Hellspong, Lennart och Ledin, Per. Vägar genom texten – Handbok i brukstextanalys. (1997) Lund: 

Studentlitteratur, s. 224ff. 
104 Hellspong, Lennart och Ledin, Per. Vägar genom texten – Handbok i brukstextanalys. (1997) Lund: 

Studentlitteratur, s. 230ff. 
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hur läsare tolkar texter på ett djupare plan är tolkningscirkeln inom hermeneutiken central.105 

Enligt tolkningscirkeln tolkar läsare inte enbart ny information utifrån det som läsaren redan 

vet utan läsaren försöker också se framåt och förutse vad som komma skall. Med 

utgångspunkt i det lästa går förväntningarna på det ännu olästa. Förutom att denna process 

underlättar förståelsen, bidrar den även ibland till att rätta en tidigare uppfattning eftersom 

den gamla kunskapen tenderar att omformas i samspel med den senare kunskapen.106 

Läsförståelse ingår således i en cirkel och det finns två metoder att ta sig an den. Den externa 

metoden fokuserar på att undersöka kontexten medan den interna studerar hur delar av en text 

interagerar och samspelar med varandra för att bygga upp betydelser. 

 

Vid tolkning av text och anläggandet av ett hermeneutiskt perspektiv kan det uppstå vissa 

problem. Eftersom en text ofta har flera dimensioner och därigenom kan uppfattas som 

mångtydig påverkas också tolkningen. En problematik som kan uppstå är att texten bygger på 

ett implicit budskap eller innehåll, vilket innebär att läsaren kan vilseledas i sin tolkning. 

Rutinerade läsare kringgår detta genom att göra inferenser och läser ”mellan raderna” medan 

mer oerfarna läsare lätt kan misstolka texten. Parmenius-Swärd och Birgitta Bommarco 

resonerar kring eventuella problem med hermeneutisk läsning och menar att 

intentionsorienterade frågor, det vill säga hermeneutiska frågor som söker budskap i en text, 

inte täcker alla aspekter av vad en text vill säga.107 För att få ut mer av texten menar de att det 

är viktigt att sätta in den i ett sammanhang genom att förbereda läsaren om kunskaper i till 

exempel litterära epoker, samhällsförändringar och biografiska aspekter. Förförståelsen spelar 

här en viktig roll. Om dessa kunskaper saknas hos läsaren blir också tolkningen därefter och 

den tenderar då att hamna längre ifrån verkligheten.108 Även Lennart Hellspong 

problematiserar den hermeneutiska tolkningen utifrån ett antal frågor. Har texten oklara 

ställen? Den frågan innebär att en text kan ha svårtydda eller mångfacetterade delar som är 

                                                 
105 Hellspong, Lennart och Ledin, Per. Metoder för brukstextanalys. (2001) Lund: Studentlitteratur, s. 164. 
106 Hellspong, Lennart och Ledin, Per. Vägar genom texten – Handbok i brukstextanalys. (1997) Lund: 

Studentlitteratur, s. 226ff. 
107 Parmenius Swärd, Suzanne och Bommarco, Birgitta. Läsning, skrivande, samtal – Textarbete i svenska på 

gymnasiet. (2012) Lund: Studentlitteratur, s. 24. 
108 Parmenius Swärd, Suzanne och Bommarco, Birgitta. Läsning, skrivande, samtal – Textarbete i svenska på 

gymnasiet. (2012) Lund: Studentlitteratur, s. 24. 
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centrala för tolkningen och om dessa delar inte förstås kan det leda till en problematik. Har 

texten en oklar poäng? Denna fråga riskerar att undergräva den hermeneutiska tolkningens 

syfte då en central del av tolkningen är att identifiera textens budskap och syfte. Ett dolt ämne 

kan missrikta tolkningen. Oklara samband rör den tredje frågan och med det avses problem 

med att tolka hur textens olika delar interagerar och samspelar med varandra. Slutligen menar 

Hellspong att andra oklarheter kan föreligga som exempelvis språkliga, innehållsliga och 

sociala som i sig kräver en tolkning.109 I de fall då dessa oklarheter hör till betydelsefulla 

enheter i texten blir också tolkningen lidande.  

 

Vad texten ovan gör gällande är att en tolkning av en text alltid grundar sig på så kallade 

tolkningsförutsättningar. Dessa tolkningsförutsättningar innebär och reflekterar läsarens 

förförståelse, dennes läsmål samt valet av lässtrategi. Utifrån dessa presenterade begrepp 

kommer läsaren att bilda sig sin tolkning av texten. Dessa begrepp vilar även på vad som 

kallas för tolkningshorisonten. Tolkningshorisonten är med andra ord de tolkningsmöjligheter 

som står läsaren till hands. Det finns dessutom, enligt texten ovan, tre tolkningsstadier. Det 

konkretiserande stadiet, där läsaren konkretiserar och försöker förstå författarens 

verklighetsbeskrivning. Sedan det tillämpande stadiet, där läsaren tolkar texten utifrån sin 

egen kontext. Avslutningsvis det införlivande stadiet, där den lästa och nya informationen 

införlivas i läsarens egen föreställningsvärld. Dessa stadier bildar även en så kallad 

tolkningsprocess. En text av svårare karaktär bygger ofta på flera dimensioner och detta ger 

upphov till flera tolkningsmöjligheter och därmed även till misstolkningar. För att handskas 

med denna typ av problematik menar forskare att förförståelsen för en text är synnerligen 

viktig.  

2.10 Kritisk analys som lässtrategi

Den kritiska analysen tar sin utgångspunkt i att reflektera över texter genom att ifrågasätta 

dess innehåll. Syftet är att undersöka vad för slags kunskap en text ger och sedan pröva den 

kritiskt. Hellspong och Ledin menar dock att det inte enbart handlar om kritisk tolkning av en 

text utan även om att reflektera över i vilken kontext och vilka sociala förutsättningar som 

                                                 
109 Hellspong, Lennart. Metoder för brukstextanalys. (2001) Lund: Studentlitteratur, s.162ff. 
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texten uppbär.110 Den rent kritiska delen har ett avslöjande syfte, att lyfta fram brister och 

manipulation i texten medan den kontextuella analysen fokuserar på värdering. Hur formas 

texten av den sociala ramen som omger den? Hur samspelar text och kontext? 

Hellspong och Ledin vidareutvecklar sitt resonemang och menar att det kritiska 

idéprogrammet bygger på tre antaganden som är betydelsefulla för att analysera texter. Det 

första antagandet tar stöd i uppfattningen att språket är socialt förankrat, det vill säga att det 

som yttras eller skrivs påverkas av den sociala kontexten. Språket ska således inte ses som en 

enskild enhet utan bör även studeras med hänsyn till den sociala förankringen.111 Den 

konstruktivistiska språksynen, att språk och samhälle samt text och dess sammanhang är 

beroende av varandra, identifierar den kritiska analysen. Det andra antagandet innebär att det 

alltid finns en orsak till att texter är formulerade och utformade som de är. Genom att studera 

personerna bakom texten och deras språkliga val utifrån olika infallsvinklar formas en kritisk 

analys. Det tredje antaganden som den kritiska analytikern gör är uppfattningen att texten är 

bundna till sociala och ideologiska förhållanden. Det är uppenbart att texter formuleras och 

vinklas med hänsyn till sändarens ideologiska förankring. En socialistisk text till exempel 

skiljer sig från en liberalistisk på flera plan. När kulturkontexten skiftar ger det upphov till 

förändringar i texten och dess textuella, ideationella och interpersonella struktur antar nya 

former. Sammanfattningsvis presenterar Hellspong ett antal frågor som mer konkret beskriver 

vad kritisk analys innebär och vill ta fasta på.112 Några av dessa är: Vad är det för fråga texten 

behandlar? Vilken sorts kunskaper ger texten? Vill sändaren förmedla en generell eller 

specifik kunskap? Är slutsatserna relevanta och går de dra flera slutsatser jämfört med vad 

sändaren gjort? Utifrån dessa typer av frågor kan forskaren uppnå den kritiska analysens 

avslöjande och värderande syften samt använda det som en lässtrategi i tolkningen av texter. 

 

Detta ger vid handen att den kritiska analysen har tre hörnstenar, samtliga viktiga för att 

analysera en text. Textens språk ska ses som socialt förankrat eftersom den formats av en 

                                                 
110 Hellspong, Lennart och Ledin, Per. Vägar genom texten – Handbok i brukstextanalys. (1997) Lund: 

Studentlitteratur, s. 257. 
111 Hellspong, Lennart och Ledin, Per. Vägar genom texten – Handbok i brukstextanalys. (1997) Lund: 

Studentlitteratur, s. 257ff. 
112 Hellspong, Lennart. Metoder för brukstextanalys. (2001) Lund: Studentlitteratur, s.143ff. 
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social kontext. Vidare att det alltid finns en bakomliggande orsak till att texten författats. Att 

kritiskt granska författaren till texten kan ge en större inblick i textens syfte. Avslutningsvis 

att texter alltid är bundna till sociala och ideologiska förhållanden. Det sociala och 

ideologiska hos författaren påverkar vad som kallas för kulturkontexten och dess målsättning 

formar texten.  

2.11 Litteratursamtal och uppföljning har betydelse

Elever med läs- och skrivsvårigheter kompenserar inte sällan sina problem med att uppvisa 

goda muntliga och verbala kunskaper, detta kan utnyttjas positivt med hjälp av 

litteratursamtalet som ett stöd för läs- och skrivutveckling. Om läsningen följs upp av ett 

litteratursamtal bidrar det till att läsandet känns mer meningsfullt och Tengberg påpekar också 

att litteratursamtal kan ha en syntetisk och analytisk effekt på elever.113 Den syntetiska 

effekten gestaltas genom att samtalet bidrar med en ökad textförståelse genom den upplevelse 

av mer koherens och konsistens mellan textens olika segment som uppstår. Det handlar 

förenklat om att samtalet kan göra läsaren uppmärksam på detaljer som blivit förbisedda och 

att olika tolkningar av texten kan öppna upp för en mer nyanserad bild av det lästa.114 Den 

analytiska effekten å andra sidan uppstår då samtalet bidrar med textförståelse på grund av att 

samtalet stimulerat eleven till nya frågor och funderingar omkring textens möjligheter och 

betydelse.115 Dessutom kan litteratursamtalet enligt Tengberg även ha andra värden som 

exempelvis att samtalet leder till igenkänning och att det därigenom blir en positiv upplevelse 

som elever med läs- och skrivsvårigheter kan ta med sig. 

 

Utifrån det ovan presenterade tycks det finnas stora fördelar med att låta elever delta i 

muntliga dialoger kring det lästa. Detta eftersom det dels gynnar de svaga läsarna som får 

utrymme att utrycka sig muntligt och dels, de icke-svaga läsarna som via diskussioner med 

andra kan få möjligheten att bredda sin tolkning av det lästa.

                                                 
113 Tengberg, Michael i Boglind, Ann, Holmberg, Per och Nordenstam, Anna. (red.) Mötesplatser – Texter för 

svenskämnet. (2014) Lund: Studentlitteratur, s. 74. 
114 Tengberg, Michael i Boglind, Ann, Holmberg, Per och Nordenstam, Anna. (red.) Mötesplatser – Texter för 

svenskämnet. (2014) Lund: Studentlitteratur, s. 74. 
115 Tengberg, Michael i Boglind, Ann, Holmberg, Per och Nordenstam, Anna. (red.) Mötesplatser – Texter för 

svenskämnet. (2014) Lund: Studentlitteratur, s. 74. 
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2.12 Teknologiska framsteg öppnar upp för nya möjligheter

För att återgå till OECD:s definition av läsförmåga och den växande kravbilden på individers 

läsande och skrivande i samhället kan det delvis också sägas hänga ihop med det vidgade 

textbegreppet. Det vidgade textbegreppet uppstod i samband med läroplanen lpf94 och 

innebär att det nya medielandskapet kräver att eleverna kan tillägna sig och bearbeta fler 

texter än den traditionella lärobokstexten eller skönlitteraturen. Detta ställer naturligtvis högre 

krav på elever med läs- och skrivsvårigheter men frågan är om dessa elever gynnas av den 

informationsteknologiska utvecklingen eller missgynnas eftersom fler väljer att frångå läsning 

i traditionell mening? Christina Olin-Scheller menar att det nya medielandskapet ställer frågor 

dels om vilka kompetenser som behövs för att kunna läsa, förstå, tillägna sig och 

kommunicera via text i dagens digitala tidsålder, dels om hur skolan ska stödja elever i deras 

läs- och skrivutveckling.116 Olin-Scheller hänvisar även till International Reading 

Associations slutsats att det behövs nya kompetenser för att en person ska kunna räknas som 

läs- och skrivkunnig. Dessa nya kompetenser belyses med begreppet new literacies, olika 

slags strategier och sociala praktiker för att bemöta dagens ökade kravbild och strategier för 

elever med läs- och skrivsvårigheter.117 Att ny teknologi kan ha en positiv inverkan på elever 

med läs- och skrivsvårigheter ligger också i linje med det Myrberg kommer fram till i sin 

forskningsöversikt, där han påpekar att datorstöd, exempelvis i form av digitaliserat tal, 

talsyntes, rättstavning eller andra former kan leda till en motivation bland elever att bearbeta 

sina svårigheter.118 Datorprogram ger även elever med läs- och skrivsvårigheter kontinuerlig 

feedback på elevernas läsning och skrivande utan att eleverna behöver blotta sina problem för 

klasskamraterna.119 

 

Det vidgade textbegreppet innebär således ökade möjligheter eftersom flera olika typer av 

                                                 
116 Olin-Scheller, Christina i Boglind, Ann, Holmberg, Per och Nordenstam, Anna. (red.) Mötesplatser – Texter 

för svenskämnet. (2014) Lund: Studentlitteratur, s. 213ff. 
117 Olin-Scheller, Christina i Boglind, Ann, Holmberg, Per och Nordenstam, Anna. (red.) Mötesplatser – Texter 

för svenskämnet. (2014) Lund: Studentlitteratur, s. 213ff. 
118 Myrberg, Mats. Att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter – En forskningsöversikt på uppdrag av 

Skolverket. (2001) Stockholm: Skolverket, s. 19. 
119 Myrberg, Mats. Att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter – En forskningsöversikt på uppdrag av 

Skolverket. (2001) Stockholm: Skolverket, s.19. 
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medier kan tas i anspråk men med flera medier följer även en ökad kravbild. Texten ovan gör 

gällande att elever med eller utan läs- och skrivsvårigheter kan gynnas av den nya tekniken 

om den utnyttjas på ett korrekt och relevant sätt. 

2.13 Det digitala läsandet och den ökande kravbilden

Det har tidigare i uppsatsen betonats att samhället i takt med tiden kräver en ökad läs- och 

skrivförmåga och förståelse. Sedan Myrbergs forskningsöversikt på området från 2001 har det 

skett en del förändringar i synen på läsförståelse och läs- och skrivstrategier. Rasmusson 

skriver i sin doktorsavhandling att det skett en förändring i läsvanorna under senare år, vilket 

även förändrar synen på lässtrategier.120 Rasmusson menar att det finns flera olika typer av 

läsförståelse när det gäller att förstå texter. Hon urskiljer läsförståelse av traditionella texter, 

läsförståelse av digitala texter och läsförståelse av traditionella texter på skärm.121 Eftersom 

dessa typer av läsförståelse aktualiseras är det av stor vikt att skolan anpassar och utvecklar 

olika lässtrategier för att eleverna ska bli mottagliga för olika typer av texter. Denna 

förändring hänger även ihop med det som Johan Svedjedal belyser i sin artikel: Game Over? 

Perspektiv på litteraturvetenskapen. Svedjedal diskuterar huruvida den klassiska 

litteraturläsningen håller på att spela ut sin roll, till förmån för nya medier och texter.122 Då 

läsförståelse av litteratur i traditionell mening har fått stryka på foten för läsförståelse av 

andra mer multimodala och digitala texter går det även då att dra slutsatsen att lässtrategierna 

har utvecklats? 

 

I enlighet med Rasmussons avhandling handlar det om att utveckla lässtrategier för 

multimodalt lärande. R. E. Mayer och R. Moreno är två forskare som utvecklat strategier för 

att öka förståelsen av multimodala texter.123 Multimodalt lärande innebär att en parallell 

bearbetning av bilder (dit fotografi, tecknad bild eller diagram räknas) sker samtidigt som en 

                                                 
120 Rasmusson, Maria. Det digitala läsandet – Begrepp, processer och resultat. Doktorsavhandling (2014) 

Härnösand: Mittuniversitetet, s. 3. 
121 Rasmusson, Maria. Det digitala läsandet – Begrepp, processer och resultat. Doktorsavhandling (2014) 

Härnösand: Mittuniversitetet, s. 3. 
122 Svedjedal, Johan. Game Over? Perspektiv på litteraturvetenskapen i Wischmann, Antje, Aurelius, Eva 

Haettner och Heitmann, Annegret (red.) (2006) Stockholm: Kungliga Vitterhetsakademien, s. 21. 
123 Mayer,R.E. och Moreno,R. Nine ways to reduce cognitive load in multimedia learning. (2003) Educational 

psychologist, 38(1), s. 43-52. 
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textuell bearbetning. I de fall då för mycket information från dessa båda bearbetningar 

processas riskerar det att leda till en kognitiv överbelastning.124 Överbelastningen sker inte 

sällan hos elever med läs- och skrivsvårigheter. Det gäller alltså att utveckla strategier där 

bilder har koherens med texten, i syfte att främja multimodalt lärande och därmed också 

läsförståelsen. Som många andra forskare är inne på är det viktigt att koppla det som läses till 

tidigare kunskap och förförståelse men Mayer och Moreno går ett steg längre och menar att 

det man läser inte enbart ska kopplas till tidigare erfarenheter utan även informationen från 

bilder har betydelse för att utveckla läsförmåga och läsutveckling. Slutsatsen blir alltså att 

strategier för att göra elever mottagliga för bilder har betydelse för läs- och skrivutveckling. 

I en annan internationell studie presenterar Leu, Kinzer, Coiro och Cammack en teori som 

fokuserar på förmågor, strategier och kunskaper för digital läsning.125 Det visar sig att de 

förmågor som krävs för digital läsning skiljer sig från traditionell läsning, något som vidgar 

förståelsen av utformningen av lässtrategier. Leu et al. berör åtta olika principer (varav några 

har relevans för uppsatsen forskningsfråga) som härleds till begreppet ”new literacies”.126 

New literacies kan ses som strategier för att tillmötesgå den ökade kravbilden av läsförmåga i 

samhället, inte minst för att öka läsförståelsen av det digitala läsandet som är en del av 

problematiken i läs- och skrivsvårigheter. Den första principen som tas upp är det faktum att 

det är internet och nya teknologier som bestämmer och definierar de nya litteraciteter som 

blivit en stor del av elevers läsvanor. I den andra principen problematiserar författarna de nya 

förmågor som krävs för att möta de ökande samhällskraven och för att förstå ”new literacies”. 

De betonar att läsförståelse kan nås genom att behärska teknologi men understryker samtidigt 

att läsförståelse av traditionella texter är viktigt. Med traditionell läsförståelse åsyftas 

förmågor i fonologisk medvetenhet, ordigenkänning, vokabulär, avkodningsförmåga och en 

förmåga att dra slutsater. Precis som det tas upp tidigare i uppsatsen belyser författarna att nya 

litteraciteter är knutna till sammanhanget och de pekar på att det skett en förskjutning i läs- 

                                                 
124 Mayer,R.E. och Moreno,R. Nine ways to reduce cognitive load in multimedia learning. (2003) Educational 

psychologist, 38(1), s. 43-52. 
125 Leu, D. J., Kinzer, C. K., Coiro, J., Castek, J., & Henry, L. A. (2013) New literacies: A dual level theory of 

the changing nature of literacy, instruction, and assessment. I D. Alvermann, N. J. Unrau, & R. B. Ruddell (red.) 

Theoretical models and processes of reading, 6, s. 1150-1181. 
126 Leu, D. J., Kinzer, C. K., Coiro, J., Castek, J., & Henry, L. A. (2013) New literacies: A dual level theory of 

the changing nature of literacy, instruction, and assessment. I D. Alvermann, N. J. Unrau, & R. B. Ruddell (red.) 

Theoretical models and processes of reading, 6, s. 1150-1181. 
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och skrivsvårigheterna och att den främsta orsaken till förändringen är individers oförmåga att 

inte kunna utveckla sina litteraciteter för att möta den teknologiska utvecklingen i 

samhället.127 En annan princip enligt författarna handlar om att utnyttja strategier i sin läsning. 

Den teknologiska utvecklingen och internets utveckling förutsätter en läsare som är strategisk 

och kan behålla fokus på läsningen. Vidare sätter författarna slutligen in principerna i ett 

större sammanhang, två teorier som kallas uppercase- och lowercase theory. Uppercase teorin 

kan betraktas som en beskrivning av digital läsning. Lowercase teorin är mer relevant ur 

uppsatsens perspektiv då den lyfter fram forskning av de nya litteraciteterna. Författarna drar 

utifrån lowercase teorin slutsatsen att digital läsning innebär en förmåga att kunna 

problematisera det som läses, sovra relevant information i texten, bedöma informationen samt 

kommunicera och sammanföra informationen. Rasmusson påpekar att den digitala läsningen 

och de parametrar som belyses ovan ligger i linje med ”PISA:s ramverk som innefattar 

läsförståelse av både traditionella och digitala texter.”128 Med bakgrund av internationell 

forskning har synen på läsförståelse och dess svårigheter förändrats och vidgats och att 

lässtrategier även handlar om att kunna förhålla sig till digital läsning. De nya litteraciteterna, 

de vill säga förmågor och strategier för att utveckla läs- och skrivutveckling har betydelse för 

den didaktiska utformningen av undervisning. 

 

Kortfattat belyser texten ovan att ny forskning menar att det finns flera olika typer av 

lässtrategier. Dessa olika lässtrategier lämpar sig mer eller mindre bra beroende på textens 

sammanhang. Eftersom den nya tekniken och begrepp som ”det vidgade textbegreppet” samt 

”literacy” ger upphov till texter av nya slag är det mycket viktigt för skolan att undervisa 

eleverna i att använda olika typer av lässtrategier beroende på textens sammanhang.  

                                                 
127 Leu, D. J., Kinzer, C. K., Coiro, J., Castek, J., & Henry, L. A. (2013) New literacies: A dual level theory of 

the changing nature of literacy, instruction, and assessment. I D. Alvermann, N. J. Unrau, & R. B. Ruddell (red.) 

Theoretical models and processes of reading, 6, s. 1150-1181. 
128 Rasmusson, Maria. Det digitala läsandet – Begrepp, processer och resultat. Doktorsavhandling (2014) 

Härnösand: Mittuniversitetet, s. 23. 
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2.14 Dyslexi och strategier för elever med särskilda behov

Som tidigare nämnts i avgränsningar fäster uppsatsen inget djupare fokus på dyslexi men det 

är ändå viktigt att komma ihåg att dyslexi förutsätter andra strategier än de som tas upp ovan. 

Eftersom dyslexi utgör en grav form av läs- och skrivsvårighet, krävs därför särskilda 

strategier för utveckling. När det gäller läs- och skrivsvårigheter och dyslexi kommer man 

också osökt in på specialpedagogiken, en särskilt anpassad undervisning för elever med 

särskilda behov. Eftersom elever med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi kan komma att 

behöva specialpedagogiska kunskaper är det därför viktigt att belysa disciplinen. Elever med 

dyslexi faller inom ramen för elever med särskilda behov och ska inkluderas i undervisningen 

enligt principen om ”en skola för alla”. Det centrala målet som detta innebär är att eftersträva 

inkludering, det vill säga det som Thomas Barow definierar som:

 ”en process i skolutvecklingen och själva undervisningen som möjliggör att så många elever som 

möjligt kan vara aktiva och delaktiga i lärande i klassrummet. Lite förenklat sagt handlar det om 

bra undervisning i en skolmiljö som värdesätter elevers olikheter”.129

 Denna process som Barow refererar till handlar alltså om att hitta alternativa vägar och 

verktyg för elever med dyslexi och att kunskap om läs- och skrivstrategier blir avgörande för 

elevens fortsatta utveckling. Som ett led i att eftersträva inkludering och ett professionellt 

förhållningssätt finns även olika metoder att uppbringa för elever med särskilda behov, varpå 

särskilt stöd aktualiseras. För varje elev som är i behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram 

utarbetas.  

 

Bortsett från lagar och förordningar påpekar även Skolverket att när en elev har behov av 

stöd, ska skolan först sträva efter att genomföra extra anpassningar för eleven.130 Dessa 

anpassningar kan ses som en form av strategier. En extra anpassning för en elev med läs- och 

skrivsvårigheter kan exempelvis vara högläsning. Hjälper inte det, kan åtgärdsprogram vara 

nyckeln. Om extra anpassningarna inte visar sig vara tillräckliga, måste en anmälan göras till 

rektor. I vissa fall kan det krävas särskilt stöd redan från början, varpå detta ska anmälas till 

                                                 
129 Barow, Thomas. Mångfald och differentiering – Inkludering I praktisk tillämpning. (2013) Lund: 

Studentlitteratur, s. 23. 
130 Skolverket. Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. (2014b) Stockholm: Skolverket, 

s. 13. 
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rektorn, vars ansvar är att upprätta en utredning131 Elever med bristande kunskaper i svenska 

kan få svårigheter i skolan, och Skolverket menar att det därför är viktigt att lärarna kan 

”avgöra om elevens eventuella behov av stöd beror på bristande kunskaper i svenska eller på 

något annat för att kunna anpassa undervisningen”132 För extra anpassningar krävs inget 

formellt beslut eller att en anmälan görs till rektor. Enligt Skolverket ska de extra 

anpassningarna has i åtanke ”vid planering, genomförande, kunskapsbedömning och 

betygssättning, uppföljning och dokumentation” 133 Sammanfattningsvis går det konstatera att 

läs- och skrivsvårigheter och dyslexi kan bli föremål för extra anpassningar, åtgärdsprogram 

och särskilt stöd i enlighet med skolans styrdokument. Eftersom dyslektiker och elever med 

svårigheter ska inkluderas och ha rätt till en likvärdig utbildning är det centralt att utarbeta 

läs- och skrivstrategier för att åtminstone kunna uppfylla det kriteriet. 

 

Detta innebär sammanfattningsvis att elever med dyslexi ofta kräver andra typer av strategier 

för att öka deras läsförståelse. Dessa strategier kan innebära alternativa utbildningsvägar och 

är inte sällan specialanpassade för att passa eleven i fråga. Även åtgärder såsom särskilt stöd 

och särskild anpassning kan ses i ljuset av alternativa strategier. Texten ovan belyser även 

nödvändigheten med att inkludera elever med dyslexi i den ordinarie klassen samt 

utbildningen.  

                                                 
131 Skolverket. Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. (2014b) Stockholm: Skolverket, 

s. 13. 
132 Skolverket. Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. (2014b) Stockholm: Skolverket, 

s. 10. 
133 Skolverket. Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. (2014b) Stockholm: Skolverket, 

s. 12. 
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3 Diskussion

Nedanstående del behandlar resultatet från uppsatsen ur ett mer analytiskt, kritiskt perspektiv 

och syftar till att konkretisera det som förefallit som studiens faktiska upptäckter. Texten 

avser även att besvara uppsatsens huvudsakliga frågeställning i fallande kronologisk ordning.

3.1 Konsensus kring läsförståelse och läs- och skrivsvårigheter

Mot bakgrund av den presenterade forskningen inom läs- och skrivstrategier och diskursen 

läs- och skrivutveckling ämnar uppsatsen nu att problematisera och analytiskt utveckla 

resonemangen kring det som tagits upp tidigare. När det gäller forskarna på det berörda 

området är de flesta överens om vad begreppet läsförståelse innebär och vad elever med läs- 

och skrivsvårigheter saknar i förhållande till de som utvecklat god läsförståelse med hjälp av 

läs- och skrivstrategier. Det är slående hur nära forskningen ligger varandra när det gäller 

dessa aspekter. Exempelvis går det jämföra Reichenbergs olika typer av läsare och vad som 

kännetecknar dem med Langers läspositioner och föreställningsvärldar och utifrån det landa i 

ungefär samma slutsatser. Ibland väljer forskarna att definiera och formulera läsförståelse och 

läs- och skrivsvårigheter lite olika, men i grunden landar de ändå i en slags konsensus om vad 

som kännetecknar en elev med utvecklad läs- och skrivförmåga. Förmågor som att kunna 

tillämpa inferering, tolka ny information i förhållande till tidigare förkunskaper, tänka högt 

vid läsning, röra sig i texter (textrörlighet), utveckla litterär kompetens och förutsäga ny 

information är komponenter som forskningen anser viktiga för att både tillmötesgå och 

utveckla verkningsbara läs- och skrivstrategier för elever med läs- och skrivsvårigheter men 

även grunden för all läs- och skrivutveckling. Detta är beståndsdelar som återkommer hos 

flera forskare såsom exempelvis Reichenberg, Langer, Olin-Scheller, Tengberg, Lindholm 

och Persson. För att ta ett konkret exempel går det i likhet med förmågorna som radas upp 

ovan att koppla den kreativa läsningen till detta. Då den kreativa läsningen avser en läsning 

där läsaren kopplar det lästa till subjektiva och externa dimensioner. Det rör sig alltså om en 

typ av inferering men formuleras lite annorlunda och så förefaller det ofta vara när det gäller 

forskning inriktad på läsförståelse. Det är vår bestämda uppfattning att om dessa insikter 

korrelerar och utgör underlag till utformningen av läs- och skrivstrategier kommer det ge 

resultat för elevernas läs- och skrivinlärning. 
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3.2 Hur har forskning kring läs- och skrivstrategier och läs- och skrivutveckling 

utvecklats sedan sekelskiftet 2000?

För att återknyta till inledningen är det också tid att med utgångspunkt i resultatdelen besvara 

de inledande frågeställningarna. Med utgångspunkt i dessa går det konstatera att synen på läs- 

och skrivutveckling och läs- och skrivstrategier har nyanserats sedan sekelskiftet 2000. Roten 

till förändringen hänger samman med samhällsutvecklingen och den ökande kravbild från 

samhället när det gäller att förstå och avkoda texter. Men även samhällets teknologiska 

utveckling har förändrat synen på läs- och skrivutveckling. Som Rasmusson tar upp i sin 

avhandling har det utvecklats nya former av läsning, vilket också kräver andra former av 

strategier. Den digitala läsningen och människors ändrade läsvanor bidrar till en ökad kravbild 

i samhället och det blir viktigt att utveckla läsförståelse av traditionella texter, läsförståelse av 

digitala texter och läsförståelse av traditionella texter på skärm. Med tanke på att kraven på 

läsförståelse ökar är det häpnadsväckande att Pisa:s mätningar larmar om en sjunkande 

läsförståelse. Vi menar att allt ansvar inte enbart ligger på skolan utan att det som Myrberg 

riktigt påpekar gäller att ta ett krafttag om problemet och också inse att det har att göra med 

fördelningen av välfärd, kulturella och materiella tillgångar samt att det rör fördelningspolitik, 

arbetsmarknadspolitik, socialpolitik och kulturpolitik i lika hög grad som skolpolitik. När det 

gäller forskning som berör hur elever lär sig läsa och skriva i en inledande fas har dock 

forskningen inte förändrats nämnvärt. Orsaker som bristande fonologisk medvetenhet, 

grammatiska problem, språklig understimulering och avkodningsmekanismer tillhör 

fortfarande viktiga element inom forskningen som flera forskare är överens om. Dock har det 

skett en viss förändring när det gäller att bemöta och förebygga läs- och skrivsvårigheter då 

många forskare inom den kognitiva forskningsinriktningen tidigare förklarade läs- och 

skrivsvårigheter utifrån individuella faktorer och att det då var ”upp till var och en” att 

utveckla läsning och skrivning. Självklart går det inte bortse från att individuella faktorer och 

arv spelar roll, men en majoritet av forskarna väljer numera att se läs- och skrivsvårigheter ur 

ett sociokulturellt perspektiv och att utveckling kan ske genom interaktion. Detta innebär 

bland annat att lärare får större möjlighet att i samspel med eleverna utveckla verkningsbara 

läs- och skrivstrategier eftersom läs- och skrivproblematik inte enbart kan avvisas genom 

individuella faktorer och förklaringar. 
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3.3 Nyanserad syn på läs- och skrivstrategier

En annan förändring som skett rör utvecklingen av läs- och skrivstrategier. Eftersom 

begreppet lässtrategi ordagrant betonas i den nya läroplanen (lgy11) har forskningen härom 

utökats. Ett exempel är de nya begrepp som uppstått i relation till det traditionella begreppet 

läsförståelse. Internationella forskare pratar allt mer om ”literacy” och ”new literacy”, vilket 

bland annat innebär strategier som går ut på att problematisera det som läses, sovra relevant 

information i texten, bedöma informationen (källkritik) samt kommunicera och sammanföra 

informationen. Det är en ny typ av kunskap som efterfrågas, som komplement till tidigare 

innebörd av läsförståelse. Numera tillskrivs även text- och litteratursamtalet som strategi allt 

större betydelse och det är något vi skriver under på. Om en elev till exempel får till uppgift 

att läsa en bok och med varierande läsförståelse tar sig igenom verket utan att få grepp om vad 

den faktiskt handlar om kan ett samtal och uppföljning öka förståelsen. Eleven kan då genom 

samtal komma till insikt om nya detaljer och innehåll i boken som han eller hon tidigare 

omedvetet undgått. En annan intressant slutsats som går att dra utifrån uppsatsens resultat är 

att det råder konsensus bland forskare på området när det gäller urvalsfrågan. Med det åsyftar 

vi att valet av texter och strategier för att välja utvecklande texter och litteratur har betydelse 

för läs- och skrivutveckling. Devisen att ”så länge elever läser något” och plöjer igenom text 

efter text är alltså inte helt effektfull. Årheim dementerar detta och vår tolkning är att det 

snarare tyder på en oförmåga att utveckla verkningsbara läs- och skrivstrategier hos lärarna. 

Det handlar om att känna sina elever och hitta relevanta texter och litteratur samt ständigt 

fundera över de didaktiska frågorna vad, hur och varför. Utifrån den presenterade forskningen 

har vi även kommit till insikt med att de ”lässvaga” ofta får sätta agendan för urvalet av texter 

och att lättlästa texter utnyttjas som en strategi för läsutveckling. Detta är en strategi som vi 

själva under våra verksamhetsbelagda utbildningar fått erfara och som inte är ovanlig att 

tillämpa på elever med läs- och skrivsvårigheter, enligt vår erfarenhet. Insikter i vilka 

strategier som inte är bra är minst lika viktigt som förståelsen av vilka som är verkningsbara. 

3.4 Hur kan elever med läs- och skrivsvårigheter utveckla läsförståelse?

Med betoning på studiens andra fråga, som riktar sig till den mer praktiska verkligheten i 

klassrummet, visar uppsatsen att det tycks råda konsensus bland flertalet forskare kring de 

mest nödvändiga utgångspunkterna för att nå en fullgod läsförståelse. Studien har 
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uppmärksammat att ordkunskap, interaktion mellan texten och läsaren samt lärarens förmåga 

att undervisa om lässtrategier utgör det mest kritiska för att utveckla elevers läsförmåga. 

Utifrån dessa utgångspunkter har det utvecklats flertalet strategier vars syfte är att utveckla 

elevernas läsförståelse. Studien belyser bland annat tre strategier som enligt Barbro Westlund 

utmärkt sig för att vara framgångsrika. Vad dessa tre har gemensamt är att de bygger på de tre 

nämnda kritiska utgångspunkterna. Eftersom samtliga Westlunds strategier, vilka visat sig 

vara verkningsfulla i större eller mindre utsträckning, bygger på tre utgångspunkter tycks en 

tendens kunna skönjas. Vilken strategi en lärare än väljer, i syfte att utveckla läsförståelse, är 

sekundärt så länge den valda strategin innehåller de tre utgångspunkterna. Det bör även 

nämnas och förtydligas att studien uppmärksammat att interaktionen mellan texten och 

läsaren innebär, med fördel, en dialog med andra såsom klasskamrater, lärare, vänner o.s.v. 

När det gäller interaktionen mellan läsare och text har studien uppmärksammat att en 

diskussion kring det lästa med andra ord tycks bredda läsarens förståelse på ett positivt sätt.  

Utifrån studiens resultat tycks forskningen ha nått ett relativt bra svar på vad som utmärker en 

undervisning som främjar elevernas läsförmåga. Men studien har även uppmärksammat att 

forskningen använder sig av flertalet ”vaga begrepp”. Det är inte ovanligt att studier 

uppmanar verksamma lärare att ha ”ett öppet klassrumsklimat” eller att ha ”högt i tak” vid 

olika typer av diskussioner. Vad detta konkret innebär för läraren blir en subjektiv tolkning. 

Med andra ord, även om det finns starkt stöd för vad som utmärker en bra undervisning tycks 

det finnas mindre stöd för den mer konkreta undervisningen i praktiken. 

3.5 Aktuella teoretiska utgångspunkter

I ett vidare perspektiv kan forskning kring läsning och skrivning (som även inbegriper läs- 

och skrivsvårigheter) härledas till några olika forskningsinriktningar. Den kognitiva 

teoribildningen som var särskilt framträdande under 60- och 70-talet studerar läsning utifrån 

individuella faktorer och hur individer bearbetar sin läsning på ett kognitivt plan i hjärnan. 

Framstående forskare försökte i samband med dessa studier att mäta automatisering, 

ordigenkänning, perception, minnesfunktioner och informationsprocesser som har betydelse 

för läsningen. En central fråga inom forskningsinriktningen är: vilka individuella skillnader i 

läsförmåga kan studeras? Denna forskningsinriktning ställer även frågor om biologiskt arv i 



Linköpings Universitet 

Institutionen för kultur och kommunikation 

Lärarprogrammet 

Inriktning svenska, examensarbete 7-9, GY 

93XSV1/93XSV7 

Konsumtionsuppsats 

Oscar Bard och Johan Ballin 

 

46 

 

relation till läsning och skrivning i fokus och har rötter i Jean Piagets utvecklingsteori.134 Det 

framhävs även ibland att dialogen kring en läst text bör, inledningsvis, ledas av läraren. Under 

1990-2000-talet kom den sociokulturella forskningsinriktningen med rötter i Lev Vygotskijs 

syn på lärande genom interaktion, som istället betonar att förstå läsning i en social kontext. 

Läs- och skrivutveckling sker i enlighet med denna teori i ett socialt sammanhang där 

individens samspel med andra är av avgörande betydelse för att motverka läs- och 

skrivsvårigheter. Vygotskijs tankar om elevers proximala utvecklingszon innebär att elever 

med läs- och skrivsvårigheter behöver stöd av någon som hierarkiskt sett ligger högre upp i 

utvecklingszonen (exempelvis en lärare). Genom Vygotskijs begrepp ”scaffolding” ska elever 

kunna utveckla sin läs- och skrivinlärning genom stöttning och samspel från andra.135 Med 

utgångspunkt i detta och att läsning är en kontextbunden aktivitet går det utarbeta strategier 

för att främja läs- och skrivutveckling och därmed även minska läs- och skrivsvårigheter. 

Denna forskningsinriktning ställer även frågor om miljö i motsats till biologiskt arv och är 

väldigt aktuell idag. Men att hålla en interaktiv dialog och diskussion vars syfte är att utveckla 

elevernas läsförmåga är inte helt lätt utan kräver att en korrekt typ av frågor ställs, att samtliga 

elever i klassrummet uppmärksammas, att klimatet i klassrummet är sådant att eleverna 

känner en trygghet att diskutera o.s.v. När det gäller dessa frågor lyser forskningen ofta med 

sin frånvaro. Det saknas med andra ord konsensus kring de mer konkreta gärningarna inom 

klassrummet. 

3.6 Vidare forskning

Avslutningsvis, och som svar på den andra frågan under rubriken syfte och frågeställningar, 

tycks det som att forskningen har klarlagt synnerligen viktiga moment som utmärker en 

undervisning som befrämjar läsförståelse. Men vad forskningen inte lyckats med är att 

tillämpa dessa kunskaper bland den aktiva lärarkåren. Att utifrån denna studie dra slutsatser 

om vem eller vilka som bär det huvudsakliga ansvaret är mycket vanskligt eftersom 

tillräckligt material inte finns. Vad studien dock kan påstå är att forskningens framsteg, vad 

gäller undervisning till syfte för fullgod läsförståelse, bör implementeras hos den aktiva 

                                                 
134 Lundgren, Ulf P, Säljö, Roger och Liberg, Caroline (red.) Lärande, skola, bildning – Grundbok för lärare, 2:a 

utgåvan. (2012) Stockholm: Natur & Kultur, s. 164. 
135 Lundgren, Ulf P, Säljö, Roger och Liberg, Caroline (red.) Lärande, skola, bildning – Grundbok för lärare, 2:a 

utgåvan. (2012) Stockholm: Natur & Kultur, s. 193. 
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lärarkåren. Med anledning av det ovan nämnda vill vi därför eftersöka en vidare forskning 

som fokuserar på utformningen av läs- och skrivstrategier i klassrummet och i praktiken. För 

att nå en fullgod effektivitet av undervisning kring läsförståelse blir de konkreta handlingarna 

i klassrummet synnerligen viktiga och om det som forskningen idag beskriver med ”vaga 

begrepp” kan konkretiseras, skulle sannolikheten för att fler elever når en fullgod läsförståelse 

öka. Således bör forskningen i framtiden fokusera extra på att konkretisera undervisningen 

utifrån den konsensus kring vad som utmärker en god undervisning kring läsförståelse.  

Annars riskerar det tidigare nämna samhällsproblemet att fortsätta växa. 
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