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Referat 

Det övergripande syftet med denna pro gradu-avhandling är att öka kunskapen om 
läsförståelseundervisning i grundskolans lägre årskurser. Syftet med avhandlingen är att ta reda på hur 
klass- och speciallärare arbetar med läsförståelseundervisning i årskurs 5. 

Forskningsfrågor:  
1. Vilka metoder för läsförståelseundervisning känner klass- och speciallärare till och vilka används?  
2. Hur kartläggs elevers läsförståelse och vilka åtgärder vidtas på basis av resultaten?  
3. När bedömer klass- och speciallärare att elever behöver extra stöd med läsförståelseundervisningen 

och i så fall hurdant stöd? 

I avhandlingen beskrivs vad läsförståelse och läsförståelseundervisning är, hur medvetenheten och 
forskningen kring dessa har utvecklats samt hur man praktiskt går tillväga för att undervisa i läsförståelse. 
Några av de vanligaste och mest beprövade strategierna som finns för läsförståelseundervisning samt 
metoder som kan användas presenteras. Vidare beskrivs vilka svårigheter elever kan ha med läsförståelse 
och vilka kartläggningar som görs av elevers i årskurs 5 läsförståelse. Avhandlingens fokus ligger på 
klass- och speciallärare och deras arbete med läsförståelseundervisning i årskurs 5. 

Studien är gjord genom kvalitativa intervjuer med fyra klasslärare i årskurs 5 och tre speciallärare i skolor 
där man arbetar aktivt med läsförståelseundervisning. Genom studien vill jag veta varför det är viktigt 
med läsförståelseundervisning samt hur klass- och speciallärare arbetar med detta i praktiken. Jag vill 
också veta vilka metoder för läsförståelseundervisning som klass- och speciallärare känner till och 
använder, hur de kartlägger elevernas läsförståelse samt vilka åtgärder de vidtar ifall elever har särskilda 
svårigheter med läsförståelsen. 

Studien visar att klass- och speciallärarna samarbetar kring läsförståelseundervisningen och att både val 
av metoder och elever med svårigheter diskuteras av lärarna. De elever som har särskilt svårt med 
läsförståelsen och till exempel presterar dåligt i en kartläggning får någon form av extra stöd av antingen 
klass- eller specialläraren. Vanligast är att klassläraren ger det extra stödet i form av individuell 
undervisning i klassen, men i svårare fall kan eleverna också få specialundervisning. Specialläraren 
fungerar ofta som handledare eller sakkunnig för klassläraren i frågor som rör läsförståelse och 
läsförståelseundervisning. 

Både klass- och speciallärare använder sig antingen av en renodlad metod för läsförståelseundervisning 
eller av en blandning av flera metoder. En del lärare arbetar mest med att förbättra elevernas ordförståelse 
medan andra lär ut olika läsförståelsestrategier till eleverna. I några skolor använder man sig också av 
specifika läsförståelsemetoder. Alla klass- och speciallärare som deltog i studien bedömer att deras 
elevers läsförståelse har förbättrats sedan de började arbeta aktivt med läsförståelseundervisning, oavsett 
val av metod. 

Sökord / indexord enl. tesaurus  
Läsförståelse, undervisning, strategier, metoder, kartläggning,  
reading comprehension, luetun ymmärtäminen 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och motiv 

I min pro gradu-avhandling har jag valt att studera läsförståelseundervisning. Genom 

en litteraturöversikt och en kvalitativ studie vill jag ta reda på varför det är viktigt 

med läsförståelseundervisning och hur finlandssvenska klass- och speciallärare 

jobbar med läsförståelseundervisning i årskurs 5. 

En elevs läsförståelse påverkar inte bara hur väl han eller hon klarar sig i ämnet 

modersmål utan också hur väl eleven kan ta till sig kunskap i de så kallade 

läsämnena, det vill säga omgivningslära, historia och religion. I ett vidare perspektiv 

påverkar läsförståelsen hur väl vi kan läsa vår omgivning som i dag svämmar över av 

information. Alla behöver kunna tolka, reflektera och kritiskt granska den 

information som finns i media och på internet.  

Enligt Widmark (2014) anser UNICEF att förmågan att förstå vad man läser är en 

rättighet som varje barn har. I Förenta Nationernas, FN, konvention om barnets 

rättigheter, även kallad barnkonventionen, står det att alla barn ska ha rätt att 

utvecklas och nå sin fulla potential (unicef.se). För att förstå sina rättigheter och 

kunna agera om man blir illa behandlad är det viktigt att kunna läsa och att förstå vad 

man läser. 

Vikten av god läsförståelse poängteras också i den nya läroplanen som togs i bruk i  

Finland hösten 2016. En av de sju kompetenserna som ska genomsyra hela 

undervisningen är multilitteracitet. I den kompetensen ingår bland annat att eleverna 

ska kunna tolka och värdera olika typer av texter (Utbildningsstyrelsen, 2014). 

De finländska elevernas läsförståelse utvärderas bland annat genom PISA-

undersökningarna som görs vart tredje år. Enligt Sulkunen (2012) är PISA 

(Programme for International Students Assessment) ett gemensamt 
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forskningsprogram för OECD-länderna. I PISA-undersökningarna utvärderas 15-

åriga elevers kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskaper och varje 

undersökning fokuserar på ett av de tre områdena. Senast läsförståelse var 

fokusområde var 2009. I undersökningen utvärderade man tre delområden: 

informationssökning, läsförståelse och tolkning samt tänkande och utvärdering. 

I PISA-undersökningen 2009 framkom det, enligt Sulkunen (2012), att de finländska 

elevernas läsförståelse hade försämrats sedan den föregående PISA-undersökningen 

med läsförståelse som fokusområde år 2000. Andelen riktigt lågpresterande elever 

hade dock inte ökat. Enligt Brink, Nissinen och Vettenranta (2013) fanns det en 

oroväckande stor skillnad på resultaten för elever i svenskspråkiga och finskspråkiga 

skolor i Finland. De finlandssvenska eleverna presterade klart sämre än de 

finskspråkiga gällande läsförståelse. Inom båda språkgrupperna hade flickor mycket 

bättre läsförståelse än pojkar, enligt Brink, Nissinen och Vettenranta (2013), och de 

svenskspråkiga pojkarna var den grupp som presterade allra sämst. Enligt Sulkunen 

(2010) hade Finland den största nivåskillnaden mellan flickors och pojkars 

läskunnighet av alla OECD-länder i PISA-undersökningen 2009. 

I Finland läser flickor exceptionellt mycket bättre än pojkar. Bjar och Liberg (2003) 

betonar vikten av att välja litteratur som intresserar läsaren. Om eleven tycker att det 

är roligt att läsa så läser han eller hon mer, och ju mer eleven läser desto bättre läsare 

blir han eller hon. Också enligt Westlund (2009) påverkar elevens motivation hans 

eller hennes läsförståelse. Enligt Brink, Nissinen och Vettenranta (2013) är läsglädjen 

en av de faktorer som är viktigast för utvecklandet av god läsförståelse. Enligt dem 

skulle pojkars läsförståelse förbättras avsevärt om de skulle tycka lika mycket om att 

läsa som flickor gör. Wernersson (2010) anser dock att lärare i sin 

läsförståelseundervisning främst ska satsa på lågpresterande elever oavsett kön och 

inte specifikt rikta in sig på hela gruppen pojkar.    

Tidigare har man ganska långt dragit likhetstecken mellan läsning och avkodning. 

Enligt Westlund (2009) har man trott att läsförståelse är något som kommer av sig 
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själv när barn har automatiserat sin avkodning, det vill säga kan läsa flytande. I dag 

vet vi att så inte är fallet. God avkodning är en förutsättning för god läsförståelse, 

men läsförståelsen kommer inte av sig själv bara för att man kan läsa flytande. Alla 

elever behöver få direktundervisning i läsförståelsestrategier för att kunna förstå 

innehållet i det de läser. 

Också i min egen undervisning har jag sett stora variationer i läsförståelsen hos 

elever som läser (avkodar) ungefär lika bra. De flesta elever i årskurs 5 kan svara på 

frågor ifall svaren finns direkt i texten, men många har svårt att hitta svar på frågor 

som kräver att eleverna ”läser mellan raderna”, ser händelser för sin inre syn eller 

utnyttjar tidigare erhållen kunskap. De kan läsa ett textstycke flera gånger och ändå 

svara: ”Nej, det står inte här.”. Det tycker jag är intressant. Vad är det som gör att en 

del elever förstår så mycket mer av det de läser än andra? Hur gör de och vad är det 

som de andra inte gör? Är det möjligt för alla elever att träna sig till god läsförståelse 

och, i så fall, hur ska den träningen gå till?  

I min undersökning har jag intervjuat klass- och speciallärare som arbetar aktivt med 

läsförståelseundervisning. Deras erfarenheter kan fungera som inspiration till andra 

klass- och speciallärare. 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Det övergripande syftet med min pro gradu-avhandling är att öka kunskapen om 

läsförståelseundervisning i grundskolans lägre årskurser. Syftet med avhandlingen är 

att ta reda på hur klass- och speciallärare arbetar med läsförståelseundervisning i 

årskurs 5. Nedan presenteras mina forskningsfrågor.  
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1. Vilka metoder för läsförståelseundervisning känner klass- och speciallärare till och 

vilka används? 

2. Hur kartläggs elevers läsförståelse och vilka åtgärder vidtas på basis av resultaten? 

3. När bedömer klass- och speciallärare att elever behöver extra stöd med 

läsförståelseundervisningen och i så fall hurdant stöd? 

1.3 Avhandlingens disposition 

Avhandlingen består av fem kapitel. I kapitel 2 presenterar och förklarar jag 

begreppen läsförståelse och läsförståelseundervisning samt nämner vilka svårigheter 

elever kan ha med läsförståelsen. Vidare redogör jag för vilka metoder och strategier 

man kan använda sig av när man undervisar i läsförståelse, både inom allmän- och 

specialundervisning. Jag presenterar också några vanligt förekommande 

kartläggningar av elevers i årskurs 5 läsförståelse. 

I kapitel 3 redogör jag för studiens metod och genomförande. Jag presenterar 

avhandlingens syfte och mina forskningsfrågor. Vidare beskriver jag 

datainsamlingsmetoden, respondenterna och bearbetningen av data. Slutligen 

redogör jag för hur jag har beaktat reliabilitet, validitet och etik i studien. 

I kapitel 4 presenterar jag studiens resultat enligt forskningsfrågorna och i kapitel 5 

diskuterar jag metoden och resultaten samt ger förslag på fortsatt forskning. 
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2. Litteraturöversikt 

I det här kapitlet förklarar jag mer ingående begreppen läsförståelse och 

läsförståelseundervisning. Jag redogör för olika strategier och metoder inom 

läsförståelseundervisning, vilka svårigheter elever kan ha med läsförståelse och 

nämner vad som sägs om läsförståelse i den nya läroplanen som togs i bruk för 

årskurs 1–6 i den grundläggande utbildningen i Finland hösten 2016. Slutligen 

beskriver jag de vanligaste kartläggningsmetoder som används i Svenskfinland för 

att utvärdera läsförståelse hos elever i årskurs 5. 

2.1. Läsförståelse 

Läsförståelse är grunden till all inlärning och läsningens kärna, enligt amerikanska 

National  Reading  Panel,  NRP,  (2000).  NRP  beskriver  läsförståelse  som  en 

komplicerad kognitiv process. Genom att analysera studier i läsförståelse har NRP  

kommit fram till att man aktivt behöver använda sig av strategier för att utveckla 

läsförståelse och att lärare behöver få utbildning i att lära ut läsförståelsestrategier. 

Läsförståelse är inte bara att  förstå de ord som finns i  en text.  Enligt McNamara 

(2007) betyder läsförståelse förmågan att se bortom orden och förstå hur idéerna i en 

text hänger ihop. Många förstår vad ord skilt för sig betyder, men förstår ändå inte 

innebörden av en text. Enligt Wilhelm (2015) är läsförståelsen individuell och hur 

man förstår en text är starkt förknippat med bland annat vilka förhandskunskaper 

man  har  i  ämnet,  vilka  känslor  man  har,  vilket  humör  man  är  på  och  vilka 

förväntningar  man  har  på  texten.  Horowitz  (2014) anser  att  läsförståelse  är  en 

mångfacetterad process.  Enligt  honom måste  eleven först  kunna avkoda och läsa 

flytande, sedan måste han eller hon ha ett stort ordförråd och slutligen behöver han 

eller hon känna till och kunna använda sig av olika läsförståelsestrategier. Wilhelm 

(2015) säger vidare att läsaren måste vara aktiv och hela tiden föra en dialog med 

den text han eller hon läser. 
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Också den finska läsforskaren Holopainen (2003) anser  att  läsförståelse uppstår  i 

mötet mellan läsaren och texten. Han lyfter fram språklig förståelse och personlig 

tolkning  av  texten  som läsförståelsens  två  viktigaste  hörnstenar.  Till  tolkning  av 

texten hör, enligt Holopainen, användning av särskilda strategier, resonemang kring 

och bedömning av innehållet i texten.  

Tidigare var man inte särskilt fokuserad på förståelse när det gällde läsning, skriver 

Westlund (2009). På 1800-talet lärde många människor sig texter utantill genom att 

höra på när någon läste högt, och de som lärde sig läsa behövde bara kunna avkoda. 

Att förstå vad man läste var sällan viktigt. Enligt Persson (2016) berodde detta till 

största delen på att de böcker som fanns att tillgå i hemmen var Luthers lilla katekes 

och psalmboken, och att det var prästens uppgift att tolka texterna och berätta för 

folket vad de betydde. På den här tiden var det ännu tvång att  gå i  kyrkan varje 

söndag. Under största delen av 1900-talet trodde man, enligt Westlund (2009), att 

avkodning och läsförståelse utvecklas parallellt, det vill säga att läsförståelse är något 

som kommer av sig själv då man är en god läsare. Det är först de senaste cirka 40 

åren som forskningen har visat att avkodning och läsförståelse utvecklas skilt från 

varandra. 

Enligt  Lorch  och  van  den  Broek  (2000)  inleddes  den  första  forskningen  kring 

textförståelse  av  den  brittiska  psykologen  och  minnesforskaren  Bartlett  1932. 

Resultatet  av  Bartletts  studie  var,  enligt  Lorch  och  van  den  Broek  (2000)  att 

människans  förståelse  och  minne  är  en  aktiv  och  konstruktiv  process  och  att 

människans tidigare kunskap har betydelse för hur hon minns innehållet i en text. 

Dock skriver Lorch och van den Broek att den forskning som gjordes före 1970-talet 

är av liten betydelse för hur vi ser på människans användning av lässtrategier i dag. 

Den  främsta  anledningen  till  detta  är  att  all  tidigare  forskning  fokuserade  på 

situationen efter läsningen, medan man på 1970-talet började intressera sig för vilka 

strategier läsare använder sig av också före och under läsningen. 

Redan i slutet av 1970-talet började man inse att läsförståelsen inte utvecklas av sig 

själv, så som man tidigare trott. Barn behöver lära sig hur de ska läsa för att förstå. 

De behöver direktundervisning i läsförståelsestrategier. 
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2.2 Svårigheter vid läsförståelse 

Det finns många möjliga orsaker till att en del elever har svårt att förstå vad de läser. 

Svårigheterna kan upptäckas om eleven får svaga resultat i en kartläggning (se kap. 

2.5) eller om man märker att eleven inte minns vad han eller hon läser. Enligt 

Nykänen (2015) kan svårigheterna bero bland annat på dålig avkodning, svårigheter 

med att göra inferenser, för litet ordförråd, svag språklig medvetenhet, brist på 

motivation, slarvig läsning eller bristande kunskaper i läsförståelsestrategier. Enligt 

Persson (2016) är också dåligt arbetsminne en orsak till att elever har svårt med 

läsförståelsen. Enligt Klinger, Vaughn och Boardman (2015) har de flesta elever som 

har svårigheter med läsförståelse också andra problem med läsningen, till exempel 

dålig avkodning eller långsam läsning, men en del elever har bara svårt med 

förståelsen. Enligt Nykänen (2015) kan goda läsare själva utveckla strategier för god 

läsförståelse medan svaga läsare alltid behöver få träning i läsförståelsestrategier. 

Enligt Persson (2016) har det visat sig vara bra att redan före skolåldern arbeta med 

att utöka barns ordförråd, eftersom ett klent ordförråd är en stor orsak till svårigheter 

msed läsförståelsen. Äldre barn som har svag läsförståelse kan behöva träna upp sitt 

arbetsminne i en mindre undervisningsgrupp. Det finns effektiva datorprogram för 

träning av detta och effekten av träningen har visat sig vara god.  

Persson (2016) skriver vidare att det är viktigt att lokalisera bristerna när man märker 

att en elev har särskilda svårigheter med läsförståelsen eftersom problemen kan vara 

helt olika från elev till elev. Enligt Lehto (2006) kartlades elevers läsförmåga tidigare 

som en helhet och det gjordes inte skillnad på förmågan till avkodning, snabbhet och 

läsförståelse, men i dag görs det skilda kartläggningar av elevers läsförståelse i de 

finländska skolorna.  
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2.3 Läsförståelseundervisning 

Läsförståelseundervisning är ett ämne som det pratas mycket om i dag. Bland annat 

de svaga resultaten i PISA-undersökningen 2009 (Sulkunen & Välijärvi, 2012) har 

fått lärare att öppna ögonen för att det finns många elever som har svag läsförståelse 

och att det är något man måste arbeta aktivt med att förbättra. Också goda läsare kan 

ha svag läsförståelse, och utan god läsförståelse kan man inte ta till sig skriftlig 

information så som man borde. 

För att utveckla en god läsförståelse är det, enligt McNamara (2007), viktigt att man 

använder  sig  av  särskilda  strategier.  De fyra  främsta  strategierna  är,  enligt  bland 

andra Westlund (2009), att förutspå innehållet i texten, reda ut oklarheter och ta reda 

på betydelsen av ord och uttryck som man inte känner till, ställa frågor på texten och 

att  sammanfatta innehållet.  Utöver  dessa strategier  behöver man,  enligt  Westlund 

(2009), använda sig av den kunskap man har från förut, det vill säga göra inferenser, 

och skapa inre bilder medan man läser. Hur väl man förstår innehållet i en text är 

också beroende av den egna motivationen och intresse för ämnet. Man har lättare att 

lära sig om man är intresserad än om man tycker att det man läser om är tråkigt. 

Vidare anser Westlund (2009) att  man minns bättre om man kan koppla den nya 

kunskapen till  något man redan kan och om man kan se händelser,  personer och 

platser för sin inre syn. För att kunna förstå det man läser måste man, enligt Persson 

(2016), använda sig av både sitt korttidsminne och sitt långtidsminne samtidigt. 

Enligt  Duke  och  Pearson  (2002)  inleddes  forskningen  i  läsförståelse  och 

läsförståelseundervisning kring år 1975. Då började forskare intressera sig för vad 

det är som skiljer en god läsare från en svag läsare och vad det är som gör att de goda 

läsarnas och de svaga läsarnas läsförståelse skiljer sig från varandra. Man började 

studera hur goda läsare gör när de läser (se tabell 1). 
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Tabell 1. Hur goda läsare gör när de läser, enligt Duke och Pearson (2002)

Också enligt Nykänen (2015) har goda läsare på förhand ett mål med och en plan för 

sin läsning och de förutspår handlingen. Medan de läser fäster de goda läsarna olika 

mycket vikt vid olika delar i texten, de använder sig av läsförståelsestrategier, gör 

inferenser och lever sig in i handlingen. Efter läsningen går de goda läsarna tillbaka 

och läser (delar av) texten igen, drar slutsatser och gör ofta anteckningar eller 

streckar under viktiga saker i texten. Nykänen betonar att goda läsare kan utveckla 

alla de här strategierna av sig själva genom att läsa mycket, också utan att få 

undervisning i någon specifik läsförståelsemetod. Svaga läsare behöver däremot 

alltid få träning i läsförståelsestrategier. 

GODA LÄSARE:

• är aktiva läsare

• har klara mål med sin läsning

• utvärderar kontinuerligt hur väl texten och läsningen motsvarar deras mål

• ser över texten och dess struktur innan de börjar läsa

• förutspår vad som kommer att hända längre fram i texten

• läser selektivt,  det vill  säga varierar läshastighet och noggrannhet beroende på 

textens innehåll

• ifrågasätter innebörden av det de läser

• tar reda på betydelsen av obekanta ord och reder ut inkonsekvenser

• tänker på författaren och hans/hennes stil, avsikter, miljö och ur vilket historiskt 

perspektiv han/hon har skrivit texten

• utvärderar textens kvalitet och värde och reagerar på texten, både emotionellt och 

intellektuellt 

• läser olika texter på olika sätt

• närmar sig karaktärerna och miljöerna i skönlitterära texter 

• gör kontinuerligt sammandrag när de läser faktatexter
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Enligt Duke och Pearson (2002) började både forskare och lärare på 1970-talet ställa 

sig frågan om alla elever kan utveckla de ovan nämnda läsförståelsefärdigheterna (se 

tabell 1) och svaret blev ja. En stor mängd forskning visar, enligt Duke och Pearson 

(2002), att man kan hjälpa elever att lära sig de strategier och processer som goda 

läsare använder sig av. Det finns massor av tekniker som fungerar, samtidigt som det 

räcker med att använda sig av en enda för att man ska förbättra sin läsförståelse.  

Också The National Reading Panels, NRP, (2000) rapport visar att strategierna som 

goda läsare använder sig av kan läras ut till alla elever för att förbättra deras 

läsförståelse. Enligt NRP har forskning visat att elever bäst lär sig att använda 

läsförståelsestrategier om de får undervisning i flera olika strategier och att 

användningen av dessa strategier inte bara ökar läsförståelsen utan inlärningen i stort. 

NRP betonar också vikten av att lärare får utbildning i att lära ut effektiva 

läsförståelsestrategier till sina elever. 

Enligt Duke och Pearson (2002) har de som forskar i läsförståelse och 

läsförståelseundervisning hela tiden varit eniga om hur man skall gå tillväga för att 

träna läsförståelse. Enligt dem har det inte har kommit fram några motstridiga 

resultat, utan i princip all forskning pekar på samma effektiva strategier för 

läsförståelseundervisningen. Det viktigaste är att kunna reda ut oklarheter, förutspå 

handlingen, ställa frågor på texten och sammanfatta innehållet. Också enligt Klinger, 

Vaughn och Boardman (2015) är det de här strategierna som goda läsare använder 

sig av när de läser och de strategier som svaga läsare behöver lära sig. 

I den nya läroplanen (Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 

2014, s. 164 ) står det så här om modersmålsundervisningen i årskurs 3-6: ”Eleverna 

ska lära sig tolka, producera och kritiskt granska allt mer varierande texter i olika 

sammanhang och miljöer.” I årskurs 3-6 ska eleverna bland annat lära sig att 

använda lässtrategier som är lämpliga för den typ av text de läser och att analysera 

texter. Också ordkunskap är en viktig del av undervisningen i modersmål och 
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litteratur. Läsförståelse och textanalytisk förmåga är två saker som ingår i 

bedömningen i ämnet. 

I årskurs 3-6 ska läsförståelseundervisningen intensifieras och eleverna ska lära sig  

och använda olika strategier för läsförståelse. Eleverna ska, enligt 

läroplansgrunderna, öva sig i att tolka skönlitteratur och under handledning av 

läraren lära sig att förklara och reflektera över vad ord och begrepp betyder. Eleverna 

ska också själva utvärdera sin läsförståelse.  

Ett av målen för modersmålsundervisningen i årskurs 3-6 är att eleverna ska 

”utveckla strategier för läsförståelse” (Grunderna för läroplanen för den 

grundläggande utbildningen 2014, s. 174). Vid sidan av de ämnesvisa målen 

innehåller den nya läroplanen också sju kompetenser som ska genomsyra all 

undervisning. Målet är att eleverna efter avslutad skolgång ska vara kompetenta 

inom dessa sju områden, av vilka mulitlitteracitet är ett. Ordet mulitlitteracitet 

kommer från engelskans literacy som är ett vidare begrepp för förståelse av text och 

information i olika sammanhang. I läroplanen sägs det att multilitteracitet hör ihop 

med det vidgade text- och språkbegreppet och att man med kompetens i 

mulitlitteracitet kan ”…värdera olika slag av texter i olika medier och 

miljöer” (Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014, s. 21). 

Den finska termen för mulitlitteracitet är monilukutaito, vilket översatt betyder 

konsten att läsa på många sätt. Den finska termen och dess översättning används ofta 

för att förklara ordet multilitteracitet.  

Enligt Lehto (2006) förväntas elever arbeta alltmer självständigt i skolan och de 

elever som har svag läsförståelse befaras få kunskapsluckor eftersom de inte kan ta 

till sig den information som de behöver. Att förstå vad man läser är, också enligt 

Lehto, grunden för lärandet.  
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2.4 Metoder och strategier för läsförståelse 

I dag finns det enligt Westlund (2009) tre forskningsbaserade metoder som ger 

dokumenterad effekt på läsförståelsen. De är reciprok undervisning (Reciprocal 

Teaching, RT), transaktionell undervisning (Transactional Strategies Instruction, 

TSI) och begreppsorienterad läsundervisning (Concept-Oriented Reading 

Instruction, CORI). Metoderna har utvecklats under de senaste 35 åren och baserar 

sig till stor del på klassrumsforskning. Samtliga metoder utgår från de fyra 

grundstrategierna att reda ut oklarheter, att ställa frågor, att förutspå innehållet och att 

sammanfatta innehållet i en text. Att tänka högt för att synliggöra sina tankeprocesser 

och att använda olika grafiska modeller ingår också i alla tre metoder. Bråten (2008) 

nämner ytterligare två gemensamma nämnare för metoderna, nämligen att läraren 

modellerar metoden för sina elever och att strategiundervisningen pågår under en 

längre tidsperiod. Också enligt Oczkus (2004) är det viktigt att läraren stöttar 

eleverna i läsförståelseundervisningen genom att modellera metoden.  

Enligt Taylor, Pearson, Clark och Walpole (2002) kom forskare på 1990-talet fram 

till att skolor som använde sig av färdigt utarbetade metoder för läsundervisningen 

nådde större framgångar än skolor där man använde metoder som man utarbetat 

själva.  

I det följande avsnittet beskriver jag metoderna reciprok undervisning, transaktionell 

strategiundervisning och begreppsorienterad läsundervisning samt Lena Franzéns 

modell och En läsande klass. Utöver de forskningsbaserade metoderna har jag valt 

att redogöra för Lena Franzéns modell och En läsande klass eftersom dessa används i 

många finlandssvenska skolor. 
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2.4.1. Reciprok undervisning, RT 

Enligt Widmark (2014) började Palincsar och Brown under tidigt 1980-tal forska i 

specifik träning av läsförståelse. De hade lagt märke till att elever med god 

avkodning inte automatiskt hade god läsförståelse. Palincsar och Brown började 

studera hur goda läsare, så kallade expertläsare, gör när de läser. Liksom många 

andra forskare kom de fram till att expertläsarna använder sig av fyra huvudstrategier 

när de läser. De goda läsarna förutspår handlingen, ställer frågor på texten, reder ut 

oklarheter samt ord och begrepp de inte förstår och sammanfattar innehållet i texten. 

Utgående från dessa strategier skapade Palincsar och Brown metoden reciprok 

undervisning, även kallad RT (från engelskans Reciprocal Teaching). 

1982 gjorde Palicsar och Brown (1984) en pilotstudie där de testade sin metod på 

elever med svag läsförståelse. Metoden gick ut på att lärare och elever turades om att 

leda en diskussion kring ett textavsnitt med hjälp av de fyra strategierna som 

Palincsar och Brown hade konstaterat att goda läsare använder sig av. Läraren och 

eleverna tänkte högt när de förutspådde handlingen, ställde frågor på texten, redde ut 

ord och begrepp de inte förstod och gjorde sammandrag. Först modellerade läraren 

och sedan fick eleverna i tur och ordning vara ”lärare” och leda diskussionen. Den 

vuxna läraren agerade då elev.  

Palincsar och Brown märkte att metoden hade stor inverkan på elever med svag 

läsförståelse. Enligt Oczkus (2010) förbättrade eleverna i Palincsars och Browns 

testgrupp sin läsförståelse från 30% till 70-80% under de 20 dagar som 

försöksperioden varade. Ett år efter pilotstudien gjorde Palincsar och Brown, enligt 

Oczkus (2010), en uppföljande studie och noterade då att eleverna då presterade lika 

bra som i slutet av pilotstudieperioden. Många studier av reciprok undervisning har 

senare visat på lika goda resultat. Bäst resultat får man, enligt Westlund (2009), om 

man tillämpar reciprok undervisning ett par gånger i veckan under 3-4 veckors tid.  
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Ordet reciprok betyder ömsesidig och syftar, enligt Andreassen (2008), på den dialog 

som förs mellan lärare och elev och mellan elev och elev i reciprok undervisning. 

Läraren ska vara stöttande (på engelska scaffolding) men också ifrågasättande och 

kritisk för att eleverna ska börja använda de fyra läsförståelsestrategierna effektivt. 

Småningom ska eleverna lära sig att själva kritiskt granska sitt användande av 

strategierna.   

Oczkus (2010) började i sin egen undervisning kalla de fyra strategierna förutspå 

handlingen, ställa frågor på texten, reda ut oklarheter och sammanfatta texten för 

”Fab Four” (Oczkus, 2014 s. 6), det vill säga ”de fantastiska fyra”. För att göra 

strategierna mer elevvänliga och lätta att förstå, gav Oczkus strategierna varsin 

karaktär. På svenska känner vi dem i Westlunds (2009) översättning (se tabell 2). 

Tabell 2. Oczkus fyra karaktärer med svenska namn av Westlund (2009)

Enligt Oczkus (2010) är reciprok undervisning en diskussionsteknik som bevisligen 

ökar elevernas läsförståelse. Den ska dock inte ersätta all annan 

litteraturundervisning, utan användas effektivt under så kallade minilektioner på 

cirka 30 minuter några gånger per vecka i helklass eller i mindre grupper. Lärarens 

roll som modell och handledare är central. Reciprok undervisning kan användas i alla 

årskurser och med alla typer av texter, både fiktiva och faktiska.  

Också Carter (1997) vittnar om att reciprok undervisning är en effektiv metod för att 

förbättra elevers läsförståelse. När reciprok undervisning började användas i Carters 

KARAKTÄRERNA I FAB FOUR:

• Spågumman Julia som förutspår

• Nicke Nyfiken som ställer frågor

• Fröken Detektiv som reder ut oklarheter

• Cowboy-Jim  som  fångar  in  det  viktigaste  med  sin  lasso,  det  vill  säga  gör 

sammandrag
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skoldistrikt i Highland Park i Mississippi 1992, förbättrade alla elever sin 

läsförståelse – också de elever som hade fått handledning av en annan elev. Carter 

skriver vidare att reciprok undervisning inte bara ökade elevernas läsförståelse utan 

också deras förmåga att lära sig överlag.  

Trots att reciprok undervisning är en effektiv metod för att förbättra elevers 

läsförståelse, skriver Oczkus (2010) att den inte är problemfri. Eleverna kan ha svårt 

att komma ihåg de fyra strategierna eller uppleva det besvärligt att leda diskussionen 

med sina klasskamrater, det vill säga att agera lärare.  

2.4.2 Transaktionell strategiundervisning, TSI 

Transaktionell strategiundervisning, TSI (från engelskans Transactional Strategies 

Instruction), utvecklades av Pressley och Wharton-McDonald under 1990-talet som 

en vidareutveckling av reciprok undervisning. Pressley och Wharton-McDonald 

byggde, enligt Westlund (2009), sin metod på aktionsforskning. Pressley och hans 

forskningsteam hade, enligt Taylor, Pearson, Clark och Walpole (2002) lagt märke 

till att man inom många forskningsområden studerade särskilt framgångsrika 

personer, till exempel jet-piloter, för att ta reda på hur just de har gjort för att bli 

experter på sina områden. På samma sätt ville Pressley med sitt team studera lärare 

som särskilt framgångsrikt arbetade med läsundervisning i de lägsta årskurserna för 

att ta reda på hur de gör. Någon liknande studie hade inte gjorts tidigare och Pressley 

upplevde att det var ett tomrum som behövde fyllas inom läsforskningen. Under 

1990-talet gjorde han och hans team bland annat observationer i och studier på 

Benchark School i Pennsylvania där man framgångsrikt arbetade med elever som 

inte hade lyckats i sin läsinlärning. Lärarna i skolan fick, enligt bland andra Westlund 

(2009), kompetensutveckling, läste forskningslitteratur om processerna vid barns 

läsutveckling och omsatte teori i praktik i sin undervisning. Lärarna undervisade 

eleverna i användningen av de fyra strategierna som finns i reciprok undervisning, 

men satte också stort värde vid att lyssna på eleverna. Eleverna ombads förklara hur 
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de tänker när de använder läsförståelsestrategierna och läraren diskuterade med 

eleverna, snarare än att ställa frågor och bedöma elevernas svar. Allt detta tog man 

med som viktiga delar i det som sedan kom att kallas transaktionell 

strategiundervisning. 

Enligt Andreassen (2008) ligger också läsförståelseprogrammet SAIL (Students 

Achieving Independent Learning) som grund för den transaktionella 

strategiundervisningen. SAIL utvecklades på en skola i Montgomery County i 

Maryland och i det programmet betonades, vid sidan av strategierna i reciprok 

undervisning, vikten av att tänka högt och att använda sig av grafiska modeller.  

Medan man i reciprok undervisning ägnar särskild tid (minilektioner) till att använda 

metoden och läser korta texter eller textavsnitt som läraren noggrant valt ut, är 

undervisningen i transaktionell strategiundervisning mer flexibel. Den grundar sig på 

samma fyra strategier som reciprok undervisning, det vill säga att förutspå 

handlingen, ställa frågor på texten, reda ut oklarheter och sammanfatta texten, men i 

transaktionell strategiundervisning använder eleverna lässtrategierna mer på egen 

hand. Vidare är transaktionell strategiundervisning, enligt Andreassen (2008), en 

metod som används kontinuerligt under hela läsåret och i alla ämnen. Läraren 

modellerar läsförståelsestrategierna när det uppstår ett behov av dem och inte på 

särskilda, inplanerade tidpunkter. Genom att tänka högt då de läser modellerar 

eleverna också användningen av strategierna för varandra. Läraren uppmuntrar 

eleverna och deltar i deras diskussioner, men värderar inte det som eleverna säger i 

fel eller rätt. Målet med transaktionell strategiundervisning är, enligt Andreassen 

(2008), att eleverna ska börja använda strategierna självständigt då de läser. 

Reciprok undervisning och transaktionell strategiundervisning påminner, enligt bland 

andra Westlund (2009), mycket om varandra. I båda metoderna använder man sig av 

huvudstrategierna att förutspå handlingen, ställa frågor på texten, reda ut oklarheter 

och sammanfatta texten, och i båda metoderna uppmuntrar man eleverna att tänka 

högt. Den största skillnaden mellan metoderna är, enligt Westlund (2009), lärarens 

!  16



sätt att undervisa. Reciprok undervisning är en strikt metod, medan transaktionell 

strategiundervisning är mer flexibel. Också intensiteten är olika för de två 

metoderna. Reciprok undervisning används under en kort, intensiv period i motsats 

till transaktionell undervisning som används under lång tid, i alla ämnen, så att 

läraren ger eleverna små doser av strategiundervisning när de behövs.  

2.4.3 Begreppsorienterad läsundervisning, CORI 

På 1990-talet började den amerikanska forskaren Guthrie undersöka sambandet 

mellan läsning och läsarens motivation. Under 2000-talet utvecklades metoden 

begreppsorienterad läsundervisning eller CORI (från engelskans Concept-Oriented 

Reading Instrucion), i ett samarbete mellan lärare, forskare och studerande i 

Michigan, USA. Metoden bygger, enligt Guthrie (2004), på en kombination av de 

fyra grundstrategierna att förutspå, ställa frågor på texten, reda ut oklarheter samt 

sammanfatta innehållet och elevens egen motivation. Begreppsorienterad 

läsundervisning ger, enligt Guthrie (2004), elever ett långsiktigt stöd i utvecklandet 

av strategier för läsförståelse.  

Begreppsorienterad läsundervisning skiljer sig från reciprok undervisning och 

transaktionell strategiundervisning genom att den starkt poängterar vikten av 

motivation och engagemang hos läsaren. Enligt Westlund (2009) ska elevernas 

nyfikenhet göra att de vill läsa för att få kunskap. Westlund skriver vidare att man tar 

fasta på elevernas förkunskaper, eleverna uppmanas att ställa frågor på texterna de 

läser, de ska använda läsförståelsestrategier och göra grafiska modeller så som 

tankekartor eller diagram. Dessutom har eleverna en loggbok där de varje dag skriver 

om sina arbetsprocesser. Lärarens roll är central i begreppsorienterad läsundervisning 

och läraren ska dagligen undervisa eleverna i lässtrategier. Utöver detta jobbar 

eleverna både enskilt, i par eller i små grupper. 
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Under tidigt 2000-tal började Guthrie och hans forskningsteam studera hur 

ämneskunskap i framför allt biologi, fysik och kemi samverkar med motivation och 

läsförståelse. Studierna visade på goda resultat. Senare har man också, enligt 

Westlund (2009), fått goda resultat när man använt begreppsorienterad 

läsundervisning i andra ämnen så som historia, samhällskunskap och religion. CORI 

används för barn från cirka åtta års ålder, det vill säga efter nybörjarläsningen. 

Eftersom CORI främst används för att eleverna ska få ämneskunskap, så uppmuntrar 

man dem att läsa fem faktaböcker för varje skönlitterär bok de läser.  

2.4.4 Lena Franzéns modell, LF 

Den svenska specialläraren och lärarutbildaren Lena Franzén har utarbetat en metod 

för läsförståelseundervisning som kallas Lena Franzéns modell eller LF. Den går, 

enligt Reichenberg och Lundberg (2011), ut på att eleverna lär sig att svara på tre 

olika typer av frågor till texter som de läser. Detta övas i helklass och sedan arbetar 

eleverna i grupper på 3–4 elever. Svaren hittas på tre sätt: direkt i texten, i elevens 

eget huvud med hjälp av ledtrådar som finns i texten och när eleven läst ett längre 

stycke av texten och/eller använder sig av sina tidigare kunskaper. Lena Franzéns 

modell är gjord för elever i årskurs 5, men kan användas ända från årskurs 4 till 9. 

Metoden används för skönlitterära texter och texten delas inte upp i kortare stycken, 

så som man gör i till exempel reciprok undervisning, utan eleverna läser hela texten 

innan de börjar svara på frågor kring innehållet. Också i Lena Franzéns modell 

modellerar läraren först metoden för eleverna genom att både ställa frågor på texten 

och själv besvara dem. Så småningom ska eleverna kunna använda sig av metoden 

på egen hand i smågrupper. Lena Franzéns metod kan användas både inom allmän- 

och specialundervisning.  
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2.4.5 En läsande klass 

I Sverige lyfter projektet En läsande klass (Widmark, 2017) fram vikten av god 

läsförståelse och förser lärare med kunskap om och material för 

läsförståelseundervisning i årskurs 1–6. Inom projektet sprids kunskap och 

erfarenheter från lärare som framgångsrikt arbetar med läsförståelseundervisning i 

sina klasser. Också inom En läsande klass arbetar man med läsförståelsestrategierna 

att förutspå, ställa frågor på texten, reda ut oklarheter och sammanfatta. Dessutom 

har man lagt till en femte strategi, nämligen att skapa inre bilder av det man läser. 

Varje strategi representeras av en karaktär, en så kallad läsfixare (se tabell 3), som 

eleverna tar hjälp av när de använder strategierna. Karaktärerna liknar de som 

används inom reciprok undervisning (se kapitel 2.4.1), men saknar namn. 

Tabell 3. De fem karaktärerna som används i En läsande klass (Widmark, 2014)

Initiativet till En läsande klass har tagits av den svenska barn- och 

ungdomsförfattaren, tillika läraren, Martin Widmark (2017). En läsande klass bygger 

på en blandning av reciprok undervisning, transaktionell strategiundervisning och 

metoden Questioning the Author som innebär att man genom strukturerade 

textsamtal ifrågasätter auktoriteten hos den lästa texten och dess författare. En 

läsande klass är ett komplett och lättanvänt material för undervisning i 

läsförståelsestrategier, med mängder av färdiga lektionsplaner för 

LÄSFIXARNA

• Spågumman som förutspår och ställer hypoteser

• Detektiven som reder ut oklarheter och obekanta ord

• Reportern som ställer frågor på, mellan och bortom raderna

• Cowboyen som sammanfattar

• Konstnären som skapar inre bilder
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strategiundervisningen i årskurs 1–6. Hela materialet finns fritt att ladda ner, skriva 

ut och använda på En läsande klass hemsida på internet. 

2.5 Kartläggning av elevers läsförståelse 

Elevers i årskurs 5 läsförståelse kartläggs både med standardiserade och icke-

standardiserade kartläggningar. En kartläggning görs för att lärarna ska få en 

uppfattning om ungefär var eleverna befinner sig kunskapsmässigt, i detta fall i fråga 

om läsförståelse.  

Felaktigt kallas kartläggningarna ofta för läsförståelsetest, trots att de standardiserade 

kartläggningsproven egentligen är så kallade screeningar. Skillnaden mellan ett test 

och en screening är enligt Staffans, Risberg och Kronberg (2010) att ett test baserar 

sig på normer som grundar sig på jämförelsematerial. Ett test är en noggrann mätare 

medan en screening är en kartläggning där man vill hitta elever som misstänks ha 

problem med någonting, i det här fallet läsförståelse. För en normbaserad screening 

ges gränsvärden och på basis av dessa värden bedömer man på vilken nivå en elev 

presterar. I min avhandling har jag för enkelhetens skull valt att genomgående 

använda begreppet kartläggning. De standardiserade kartläggningarna som främst 

används i finlandssvenska skolors årskurs 5 är Ida och Filip – kartläggning av 

läsförståelse i årskurs 5 (Staffans, Risberg & Kronberg, 2010) och det rikssvenska 

DLS, Diagnostiskt material för analys av läs- och skrivförmåga, för skolår 4-6 

(Järpsten & Taube, 2010). Resultaten för de standardiserade kartläggningarna fås i 

staninevärde . Utöver de standardiserade kartläggningarna görs även icke-1

standardiserade kartläggningar av olika slag i både klass och inom 

specialundervisningen.  

 Elevernas resultat i läsförståelseproven bedöms efter den niogradiga stanineskalan. Enligt Skolbanken (http://1

skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/513134383) ligger den förväntade läsförmågan hos en elev i 
årskurs 6 på stanine 4-5. Stanine 3 är tillfredsställande, men något under förväntad nivå. Stanine 1-2 är mycket 
under förväntad nivå och visar att elevens svårigheter behöver utredas mer ingående. Stanine 6-8 visar på en 
läsförmåga som ligger över eller mycket över förväntad nivå för åldern. Madison och Madison (2007) skriver att 
elever som fått ett resultat med stanine 1-2 genast behöver få specialundervisning medan elever som fått ett 
resultat med stanine 3-4 klarar sig med extra stöd i klassen. 
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2.5.1 Ida och Filip – kartläggning av läsförståelse i årskurs 5 

I många finlandssvenska skolor kartläggs elevernas läsförståelse i årskurs 5 med den 

normbaserade screeningen Ida och Filip – kartläggning av läsförståelse i årskurs 5, 

allmänt kallat Ida och Filip (Staffans, Risberg & Kronberg, 2010). Ida och Filip är 

utarbetat på Vasa specialpedagogiska center och avsikten med provet är att ge 

finlandssvenska lärare ett kartläggningsinstrument för att hitta elever som har svårt 

med läsförståelsen. Författarna ville göra ett prov som är lättare att använda än det 

rikssvenska materialet DLS, Diagnostiskt material för analys av läs- och 

skrivförmåga, för skolår 4-6. Ida och Filip genomförs i oktober månad av klass- eller 

speciallärare. Läsförståelseprovet görs under en lektion, det vill säga på 45 minuter.  

Carlberg (2010) skriver att Ida och Filip består av sex texter som alla handlar om 

syskonen Ida och Filip. Uppgifterna till fem av texterna är av typen flervalsfrågor. I 

den sjätte texten ska eleverna strecka under ord som inte passar in i sammanhanget. 

Enligt upphovsmännen till Ida och Filip (Staffans, Risberg, Kronberg, 2010) prövar 

uppgifterna bland annat elevernas förmåga att söka information direkt ur en text, dra 

slutsatser och tolka texter. Genom läsförståelseprovet vill man också ta reda på om 

och hur eleverna kan använda sin egen bakgrundskunskap när de läser en text och 

hurdan ordförståelse de har. 

Kritik har riktats mot Ida och Filip för att det är ett långt prov med många texter. 

Elever med dålig uthållighet eller koncentrationsförmåga kan få svaga resultat i Ida 

och Filip fastän de kanske inte har svårigheter med läsförståelsen. Dessa elever är 

bättre betjänta av ett kortare läsförståelseprov. 

Enligt Risberg (2013) har de elever som får svaga resultat i Ida och Filip ofta ett 

otillräckligt ordförråd och är ovana att läsa långa texter.  
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2.5.2 DLS, Diagnostiskt material för analys av läs- och skrivförmåga 

DLS, Diagnostiskt material för analys av läs- och skrivförmåga, för skolår 4-6 

(Järpsten & Taube, 2010), är ett rikssvenskt screeningmaterial som kartlägger 

elevernas förmågor i läsning och skrivning. Provet är indelat i fyra delar som  

vardera fokuserar på läshastighet, läsförståelse, ordförståelse och rättstavning. DLS 

är standardiserat och görs i oktober. 

DLS:s läsförståelseprov består av fyra texter och 44 flervalsuppgifter. Provet mäter, 

enligt Hogrefe Psykologiförlaget (hogrefe.se), bland annat elevernas förmåga att dra 

slutsatser och deras förmåga att förstå detaljer i texten. DLS görs i helklass, men kan 

också användas för enskilda elever. Screeningen visar på ett snabbt sätt vilka elever 

som behöver extra stöd i sin läsutveckling och ger läraren en god överblick över 

spridningen av läsförmåga i klassen. 

2.5.3 Läskedjor 

Det rikssvenska Läskedjor (Jacobson, 2001) är en snabb och enkel kartläggning som 

ger läraren en uppfattning om hur elevernas lästeknik fungerar. Läskedjor finns för 

alla årskurser, från årskurs 1 till gymnasiet. De första åren läser man bokstavs- och 

ordkedjor medan man från årskurs 4 och uppåt läser tecken-, ord- och 

meningskedjor. De äldre eleverna ska också märka ut bland annat var ett ord eller en 

mening börjar och slutar. (http://www.lukimat.fi/lasning/informationstjanst/lasflyt/

kartlaggning) 

Läskedjor fick en särskild finlandssvensk normering i oktober 2012. Enligt Risberg 

(2013) hade arbetsgruppen som tagit fram Ida och Filip märkt att man behövde 

arbeta mera med läsförståelsestrategier och ordförståelse i de finlandssvenska 

skolornas lägre årskurser. För att tidigt hitta de elever som har svårigheter med detta, 

började man använda Läskedjor och gav dem en finlandssvensk normering. 
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2.5.4 Ängelholmsprovet 

Ängelholmsprovet (Franzén, 1996) är ett normativt läsförståelseprov som, liksom Ida 

och Filip, görs i oktober månad. Ängelholmsprovet är ett tystläsningsprov för årskurs 

4 och årskurs 6 som går ut på att eleverna ska läsa en text fort men noggrant. På flera 

ställen i texten finns parenteser med tre ord och elevens uppgift är att strecka under 

det av orden som bäst passar in i meningen. Ängelholmsprovet görs på sju respektive 

fem minuter. Bedömningen görs enligt stanineskalan. 
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3. Metod och genomförande 

I det här kapitlet presenterar jag studiens syfte och forskningsfrågor samt studiens 

forskningsansats, respondenterna och studiens genomförande. Vidare presenterar 

jag studiens datainsamlingsmetod och bearbetning av data. Slutligen redogör jag för 

hur reliabilitet, validitet och etik har beaktats i studien. 

3.1. Syfte och forskningsfrågor 

Det övergripande syftet med min pro gradu-avhandling är att öka kunskapen om 

läsförståelseundervisning i grundskolans lägre årskurser. Syftet med avhandlingen är 

att ta reda på hur klass- och speciallärare arbetar med läsförståelseundervisning i 

årskurs 5. Nedan presenteras mina forskningsfrågor. 

1. Vilka metoder för läsförståelseundervisning känner klass- och speciallärare till och 

vilka används? 

2. Hur kartläggs elevers läsförståelse och vilka åtgärder vidtas på basen av 

resultaten? 

3. När bedömer klass- och speciallärare att elever behöver extra stöd med 

läsförståelseundervisningen och i så fall hurdant stöd? 

3.2. Kvalitativ forskningsansats 

Jag har valt en kvalitativ forskningsansats som är inspirerad av den fenomenologiska 

metoden som bland andra Kvale (1997) beskriver. I den fenomenologiska metoden 
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beskriver man det som sker utan att mer ingående förklara, analysera eller tolka det. I 

en kvalitativ studie som min, där jag har gjort temaintervjuer med klass- och 

speciallärare, strävar jag till att så exakt som möjligt återge vad respondenterna 

berättade i intervjuerna. Intervjuaren ska, enligt Kvale och Brinkmann (2014), vara 

objektiv och endast beskriva det som respondenterna säger. Detta gör, enligt 

Denscombe (2016), att man inte kan komma fram till något rätt eller fel när man 

använder sig av den fenomenologiska metoden i sin forskning. De resultat man får är 

helt beroende av vem man intervjuar och vilken subjektiv verklighet de presenterar i 

intervjusituationen.  

Fenomenologin grundades kring år 1900 av Edmund Husserl och har 

vidareutvecklats flera gånger sedan dess. Filosofins fokus ligger, enligt Kvale och 

Brinkmann (2014), på människans medvetande och upplevelser men också på 

livsvärlden, kroppen och människans handlande i ett historiskt perspektiv. 

Fenomenologin har haft stor betydelse för den kvalitativa forskningen och har varit 

till stor hjälp när det gäller att redogöra för förståelseformen i kvalitativa 

forskningsintervjuer. Enligt Denscombe (2016) lämpar sig den fenomenologiska 

metoden bland annat för forskning inom utbildningsområdet. 

3.3 Respondenter 

Respondenterna i min undersökning är speciallärare och klasslärare i årskurs 5 i 

skolor där man satsar extra mycket på läsförståelseundervisning. Jag ringde till 

rektorerna på fyra skolor i olika delar av Österbotten för att få veta om de arbetar 

aktivt med läsförståelseundervisning i årskurs 5. Samtliga rektorer svarade ja och alla 

var intresserade av att deras skola skulle delta i min undersökning. När rektorn gett 

mig klartecken skickade jag ett gemensamt informationsbrev (bilaga 1) till skolornas 

klasslärare i årskurs 5 och till speciallärarna.  
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Alla intervjuade är behöriga klass- respektive speciallärare och alla är kvinnor i 

åldern 30-55 år. I en skola är specialläraren ambulerande, i de övriga tre arbetar både 

klass- och specialläraren heltid i skolan. Alla skolorna ligger i Österbotten, några i 

städer och några på landsbygden. Eftersom jag inte ville göra någon jämförelse eller 

ta reda på regionala skillnader i läsförståelseundervisningen ansåg jag inte att det 

behövde vara en geografisk spridning på skolorna. Det enda kriteriet för att få delta i 

undersökningen var att klass- och specialläraren tillsammans med sina elever i 

årskurs 5 skulle arbeta aktivt med läsförståelseundervisning i någon form och vara 

villiga att dela med sig sina kunskaper och erfarenheter på området. 

3.4 Studiens genomförande 

I tre skolor gjorde jag som planerat en gemensam intervju med klassläraren och 

specialläraren. I en skola hade specialläraren nyligen anställts och var inte insatt i 

skolans sätt att arbeta med läsförståelseundervisning. Där ställde bara klassläraren i 

årskurs 5 upp på intervju. 

I varje skola intervjuades klass- och specialläraren samtidigt och båda var fria att 

svara på alla frågor. Jag följde min intervjuguide (bilaga 2) och ställde tilläggsfrågor 

vartefter. En del av lärarna var väldigt pratsamma och intervjuerna med dem blev 

som diskussioner eller samtal, medan andra svarade direkt på frågorna utan att göra 

några extra utsvävningar. Som en följd av detta varierade intervjuernas längd från 

cirka 20 minuter till 55 minuter. Det märktes också skillnad på skolor där klass- och 

specialläraren har arbetat länge tillsammans och har ett nära förhållande, och skolor 

där klass- och specialläraren inte har samarbetat lika länge eller i lika stor 

utsträckning. De klass- och speciallärare som kände varandra väl pratade ofta i mun 

på varandra och fyllde i varandras meningar, medan de andra svarade var för sig på 

mina frågor.  
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Alla intervjuerna gjordes efter skoltid i lärarnas respektive skolor. Tre intervjuer 

gjordes i lärarrum och en intervju gjordes i speciallärarens arbetsrum. 

I min avhandling kallar jag skolorna för skola 1, skola 2, skola 3 och skola 4. 

Respondenterna kallar jag för klassläraren i skola 1, specialläraren i skola 1, 

klassläraren i skola 2 och så vidare. För resultatet anser jag att det är viktigt att man 

vet när det är en klasslärare och när det är en speciallärare som uttalar sig eftersom 

de kan ha olika sätt att se på läsförståelseundervisning och de kan också arbeta enligt 

olika metoder. 

3.5 Datainsamlingsmetod 

I en kvalitativ studie samlar man in data i form av ord, antingen i form av tal eller 

skrift. Enligt Denscombe (2016) förknippas kvalitativa data främst med fallstudier, 

etnografi, grundad teori och fenomenologi, och som forskningsmetod använder man 

mest intervju, observation eller dokument. Den insamlade datan måste bearbetas och 

systematiseras innan den går att analysera.  

Eftersom jag ville ta reda på varför och hur klass- och speciallärare arbetar med 

läsförståelseundervisning i årskurs 5 och jag ville att de skulle få uttrycka sig fritt 

valde jag att göra intervjuer med dem. I denna studie fokuserar jag enbart på lärarnas 

uppfattning om sitt eget arbete och inte på eleverna, varför till exempel observation 

av lärarna i deras arbete kändes onödigt. 

Min undersökning är utförd genom kvalitativa temaintervjuer. Dessa intervjuer är, 

enligt Kvale (1997), halvstrukturerade, det vill säga varken vanliga samtal eller 

intervjuer med strikta frågeformulär. Intervjuaren har på förhand bestämt några 

centrala frågor eller teman som han eller hon vill diskutera, respondenten får berätta 

fritt och intervjuaren kan ställa flera frågor efter hand. Svensson och Starrin (1996, s. 

56) beskriver den kvalitativa intervjun som en ”vägledd konversation” där 
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intervjuaren måste vara uppmärksam och reagera på det som respondenten berättar. 

Intervjun blir, enligt Svensson och Starrin, en interaktion mellan intervjuare och 

respondent, där nya frågor uppkommer under samtalets gång. Alla intervjuer i 

studien blir därför olika, trots att man utgår från samma huvudfrågor. För 

intervjuerna i min studie gjorde jag upp en intervjuguide (bilaga 2) där de tre 

forskningsfrågorna står i fokus, med flera följdfrågor som komplement. Jag lade 

också till ytterligare följdfrågor under intervjuernas gång, baserade på 

respondenternas svar. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) ligger tyngdpunkten i en halvstrukturerad 

forskningsintervju på respondentens upplevelser av det som diskuteras. 

Respondenten får berätta fritt, men den som intervjuar ser med sina huvudfrågor och 

följdfrågor till att intervjun hålls inom de på förhand uppsatta ramarna.  

Enligt Bell (2006) är intervjun en flexibel metod vid informationssamling. Intervjuns 

största fördelar är att den som intervjuar kan ställa följdfrågor och dessutom lägga 

märke till respondentens tonfall och kroppsspråk när han eller hon avger sina svar. 

Nackdelen med intervjuer är, enligt Bell, att de är tidskrävande och att svaren kan 

vara svåra att analysera.  

Bell (2006) rekommenderar att intervjuerna spelas in för att intervjuaren inte ska 

behöva anteckna under intervjuernas gång. Särskilt viktigt anser Bell att det är med 

inspelning om man i sin analys vill kategorisera innehållet i respondenternas svar, 

eftersom man då kan behöva lyssna igenom intervjuerna flera gånger. Många detaljer 

går förlorade om man bara för anteckningar. Nackdelen med inspelade intervjuer är, 

enligt Bell, att efterarbetet, det vill säga att transkribera allt material, är mycket 

tidskrävande. Samtidigt är det viktigt att materialet finns i skriftlig form, ifall man 

själv eller någon annan vill kontrollera innehållet i efterhand.  
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3.6 Bearbetning av data 

För att bättre kunna förstå sitt insamlade material bör man analysera det. Enligt 

Denscombe (2016) avser analysen av kvalitativa data att antingen beskriva, förklara 

eller tolka innehållet i materialet. Inom fenomenologin strävar forskaren till att 

beskriva en situation och fokus ligger på att få information om vad något är, när det 

har hänt, vilka som var med och hur ofta det händer.  

Som analysmetod har jag valt meningskategorisering. Meningskategorisering är, 

enligt Kvale (1997), en bra metod för att kategorisera innehållet i transkriberade 

intervjuer. Genom att kategorisera innehållet får man en överskådlig struktur på den 

data man har samlat in. Intervjusvaren reduceras till kortare helheter som enligt sitt 

innehåll delas in i kategorier. Enligt Eklund (2015) ska varje kategori exemplifieras 

av ett eller flera citat från respondenterna. Citaten ska bestyrka det som skrivs i 

texten, men texten ska också kunna läsas och förstås utan att man läser citaten.  

För att underlätta efterarbetet spelade jag in alla intervjuer. I efterhand har jag lyssnat 

igenom intervjuerna och renskrivit materialet noggrant. Det enda jag har lämnat bort 

är småprat som hälsningar, instruktioner och några sidospår som lärarna kom in på. 

Allt som hör till själva intervjuerna har jag dock skrivit ner ordagrant. Sammanlagt 

blev det renskrivna materialet 43 sidor i storlek A4. 

Mitt material har jag läst igenom för att sedan definiera några kategorier till varje 

forskningsfråga. Under varje kategori beskriver jag vad respondenterna har berättat i 

intervjuerna. Varje kategori exemplifieras av citat.  
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3.7 Reliabilitet, validitet och etik 

Reliabilitet och validitet avser hur tillförlitlig och trovärdig en undersökning är. Etik 

syftar på forskarens sätt att arbeta och behandla människor och material i sin studie. 

3.7.1. Reliabilitet 

Enligt Bell (2005) är reliabiliteten (tillförlitligheten) ett mått på i vilken grad ett 

forskningsinstrument ger likadant resultat vid upprepade tillfällen. Det vill säga, om 

jag skulle göra mina intervjuer med samma frågor vid ett annat tillfälle, skulle jag då 

få samma resultat? Skulle mina respondenter svara likadant som de gjorde nu? Att en 

undersökning är tillförlitlig är viktigt, men att nå en hög reliabilitet vid intervjuer är 

svårt eftersom det finns många faktorer som påverkar hur respondenterna svarar. I 

mitt fall kunde till exempel ökad kunskap om läsförståelseundervisning hos de 

intervjuade lärarna leda till helt andra svar ifall jag gjorde om mina intervjuer vid ett 

senare tillfälle. Likaså kan det hända att lärarna byter metoder för sin 

läsförståelseundervisning och då skulle de också svara annorlunda än nu. Bell anser 

att det sällan är befogat att använda något av de kontrollinstrument som finns för att 

mäta reliabiliteten i en studie. Ifall man ändå vill göra det så är det, enligt Bell (2005, 

s. 117) främst instrumenten test-retest, det vill säga att man gör om samma test en tid 

senare, alternativa formuleringar, det vill säga att man omformulerar sina frågor och 

ställer dem igen, och split-half-metoden som innebär att man delar upp sina frågor i 

två delar och jämför svaren på dem som används. 

3.7.2 Validitet 

Validiteten (trovärdigheten) speglar, enligt Kvale (1997), hur väl intervjuaren har fått 

fram den information han eller hon sökte, det vill säga om undersökningen lyckades 

och svaren motsvarar innehållet i litteraturöversikten. Som skribent måste jag 

försäkra mig om att jag i min undersökning har mätt rätt företeelse, att mina 
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intervjufrågor har varit adekvata så att jag har fått fram den information jag sökte och 

att mina resultat stämmer överens med tidigare forskning. Denscombe (2016, s. 377) 

beskriver validitet som ”noggrannheten och precisionen i data”.  

För att få en så hög reliabilitet och validitet som möjligt i mitt arbete hade jag 

noggrant formulerat de temafrågor jag använde under intervjuerna. Jag hade läst in 

mig på ämnet på förhand för att veta vilken information jag sökte, det vill säga tagit 

reda på vilka frågor jag skulle ställa för att kunna knyta an till tidigare forskning. Jag 

hade också valt ut enbart behöriga klass- och speciallärare, vilket jag ansåg vara 

viktigt för att mina respondenter skulle utgöra ett gott sampel för hela gruppen 

klasslärare i årskurs 5 och speciallärare som arbetar specifikt med 

läsförståelseundervisning.  

3.7.3 Etik 

Forskningsetik är enligt Denscombe (2016, s. 423) ”inte något som man kan välja – 

det är ett grundläggande inslag i all god forskning”. Vid större forskningsprojekt bör 

man, enligt Denscombe (2016), göra en etikprövning och få ett godkännande av en 

etikprövningsnämnd, men detta är inte nödvändigt när man skriver till exempel en 

pro gradu-avhandling. Dock är det viktigt att man också vid mindre 

forskningsprojekt följer de etiska principer som finns. Forskaren ska alltid skydda 

deltagarnas intressen, kunna garantera att deltagarna deltar frivilligt, undvika att ge 

en falsk bild av verkligheten och följa de nationella lagarna. Deltagarnas identitet får 

inte avslöjas, varken för de andra deltagarna eller i det dokument som forskningen 

redovisas genom.  

Att göra intervjuer medför en del etiska problem. Lärare, så som mina respondenter, 

har tystnadsplikt men ska ändå prata om sin undervisning och kanske elever som de 

har. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) innebär konfidentialitet att information som 

kan identifiera undersökningens deltagare inte avslöjas. Det är därför viktigt att både 
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inspelningar och intervjuutskrifter förvaras säkert och att inspelningar raderas när de 

inte längre behöver användas för att hindra eventuellt känslig information från att 

spridas och respondenternas identitet att avslöjas. Också i utskrifterna av intervjuerna 

ska man konsekvent använda sig av fingerade namn, trots att man inte ska publicera 

utskrifterna.  

När man gör en studie är det viktigt att undersökningens deltagare, i mitt fall 

respondenterna, har givit sitt samtycke till att delta. Enligt Kvale och Brinkman 

(2014) betyder ett så kallat informerat samtycke att respondenterna frivilligt deltar i 

undersökningen och det innebär också att respondenterna har fått information om 

undersökningens syfte och upplägg.  

I brevet (bilaga 1) som jag skickade till klass- och specialläraren i de skolor som 

lovat delta i min undersökning presenterade jag innehållet i min avhandling, min 

undersökning, intervjumetod och hur intervjuerna praktiskt skulle gå till. Jag 

bestyrkte också att varken skolornas eller lärarnas namn skulle nämnas i 

avhandlingen. 
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4. Resultat 

I det här kapitlet redovisar jag resultaten från min undersökning utgående från 

forskningsfrågorna. Jag presenterar vilka metoder för läsförståelseundervisning 

lärare känner till och använder, hur elevers läsförståelse utvärderas och vilka 

åtgärder som vidtas på basen av resultaten samt när lärare bedömer att elever 

behöver extra stöd med läsförståelseundervisningen och hurdant stöd eleverna i så 

fall får. Resultaten redovisar jag med hjälp av meningskategorisering enligt Kvale 

(1997).  

I samtliga skolor som deltog i min undersökning får alla elever i årskurs 5 

läsförståelseundervisning av klassläraren. Därtill läggs extra resurser in för de elever 

som har särksilt svårt med läsförståelsen. 

Svaren på forskningsfrågorna har jag kategoriserat och varje kategori exemplifieras 

med ett eller flera citat från mina respondenter. Citaten har jag bearbetat till 

standardsvenska. Eftersom intervjuerna var ganska fria har respondenterna gett flera 

svar på varje fråga. Kategorierna presenteras i horisontell ordning, enligt Eklund 

(2015), det vill säga utan inbördes ordning. Alla kategorier är lika viktiga. 

4.1. Metoder för läsförståelseundervisning som klass- och 

speciallärare känner till och använder 

Min undersökning visar att många österbottniska lärare har hört talas om och tagit till 

sig rikssvenska metoder när det gäller läsförståelseundervisning. Barbro Westlunds 

bok Att undervisa i läsförståelse (2009) där metoderna reciprok undervisning (RT), 

transaktionell strategiundervisning (TSI) och begreppsorienterad läsundervisning 

(CORI) presenteras, står som grund för läsförståelseundervisningen i många skolor. 

Likaså är materialet En läsande klass (Widmark, 2017) och metoden att ”läsa mellan 
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raderna”, beskriven bland annat av Bjar (2006) och Karlsson och Ståhl (2015), 

vanligt förekommande. Intresset för läsförståelseundervisning är stort bland både 

klass- och speciallärare och det ordnas ofta lärarfortbildningar på ämnet. Därtill läser 

många lärare litteratur om läsförståelseundervisning. Att plocka det bästa från olika 

metoder och göra sitt eget undervisningsprogram utgående från den kunskap man 

har, är vanligt. Jag har valt att redovisa de två delarna av forskningsfrågan skilt för 

sig, det vill säga 1) vilka metoder för läsförståelseundervisning klass- och 

speciallärare känner till och 2) vilka de använder. Utgående från mina intervjuer har 

jag identifierat två kategorier till den första delen av forskningsfrågan och tre 

kategorier till den andra. 

4.1.1 Metoder för läsförståelseundervisning som klass- och speciallärare 

känner till 

Kategori I: Forskningsbaserade metoder 

Kategori II: Inferensträning  

Kategori I: Forskningsbaserade metoder 

Den svenska klassläraren, lärarutbildaren och forskaren Barbro Westlund sprider 

kunskap om läsförståelseundervisning inte bara i Sverige utan även i Svenskfinland. 

Framför allt Westlunds Att undervisa i läsförståelse (2009) är populär bland såväl 

klass- som speciallärare och många använder de undervisningsmodeller som 

presenteras i boken.  

West lund (2009) redogör för t re forskningsbaserade metoder för 

läsförståelseundervisning, nämligen reciprok undervisning (RT), transaktionell 

strategiundervisning (TSI) och begreppsorienterad läsundervisning (CORI), samt 

presenterar hur de kan användas i undervisningen. 
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I skola 1 känner både klass- och specialläraren till de metoder som beskrivs av 

Westlund, det vill säga reciprok undervisning (RT), transaktionell 

strategiundervisning (TSI) och begreppsorienterad läsundervisning (CORI). 

”Vi känner till de metoder som kom upp i det här materialet av Barbro Westlund … 
men inga andra än de inte.” 
Speciallärare, skola 1 

I skola 2 har klassläraren hört talas om olika metoder, men inte lagt dem på minnet 

eftersom skolan har gått in för att använda sig enbart av Westlunds material. Hon 

säger att de är nöjda med valet av de metoder som Westlund beskriver och inte 

känner något behov av andra metoder. 

”Ja, alltså nog har jag säkert hört om en del olika… men att säga att den där är 
den där och så, det kan jag inte.” 
Klasslärare, skola 2 

I skola 3 har klassläraren bekantat sig med rikssvenska metoder för 

läsförståelseundervisning och nämner En läsande klass som ett exempel. En läsande 

klass utgår precis som Westlund från RT, TSI och CORI men lägger stor vikt vid 

användningen av de så kallade läsfixarna. 

”Jag tycker att det finns så mycket bra idéer på gång och vi borde bli mer 
metodiska … men jag har inte lagt mig in i det. Jag hoppas att vi ska få inspiration 
att jobba med det här.” 
Klasslärare, skola 3 
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Kategori II: Inferensträning 

I skola 4 känner specialläraren till Lena Franzéns metod (LF) för inferensträning. 

Också klassläraren är bekant med den metoden. 

”Lena Franzéns material bygger på det här att … försöka ge dem [eleverna] 
ledtrådar för hur de ska gå vidare om det är ord som de inte förstår.” 
Speciallärare, skola 4 

Klassläraren i skola 4 känner, förutom Lena Franzéns metod, också till 

inferensträningsmetoden att ”läsa mellan raderna”, det vill säga att hitta information 

som inte står skriven rakt ut i texten. Att ”läsa mellan raderna” är ett uttryck som 

allmänt används när man läser en text och försöker förstå mer av innehållet än det 

som står skrivet rakt ut i texten, men i skola 4 avser klassläraren materialet Vad står 

det mellan raderna? av Karlsson och Ståhl (2015b).  

”Jag kom i kontakt med ’läsa mellan raderna’ via en speciallärare. Hon jobbade 
med det och tyckte det var bra, så jag bad att få testa det.” 
Klasslärare, skola 4 

Specialläraren i skola 4 känner också till Karlssons och Ståhls (2015a) material 

Mellan raderna – Lättläst som hon främst använder med yngre elever. 

4.1.2 Metoder för läsförståelseundervisning som klass- och speciallärare 

använder 

Kategori I: Forskningsbaserade metoder 

Kategori II: Ordförståelseträning 

Kategori III: Medveten läsförståelseundervisning 
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Kategori I: Forskningsbaserade metoder 

I två av skolorna jag besökte har man gått in för att använda reciprok undervisning 

(RT), transaktionell strategiundervising (TSI) och begreppsorienterad 

läsundervisning (CORI) enligt Westlund nästan helt renodlat. I den ena skolan (skola 

1) läste en av klasslärarna och specialläraren Att undervisa i läsförståelse (2009) och 

sedan höll de fortbildningar för sina kolleger. I den andra skolan (skola 2) har 

samtliga lärare läst Att undervisa i läsförståelse och flera i kollegiet har deltagit i en 

fortbildning som Westlund själv höll om sitt material. I båda skolorna talar lärarna 

om ”Barbro Westlunds material” i stället för om de specifika metoder som hon 

redogör för i boken Att undervisa i läsförståelse. 

”De läsförståelsestrategier och -modeller som finns i Barbro Westlunds material 
’Att undervisa i läsförståelse’ har vi gått igenom och praktiserat.” 
Klasslärare, skola 1 

”Vi har strikt hållit oss till hennes [Westlunds] material. Så har vi gjort. 
Avgränsat.” 
Speciallärare, skola 1 

I både skola 1 och skola 2 valde de direkt Westlunds material när de skulle börja 

arbeta aktivt med läsförståelseundervisning och de har aldrig övervägt att använda 

sig av något annat. I skola 1 ville man ha ett gemensamt projekt för hela skolan och 

med hänvisning både till PISA-resultat och egna iakttagelser valde man att satsa på 

att öka elevernas läsförståelse i alla årskurser. De två lärare jag intervjuade, det vill 

säga klassläraren i årskurs 5 och skolans ena speciallärare, fick i uppdrag att fördjupa 

sig i Westlunds metoder och att planera läsförståelseundervisningen. En termin gick 

åt till planering, fortbildningar för kollegiet och övningsuppgifter som alla lärare 

gjorde i sina egna klasser. Läsförståelseundervisning kommer i den här skolan in i 

alla ämnen och alla årskurser från förskola till årskurs 6. Det första året vigdes 

höstterminen åt reciprok undervisning, de fem karaktärerna (de fyra läsfixarna från 
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reciprok undervisning plus den femte karaktären konstnären som finns i En läsande 

klass) och metoden att läsa mellan raderna. 

Båda lärarna i skola 1 är övertygade om att läsförståelse behöver läras ut redan i de 

lägsta årskurserna, för att eleverna ska ha bra metoder att ta till i årskurs 5 och 6 när 

de teoretiska ämnena blir fler, texterna längre och språket svårare.  

”Det här [läsförståelseundervisning] är något som eleverna ska integreras med i ett 
så tidigt skede som möjligt, så att det blir en naturlig del i deras läsning.” 
Speciallärare, skola 1 

I skola 1 är det i huvudsak klasslärarna som arbetar med läsförståelseundervisningen. 

Specialläraren hinner inte ägna så mycket tid som hon skulle önska till arbete med 

läsförståelse men hon fungerar gärna som konsult för sina kolleger. 

Barbro Westlunds Att undervisa i läsförståelse ligger som grund för 

läsförståelseundervisningen också i skola 2, men de har anpassat metoderna något 

efter behov. I årskurs 5 samlar eleverna svåra ord, slår upp dem i ordböcker och 

lägger in dem i meningar. De använder sig också av Westlunds läsfixare. Bilder på 

läsfixarna finns i klassrummet som en påminnelse för eleverna att de ska förutspå, 

s täl la frågor på texten, reda ut svåra begrepp och sammanfat ta . 

Läsförståelsestrategier används i alla läsämnen. I den här skolan används också 

Westlunds olika grafiska modeller.  

I skola 2 arbetar hela skolan intensivt med läsning och läsförståelse ett par veckor per 

läsår under så kallade läsveckor. Utöver läsveckorna är det upp till varje klasslärare 

att själv välja hur mycket tid och energi som läggs på läsförståelseundervisning. 

Under läsveckorna uppmuntras eleverna särskilt att läsa högt, tänka högt och göra 

inferenser. Eleverna i årskurs 5 ska också läsa ett visst antal böcker ur olika genrer.  
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”Målet med vår läsning i skolan är att eleverna ska bli skickliga läsare, att de ska 
förstå vad de läser och att de ska få ta del av olika genrer.” 
Klasslärare, skola 2 

”Det [arbetet med läsförståelseundervisning] genomsyrar egentligen hela arbetet i 
skolan.” 
Klasslärare, skola 2 

Kategori II: Ordförståelseträning 

Ett stort ordförråd och en god ordförståelse är en förutsättning för god läsförståelse. 

Om man inte vet vad orden man läser betyder så blir det omöjligt att bilda sig en 

uppfattning om vad texten handlar om. Många lärare bekymrar sig över att barns och 

ungas ordförråd blir allt mindre och lärarna lägger ner mycket tid på att utöka 

elevernas ordförråd. Också en del av de lärare som arbetar aktivt för att förbättra 

elevers läsförståelse fokuserar primärt på ordförståelse.  

”Det är hemskt när du sitter och pratar med vissa barn och märker att de inte 
förstår vad du säger, fast du pratar ett normalt språk.” 
Klasslärare, skola 3 

”Man behöver kunna 45 000 svenska ord då man går ut nian. I dag kan många  
15 000 ord då. Någonstans måste de resterande orden komma ifrån, och dem kan du 
bara lära dig genom att arbeta med texter.” 
Klasslärare, skola 4 

I skola 3 anser både klassläraren i årskurs 5 och specialläraren att elevernas 

läsförståelse har blivit sämre de senaste åren och lärarna har särskilt reagerat på 

elevernas bristande ordkunskap. Alltför mycket tid av ämnesundervisningen i till 

exempel omgivningslära går åt till sådant som borde vara modersmålsundervisning. 

Eleverna har så klent ordförråd att de inte förstår texterna de läser, varken i läsämnen 

eller i skönlitteratur. I årskurs 5 borde elever kunna analysera, tolka, dra paralleller 
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och fundera kring det de läser, men detta går inte eftersom elevernas läsförståelse är 

på en alldeles för låg nivå. Genom att jobba med ord och utöka elevernas ordförråd i 

både modersmål och läsämnen hoppas lärarna att eleverna också ska bli bättre på 

läsförståelse överlag.  

”Att läsa är att läsa, tänkte de [eleverna]. Men läsförståelse är något helt annat än 
att läsa tekniskt.” 
Klasslärare, skola 4 

I skola 4 använder man sig av läsförståelsestrategierna i alla läsämnen i årskurs 5, 

men också inom språkundervisningen. Klassläraren märker att eleverna har svårt att 

lära sig främmande språk då ordförrådet i deras modersmål är begränsat. Hon 

poängterar för sina elever att svenskan är ett språk som de måste lära sig och bli 

bättre på, precis som finska och engelska. 

”Det finns elever som kommer med en ordlista i finsk- eller engelskboken och frågar 
vad översättningen betyder. De förstår inte det svenska ordet. Nog blir det ju 
jättesvårt att lära sig då.” 
Klasslärare, skola 4 

Modersmålsundervisningen går till stor del ut på ordkunskap. Eleverna har 

ordböcker till hands i skolan när de läser och klassläraren uppmuntrar dem att slå upp 

ord de inte förstår. Eleverna kan också skriva upp svåra ord och så hjälper läraren 

dem att ta reda på vad de betyder. När läraren idkar högläsning ber hon eleverna 

återberätta det hon läst eller hitta på tänkbara fortsättningar på berättelsen, för att 

kontrollera om de har förstått texten. Samtidigt utvecklar det elevernas kreativa sida. 

Att arbeta med texter är den enda möjligheten för elever att utöka sitt ordförråd. 

”I modersmål jobbar vi mycket med ordkunskap. Jag satsar inte så mycket på 
grammatik, för det hinner jag inte med, och rättskrivning är eleverna inte mogna för, 
så ordkunskap är nog väldigt mycket i fokus.” 
Klasslärare, skola 3 
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I skola 4 har klassläraren märkt att medvetenheten om ordkunskap har ökat i och 

med att man arbetat aktivt med ord och betydelser. Ju mer medvetna eleverna blir om 

att de måste förstå vad ord betyder, desto lättare är det för dem att fråga eller på annat 

sätt ta reda på betydelsen när de stöter på ord de inte förstår. Eleverna får inte heller i 

skrift använda ord som de inte förstår. Läsförståelseundervisningen är ett 

tidskrävande jobb, men på lång sikt är det bättre att eleverna verkligen förstår vad de 

läser än att de hinner långt i alla ämnen. Eleverna tycker att arbetet med läsförståelse 

är roligt. Läsförståelseundervisningen har gett resultat, speciellt när det gäller 

ordkunskap. 

”Eleverna frågade: ’Vad är det där allmänbildning som du hela tiden pratar om?’ …  
De hade aldrig kommit på att fråga och ingen hade kommit på att förklara det. Vi tar 
för givet att de förstår ord, men det gör de inte.” 
Klasslärare, skola 4 

Klassläraren i skola 4 läser också ofta högt för eleverna, cirka två timmar per vecka. 

Hon har märkt att elevernas ordförråd påverkas positivt av högläsning.  

”Det märker jag som har elever i klassen som har verkligt stora läs- och 
skrivsvårigheter. De som har föräldrar som läser mycket för dem, de eleverna har ett 
enormt ordförråd … Man skulle utgå ifrån att om man har läs- och skrivsvårigheter 
så förstår man inte vad ord betyder heller. Men det är inte alls så.” 
Klasslärare, skola 4 

Kategori III: Medveten läsförståelseundervisning 

Den tredje kategorin syftar på läsförståelseundervisning som är medveten och aktiv, 

men där läraren inte följer någon specifik metod utan blandar inslag från flera olika. 

Klassläraren i skola 4 har jobbat länge med läsförståelseundervisning. Hon gjorde 

egna frågor på texter långt innan någon talade om betydelsen av särskilda metoder 

och strategier. När hon via en speciallärare kom i kontakt med metoden att ”läsa 
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mellan raderna” började hon använda den i klassen. Texter och uppgifter hittar hon 

på internet. En lektion per vecka ägnar eleverna i årskurs 5 åt specifik 

läsförståelseträning enligt metoden att läsa mellan raderna. Eleverna får en text och 

plockar ut svåra ord och så får de lära sig att koppla innehållet i texten till tidigare 

kunskap eller andra skolämnen. 

”Jag har provat många olika metoder och material för läsförståelseundervisning 
och valt ’läsa mellan raderna’ efter försök och misstag. Den metod som visade sig 
fungera använder jag och resten struntar jag i.” 
Klasslärare, skola 4 

Klassläraren i skola 4 tycker att det är viktigt att eleverna får någon form av specifik 

undervisning i läsförståelse och att man lär ut strategier metodiskt. Hon håller fram 

teknik och handledning som viktiga delar i arbetet. Läraren ska också hjälpa eleverna 

att hitta texter som ligger på rätt svårighetsnivå. Klassläraren i skola 4 tycker att 

läsförståelseundervisning är det viktigaste för eleverna och i årskurs 5 har hon 

medvetet valt bort både friskrivningar och diktamensövningar för att satsa på 

läsförståelse. 

”I vår klass har vi jobbat betydligt mera med läsförståelse nu än vi någonsin har 
gjort tidigare” 
Klasslärare, skola 4 

Enligt specialläraren i skola 4 märks det att eleverna som har fått specifik 

läsförståelseundervisning jobbar med texter på ett annat sätt än de gjorde förut. De 

vet att allt inte står direkt i texten, de söker underliggande budskap och använder sina 

kunskaper för att dra slutsatser. Dessutom tycker de att det är roligt. 

”Det som gjorde att jag fastnade för det här är att eleverna tycker att det är roligt. 
Oftast är det ganska fräscha ämnen och det är inte för långt, så även de som har 
svårt med att läsa klarar av att läsa det. Det är på en bra nivå.” 
Klasslärare, skola 4 
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Både klass- och specialläraren i skola 3 arbetar aktivt med att förbättra elevernas i 

årskurs 5 läsförståelse, men de använder sig inte renodlat av någon särskild metod. 

Klassläraren har bekantat sig med En läsande klass och hoppas kunna förkovra sig i 

den metoden. I kommunen där skolan finns drivs ett projekt för att förbättra elevers 

modersmål och inom det projektet har läsförståelseundervisning stor prioritet. 

Klassläraren har förhoppningar om att hon ska få mera struktur på 

läsförståelseundervisningen i och med projektet. 

”Nu blir det lite så där hux flux. Jag försöker hitta det som jag tycker kunde passa in 
just då. Sedan gör vi en ’drive’, men vi borde nog bli mer systematiska.” 
Klasslärare, skola 3 

”Jag tycker inte att det är så viktigt att du har metod A, B eller C, utan mer en 
medveten strategi som du jobbar för. Där spelar inte metoderna så stor roll, utan 
bara att du är medveten om vad du gör och varför du gör vissa saker.” 
Speciallärare, skola 3 

Både klass- och specialläraren i skola 3 betonar vikten av att eleverna har god 

ordkunskap och att de vet att allt inte står rakt ut i texten de läser, men det krävs 

träning under lång tid innan eleverna börjar förstå det.  

Både klass- och speciallärare känner oftast till flera metoder för 

läsförståelseundervisning. De använder sig av den eller de metoder som de själva är 

mest förtroliga med eller som de av egen erfarenhet anser att fungerar bäst. Många 

blandar också metoder, det vill säga plockar det bästa ur flera. Klass- och 

speciallärare samarbetar ofta kring läsförståelseundervisningen. Det är vanligt att 

specialläraren fungerar som sakkunnig medan klassläraren utför det praktiska arbetet 

i klassen. 
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4.2 Kartläggning av elevers läsförståelse och åtgärder som 
vidtas på basis av resultaten i kartläggningarna 

I alla skolor är det specialläraren som utför och analyserar resultaten av 

stadardiserade kartläggningar. Resultaten fås i staninevärde. Utöver dessa gör 

klasslärarna andra typer av kartläggningar enligt behov och eget intresse. Jag har valt 

att redovisa de två delarna av forskningsfrågan skilt för sig, det vill säga 1) vilka 

kartläggningar som används för eleverna i årskurs 5 och 2) vilka åtgärder som vidtas 

på basis av resultaten i kartläggningarna. Utgående från mina intervjuer har jag 

identifierat tre kategorier per del. 

4.2.1 Kartläggning av elevers läsförståelse i årskurs 5 

Kategori I: Ida och Filip – kartläggning av läsförståelse i årskurs 5 

Kategori II: DLS, Diagnostiskt material för analys av läs- och skrivförmåga, för 

skolår 4-6 

Kategori III: Icke-standardiserade kartläggningar 

Kategori I: Ida och Filip – kartläggning av läsförståelse i årskurs 5 

I tre av skolorna jag har besökt kartlägger man elevernas läsförståelse med det 

standardiserade provet Ida och Filip (Staffans, Risberg & Kronberg, 2010). 

I skola 1 används kartläggningen Ida och Filip som görs en gång på hösten i årskurs 

5, men lärarna har planer på att införa en uppföljande kartläggning på våren också. 

”Angående läsförståelsen … i årskurs 5 har vi ’Ida och Filip’. De här testerna [för 
alla årskurser] som jag räknade upp följer alla skolor i kommunen.” 
Speciallärare, skola 1 

!  44



Också i skola 3 används Ida och Filip som kartläggning av läsförståelse i årskurs 5. 

Det är en omfattande kartläggning och enligt lärarna brukar den ge ganska bra utslag. 

Dock kan resultatet bli missvisande för elever som har dålig koncentrationsförmåga 

eller kort arbetsuthållighet eftersom texterna i Ida och Filip är väldigt långa. Det 

finns elever som får svaga resultat trots att de kanske inte har problem med 

läsförståelsen utan med koncentrationen. 

”Ibland känns det standardiserade testet som Mount Everest … Vi ber eleverna 
bestiga Mount Everest innan de ens har varit i de finska fjällen.” 
Klasslärare, skola 3 

I skola 4 görs Ida och Filip på hösten i årskurs 5. Specialläraren skulle önska att det 

gjordes en uppföljande standardiserad kartläggning på vårterminen också, särskilt 

efter att man börjat arbeta aktivt med läsförståelseundervisning i skolan. I årskurs 6 

kartläggs eleverna igen, men då med en annan kartläggning, så resultaten går inte 

direkt att jämföra. 

Också i skola 4 har lärarna reagerat på att det är väldigt långa texter i Ida och Filip. 

Elever som har svårt redan med korta texter förväntas orka läsa sida upp och sida ner 

i Ida och Filip. Klassläraren uppskattar ändå att specialläraren gör standardiserade 

kartläggningar med eleverna, för då kan hon jämföra sina antaganden om elevernas 

läsförståelse med resultaten i kartläggningen. Hon tycker också att staninevärdena 

hjälper henne att ställa nivån på undervisningen. 

”När jag får resultaten av utvärderingen har jag inte bara en tro om hur något är, 
utan jag vet hur det faktiskt ser ut. Har någon stanine 1 så jobbar jag nog med ännu 
större allvar bakom.” 
Klasslärare, skola 3 

”Det finns elever som är auditivt starka och jätteduktiga på att återge någonting jag 
läst för dem, men de förstår ingenting av innehållet. De fastnar i speciallärarens 
tester.” 
Klasslärare, skola 3 
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Kategori II: DLS, Diagnostiskt material för analys av läs- och 

skrivförmåga, för skolår 4-6 

I skola 2 använder man läsförståelseprovet ur DLS, Diagnostiskt material för analys 

av läs- och skrivförmåga för att utvärdera elevernas i årskurs 5 läsförståelse. 

Kartläggningen görs en gång på höstterminen och en gång på vårterminen. 

”DLS har de i årskurs 5, det är det som jag vet om. Specialläraren gör testet.” 
Klasslärare, skola 2 

Kategori III: Icke-standardiserade kartläggningar 

Utöver de standardiserade kartläggningarna gör både special- och klasslärarna olika 

typer av kartläggningar med sina elever. Några gör dem regelbundet, andra vid 

behov.  

I skola 1 kartlägger klassläraren elevernas läsförståelse genom att eleverna läser en 

text och svarar på frågor som kräver att de kan läsa både mellan och bortom raderna 

och fundera kring svaren. Ordkunskapen utvärderas skilt i klassen med hjälp av 

ordkunskapsprov. 

I skola 3 kartlägger klassläraren elevernas läsförståelse genom texter med frågor i tre 

nivåer: frågor direkt på texten, frågor som kräver en lite djupare analys och slutligen 

en skrivuppgift som hör ihop med innehållet i texten. Kartläggningarna gör det 

lättare för henne att se var behoven av extra hjälp finns. Hon uppskattar att texterna i 

materialet är både skönlitterära, utdrag ur faktaböcker och intervjuer. På det sättet ser 

hon om eleverna har extra svårt med någon viss typ av text. Klassläraren försöker 

välja läsförståelseprov som knyter an till den bokgenre som man för tillfället ägnar 

sig åt i klassen.  
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”Jag gör de standardiserade testen och klassläraren gör de här andra i klassen. Jag 
tycker vi kompletterar varandra bra. Hon [klassläraren] är fri att ta sina test när 
hon vill och så kommer jag med stora testbatteriet sedan och så försöker vi väva 
ihop det och se vad vi får för resultat.” 
Speciallärare, skola 3 

För elever med koncentrationssvårigheter eller svag uthållighet tycker specialläraren 

i skola 3 att Ängelholmsprovet med kortare texter fungerar bättre än Ida och Filip, 

eftersom alla orkar läsa igenom texterna från början till slut. I skola 2 använder 

specialläraren också kartläggningen Läskedjor. 

I skola 4 gör klassläraren ordkunskapstest med jämna mellanrum. Hon använder ett 

rikssvenskt material som heter Slå upp! med uppgifter i varierad svårighetsgrad. 

Klassen brukar ha testperioder med ungefär fem test per period, ett varannan dag. 

Under vårterminen har de haft sammanlagt tjugo test. 

”Det [Slå upp!] är oerhört utslagsgivande. Eftersom man gör många test, ofta, så 
ser man ett mönster.” 
Klasslärare, skola 4 

I alla skolor görs någon form av standardiserad kartläggning av läsförståelse hos 

elever en gång i årskurs 5. Vanligast är det finlandssvenska Ida och Filip men också 

rikssvenska DLS används. Utöver de standardiserade kartläggningarna gör både 

klass- och speciallärare också egna icke-standardiserade kartläggningar längs med 

året. Av dem är olika ordkunskapsprov vanligast.  
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4.2.2 Åtgärder som vidtas på basis av resultaten i kartläggningarna 

På basis av resultaten i framförallt de standardiserade kartläggningarna av elevers i 

årskurs 5 läsförståelse vidtas olika typer av åtgärder. Gemensamt för alla är att klass- 

och specialläraren diskuterar de elever som får svaga resultat i kartläggningen och att 

de tillsammans försöker hjälpa eleven att förbättra sin läsförståelse.  

I skola 4 diskuterar klass- och specialläraren ofta hur det går för eleverna i 

kartläggningarna. Båda menar att de egentligen känner till vilka elever som har 

svårigheter, men tillägger att det finns elever i gråzonen som ibland når höga resultat 

och ibland når riktigt svaga resultat och att de är svårare att upptäcka än de elever 

som alltid får svaga resultat.  

Klass- och specialläraren i skola 3 diskuterar resultaten i de standardiserade 

kartläggningarna och de elever som presterat under medelnivå får någon form av 

stöd, antingen i klassen eller hos specialläraren. Ofta diskuterar lärarna också 

resultaten i de icke-standardiserade kartläggningarana och kring kaffebordet pratar 

lärarna om hur eleverna presterar överlag.  

”När vi sitter med vår kaffekopp så är det inte stickmönster vi diskuterar, utan våra 
elever. Vi har jättemycket pedagogiska diskussioner hela tiden.” 
Speciallärare, skola 3 

Utgående från intervjusvaren har jag definierat tre kategorier av åtgärder som vidtas.  

Kategori I: Extra stöd av klassläraren 

Kategori II: Läsförståelseträning i liten grupp 

Kategori III: Specialundervisning 
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Kategori I: Extra stöd av klassläraren 

Specialläraren och klassläraren i skola 1 diskuterar de elever som får svaga resultat i 

Ida och Filip och försöker tillsammans fundera ut var elevernas svårigheter finns och 

vad de beror på, samt vilka åtgärder lärarna kan vidta för att hjälpa eleverma. Både 

klass- och specialläraren beklagar sig över att speciallärarens låga timresurs gör att 

hon inte hinner jobba direkt med elever som har svag läsförståelse. Speciallärarens 

tid går åt till anpassade timmar i språk och matematik, så arbetet med att stöda de 

elever som behöver extra hjälp med läsförståelseundervisningen faller på 

klassläraren. 

”Vi sitter mycket i lärarrummet på raster eller efter arbetstid och funderar 
tillsammans hur vi skulle kunna lägga upp arbetet, men de facto är det ofta 
klassläraren som får utföra själva arbetet och insatsen i klassen.” 
Speciallärare, skola 1 

Också i skola 2 beklagar klassläraren att speciallärarens timmar inte räcker till alla 

behov som finns, men hon säger att lärarna tillsammans brukar hitta lösningar så att 

alla elever som behöver det får åtminstone något extra stöd med läsförståelsen. 

I skola 1 hjälper kartläggningarna klassläraren att se på vilken nivå eleverna befinner 

sig och hur de utvecklas. Många av eleverna har stora svårigheter med att svara på 

frågor där svaret inte står direkt i texten och då vet klassläraren att hon behöver träna 

extra mycket med just de eleverna. Klassläraren använder också resultaten för att 

rekommendera biblioteksböcker på rätt nivå till eleverna. 

Klassläraren i skola 4 uppskattar att det inte bara är elever med dålig läsförståelse 

som hittas genom de standardiserade testerna. Man hittar också de riktigt duktiga 

eleverna och kan, på basis av deras resultat, ge dem extra utmaningar när det gäller 

läsförståelse. 
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Också i skola 2 poängterar klassläraren att man inte bara hittar de svaga eleverna 

genom kartläggningarna utan också att de elever som är extra bra på läsförståelse. 

”Sen får man ju också reda på de här som är väldigt duktiga, som behöver 
utmaningar. Då har man möjlighet att kanske ändra lite på svårighetsgraden.” 
Klasslärare, skola 2 

Kategori II: Läsförståelseträning i liten grupp 

Klassläraren i skola 4 har en veckotimme stödundervisning som hon ägnar åt extra 

läsförståelseträning med de elever som får låga staninevärden i Ida och Filip. 

Metoderna påminner om dem som specialläraren använder sig av, det vill säga att gå 

in på djupet när det gäller att förklara läsförståelsestrategierna, jobba intensivt med 

ordförståelse och att ägna mycket tid åt varje enskild elev. Klassläraren prioriterar 

läsförståelseträningen framom att hinna långt i de olika läroämnena. 

”Jag jobbar med att ge dem [de svaga eleverna] stöd, schemalagt. En viss dag i 
veckan när vi kör en timme.” 

Klasslärare, skola 4 

Kategori III: Specialundervisning 

I skola 4 får de elever som inte når upp till ett staninevärde på medelnivå i Ida och 

Filip rätt till regelbunden specialundervisning. Specialläraren tränar med eleverna 

enligt Lena Franzéns bok Diagnostisering av elever med läs- och skrivsvårigheter 

(Franzén, 2008). De streckar under ord de inte förstår, de läser orden igen, läser hela 

meningen igen och funderar om de, via till exempel sammanhanget, kan komma på 

vad ordet betyder. Specialläraren arbetar också med andra texter som eleverna läser, 

svarar på inferensfrågor till och övar sig i att återge med egna ord. Hos specialläraren 

arbetar eleverna enskilt eller parvis med läsförståelseuppgifterna. 
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Klass- och specialläraren i skola 2 diskuterar tillsammans de elever som får låga 

staninevärden i kartläggningen och de med svagast resultat får en plan för 

individuellt anpassad undervisning i läsförståelse. Antingen får de sedan 

specialundervisning eller så kan klassläraren ägna extra tid åt att hjälpa eleverna i 

klassen. 

På basis av resultaten i kartläggningarna får en del elever i skola 3 extra tid hos 

specialläraren.  

4.3 Elever i behov av extra stöd 

Elevers läsförståelse utvärderas inte bara genom olika prov och kartläggningar – 

lärarna följer i alla ämnen och i alla uppgifter med hur väl eleverna verkar förstå vad 

de läser. Svårigheter med läsförståelse kan komma fram när och hur som helst. 

Utgående från mina intervjuer har jag definierat tre kategorier för när lärare bedömer 

att elever behöver extra stöd med läsförståelseundervisningen och tre kategorier för 

hurdant stöd eleverna i så fall får.  

4.3.1 Så upptäcks elevers behov av extra stöd 

Kategori I: I samband med skriftliga läxförhör eller prov 

Kategori II: I samband med kartläggningar 

Kategori III: När elever har ett bristande ordförråd 

!  51



Kategori I: I samband med skriftliga läxförhör eller prov 

I skola 1 reagerar klassläraren ofta på att elevers svar i läxförhör och prov visar att de 

inte har förstått frågan ordentligt. Ifall texten har varit lång att läsa kan det också 

märkas på svaren att de inte har förstått vad texten handlade om. 

”Om det är någon som har svårigheter med läsförståelse så är provsvaren ofta ’lite 
ditåt’ eller så har eleven tagit fasta på fel saker i frågan.” 
Klasslärare, skola 1 

Klassläraren brukar ta sig tid att analysera språket i svaren och inte bara avgöra om 

svaren är rätt eller fel. Hon anser att hon får reda på mycket genom att göra så.   

Kategori II: I samband med kartläggningar 

Vanligast är att elever med svårigheter vid läsförståelsen upptäcks i samband med 

olika kartläggningar.  

I skola 2 säger klassläraren att varningsklockorna börjar ringa ifall en elevs 

staninevärde ligger under gränsvärdet, medan klassläraren i skola 3 anser att de långa 

texterna i de standardiserade kartläggningarna kan ställa till problem för elever som 

”bara” har dålig koncentrationsförmåga. I skola 3 använder man sig parallellt av Ida 

och Filip och Ängelholmsprovet som har kortare texter, och de elever som presterar 

dåligt i den kartläggningen har helt säkert svårt med läsförståelsen. Klassläraren 

använder också kontinuerligt andra kartläggningar i klassen, bland annat gör hon 

frågor till både skönlitterära texter, faktatexter och intervjuer, gärna till den bokgenre 

som klassen för tillfället arbetar med. Hon tycker då att hon får bra koll på var 

eleverna har störst problem med att förstå innehållet.  
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”Ängelholmsprovet brukar ge ganska bra resultat, för sju eller tio minuter orkar de 
med. Får de ändå svaga resultat är det dåligt.” 
Speciallärare, skola 3 

Också i skola 4 säger klassläraren att elever med svag läsförståelse ofta upptäcks i 

samband med kartläggningar. I flera av skolorna säger lärarna dock att när de känner 

eleverna så vet de också utan kartläggning vem som behöver extra stöd med 

läsförståelseundervisningen. 

”Oftast följs de nog åt – testresultaten och den faktiska verkligheten.” 
Speciallärare, skola 1 

I skola 3 tycker klassläraren att elevernas bristande ordkunskap märks i 

kartläggningarna. Eleverna saknar begrepp som de skulle behöva för att kunna förstå 

vad de läser. 

Kategori III: När elever har ett bristande ordförråd 

”Eleverna blir så överraskade när de kommer till femman, att de ska förstå så 
mycket. Varje ämne har sina egna ord som egentligen inte finns annars. Densitet – 
det är ju fysik och kemi, osmos och atmosfär är biologi och geografi, och så kommer 
historia med sitt vokabulär. Alltså det är ju så olika och det har de jättesvårt att 
förstå.” 
Klasslärare, skola 3 

Citatet ovan beskriver bra hur viktigt det är med ett rikt ordförråd och detta gäller 

inte bara inom ämnesundervisningen. Ordkunskap är grunden till all förståelse. 

”När man tänker på vilket bombardemang unga människor i dag har från alla 
medier så är det konstigt att de har så litet ordförråd. De borde ju ha ett enormt 
ordförråd, egentligen.”  
Klasslärare, skola 3 
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”Jag tror att de [eleverna] stänger av. De orkar inte ta till sig, hjärnan går på 
högvarv och då orkar de inte.” 
Speciallärare, skola 3 

Både klass- och specialläraren i skola 3 upplever att elevers ordförråd har krympt de 

senaste åren och att det blir problem framför allt i de teoretiska ämnena då de 

behöver kunna ta in kunskap i skriftlig form. När de inte förstår orden så blir 

läsförståelsen per automatik dålig. 

I skola 4 säger klassläraren att eleverna måste förstå också svåra ord för att kunna 

förstå vad de läser.  

”Har du svåra ord måste du [läraren] förklara dem, du kan inte utgå ifrån att 
eleverna förstår. Jag tror att vi skjuter över målet ibland. De vet inte vad vi pratar 
om.” 
Klasslärare, skola 4 

Alla de här lärarna är överens om att när ordförrådet är för litet så får eleverna 

problem med läsförståelsen och behöver extra stöd i form av ordträning.  

”Egentligen borde det finnas ett arbetsmaterial som sträcker sig vågrätt över alla 
ämnen och inte som det är nu då varje ämne är sitt eget. Orden som kommer i 
historia och biologi borde också komma i modersmålsmaterialet, så att de skulle 
stöda varandra.” 
Klasslärare, skola 4 

Både klass- och speciallärare bedömer att elever behöver extra stöd med 

läsförståelseundervisningen när de producerar förhör- och provsvar som tydligt visar 

att de inte har förstått texten de har läst eller frågan de ska besvara, när de får svaga 

resultat i kartläggningar och när deras ordförråd är kraftigt begränsat. 
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4.3.2 Stöd för läsförståelseundervisningen 

 

Kategori I: Personligt stöd / individuell träning 

Kategori II: Arbete i liten grupp 

Kategori III: Extra hjälp av klassläraren 

Kategori I: Personligt stöd / individuell träning 

När klassläraren märker att en elev har svårt med läsförståelsen och behöver extra 

stöd är första steget alltid att diskutera eleven och hans eller hennes svårigheter med 

specialläraren. I mån av möjlighet ges eleven sedan, i de flesta skolor, någon form av 

individull träning.  

I skola 1 använder klass- och specialläraren sig av samma metoder för 

läsförståelseundervisningen, eftersom kollegiet i den skolan har tagit ett gemensamt 

beslut att använda sig av metoderna i Westlunds (2009) Att undervisa i läsförståelse.  

”Tanken är att vi ska använda samma metoder. Dock har jag ju en helt annan 
möjlighet att ge individuell handledning … Jag ser på ett annat sätt om en elev kört 
fast, var det sitter, och kan lägga in insatsen just där. ” 
Speciallärare, skola 1 

”Även om jag säger samma saker som klassläraren så känner eleven ändå på ett 
annat sätt att här får man ett mer personligt stöd.” 
Speciallärare, skola 1 

”Den stora skillnaden är att specialläraren har möjlighet att ge ett personligt stöd 
och det har man ju inte i en stor klass. Specialläraren har tid och möjlighet att sitta 
ner och ta reda på orsakerna till att det har kört fast.” 
Klasslärare, skola 1 
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Också i skola 2 försöker man ge de elever som behöver extra stöd tid hos 

specialläraren, trots att timresursen är knapp.  

”En speciallärare har lättare att jobba mera på tu man hand och stötta än en 
klasslärare har möjlighet till. Det blir mera individuellt.” 
Klasslärare, skola 2 

I skola 3 arbetar klass- och specialläraren tätt ihop. Ibland är specialläraren med i 

klassen och ibland plockar hon ut elever ur klassen för individuell träning. 

Specialläraren uppskattar att hon kan gå på djupet när hon arbetar enskilt med en 

elev, men nackdelen är att allt de gör tar lång tid. 

”Hos specialläraren hinner vi så otroligt lite på en lång tid. Vi lägger såpass mycket 
krut på små saker. Vi går så otroligt långsamt framåt, vi hinner så fruktansvärt lite.” 
Speciallärare, skola 3 

”Men ni [i specialundervisningen] går på djupet medan vi [i klassen] mera ’zappar’ 
kunskaperna och försöker få in dem i sammanhang.” 
Klasslärare, skola 3 

I skola 4 uppskattar specialläraren att klassläraren arbetar så aktivt med 

läsförståelseundervisning. De har båda två bra koll på vilka elever som behöver extra 

stöd med läsförståelsen och specialläraren tränar ofta individuellt med de allra 

svagaste eleverna. I den här skolan använder inte klass- och specialläraren samma 

material för läsförståelseundervisningen, men grundmetoderna är de samma, det vill 

säga att resonera kring betydelsen av både svåra ord och hela texter. 

”Vi använder samma metoder, men specialläraren har färre elever, och de som har 
de största bekymren förstås.” 
Klasslärare, skola 4 

Klass- och specialläraren i skola 4 samarbetar och diskuterar mycket kring 

läsförståelseundervisningen. De ställer ungefär samma krav på eleverna och har 
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kommit överens om vilka saker de vill prioritera och vilka saker de inte lägger lika 

mycket tid på.  

”Jag tycker att det är som ett stöd att jag vet att klassläraren jobbar med 
läsförståelseundervisning och så plockar jag ut de elever som är jättesvaga och 
arbetar med dem.” 
Speciallärare, skola 4 

Kategori II: Arbete i liten grupp 

Ofta arbetar specialläraren med flera elever samtidigt i en liten grupp. Att samla flera 

elever som behöver stöd i sin läsförståelse är vanligt. I den lilla gruppen kan 

specialläraren ägna mera tid till handledning för varje enskild elev än klassläraren 

hinner med och eleverna har också lättare att våga fråga om hjälp. Samtidigt har 

eleverna stöd av varandra i gruppen.   

”Eftersom jag här har bara några ’pinnar’ åt gången, så kan jag koncentrera mig 
fullkomligt på dem och jag hinner med dem.” 
Speciallärare, skola 1 

”Jag antar att man [hos specialläraren] har större möjlighet att diskutera och att 
man lättare hittar vad de har för problem då man har ett färre antal elever att kolla 
på.” 
Klasslärare, skola 2 

I skola 2 arbetar specialläraren med en liten grupp elever under de läsveckor som 

man regelbundet har i skolan, då man satsar extra mycket på läsförståelse. 

I skola 3 bildar man olika grupper som arbetar tillsammans vartefter behov uppstår. 

Om några elever till exempel presterar dåligt i ett ordkunskapsprov så kan de få träna 

på just ordkunskap tillsammans i en mindre grupp. I den här skolan använder man 

sig gärna av smågrupper också inom klassen, det vill säga utan specialläraren. 
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”Vi kan be dem [eleverna] ha läsförståelsegrupper eller vad som nu visar sig 
behövas. En period kan man ha en grupp och sen plockar man ihop en annan typ av 
grupp. Det ändrar under året.” 
Klasslärare, skola 3 

”Optimalt är att om du har en grupp med lässvaga så kan du sitta med dem och 
arbeta medan de andra eleverna arbetar skilt med någon annat… Vi har också våra 
assistenter som kan sitta med en grupp och reda ut, om de inte behövs till annat.” 
Klasslärare, skola 3 

Specialläraren plockar också ut mindre grupper ibland. Hon brukar då ta upp samma 

saker som klassläraren gör i klassen, men på ett mer ingående sätt. 

”När jag plockar ut några elever ur hennes [klasslärarens] grupp så kan jag 
anamma samma innehåll, men jag gör det på mitt sätt. En annan infallsvinkel på 
samma tema. Vi använder samma metoder, men samtidigt inte. De kompletteras.” 
Speciallärare, skola 3 

Också i skola 4 jobbar specialläraren med elever i liten grupp. Hon har många olika 

övningar som tränar läsförståelsen och satsar mycket tid på att eleverna ska lära sig 

att svara på inferensfrågor och att de ska kunna resonera kring innehållet i en text 

och se inre bilder. 

”Oftast jobbar vi inte så att du [specialläraren] fortsätter att jobba med samma sak 
som jag. Du får jobba ganska självständigt med det som du behöver och det som vi 
jobbar med i klassen jobbar vi med i klassen.” 
Klasslärare, skola 4 

Kategori III: Extra hjälp av klassläraren 

Det finns inte alltid tid eller resurs till specialundervisning för elever som har svårt 

med läsförståelsen, och inte alltid behov av det heller. Många elever kan bli hjälpta 

av klassläraren i klassen.  
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”Vi sitter på raster och efter arbetstid och funderar hur vi skulle kunna lägga upp 
arbetet. Men de facto är det ofta klassläraren som får utföra själva arbetet och 
insatsen i klassen eftersom eleven är där och specialläraren har sitt schema att 
följa.” 
Speciallärare, skola 1 

Även i skola 2 sker den mesta träningen i klassen. De som har större svårigheter får 

specialundervisning ibland, men de flesta får extra hjälp av klassläraren. I skola 3 är 

specialläraren ibland med som kompanjonlärare i klassen och kan då ge individuellt 

stöd till de elever som behöver det. Klassläraren uppskattar också att hon själv då 

och då kan jobba med en mindre grupp elever i klassen medan de övriga gör 

självständiga uppgifter.  

I skola 4 gör klassläraren en stor del av jobbet med läsförståelseundervisningen. Hon 

ger individuell handledning till eleverna, hjälper dem att välja böcker på rätt nivå och 

går långsamt men noggrant framåt i alla läsämnen. Hon har också tränat studieteknik 

med sina elever och där ingår läsförståelse.  

”Jag tror att jag närmar mig speciallärarens sätt att jobba.” 
Klasslärare, skola 4 

”Du kommer inte lika snabbt framåt i ämnena om du jobbar på det här sättet som 
om du bara kör så att de ska lära sig utantill. Men då har de ingen aning om vad det 
egentligen handlar om.” 
Klasslärare, skola 4 

Det finns många sätt att ge stöd med läsförståelseundervisningen till elever som 

behöver det. Eleverna kan få extra stöd i klassen av antingen klass- eller 

specialläraren, de kan få individuell träning hos specialläraren eller arbeta i en liten 

grupp tillsammans med andra som har liknande svårigheter.  
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5. Diskussion 

I det här kapitlet diskuterar jag studien och de metoder jag har använt, samt studiens 

resultat i relation till tidigare forskning inom samma område. Slutligen ger jag 

förslag på fortsatt forskning. 

5.1. Metoddiskussion 

Att göra intervjuer var ett ändamålsenligt sätt att hitta svar på mina forskningsfrågor. 

Styrkan med halvstrukturerade kvalitativa intervjuer som jag gjorde är att man inte 

behöver följa ett på förhand strikt formulerat frågeformulär utan fritt kan ställa frågor 

tills man får svar på det man vill veta. En annan fördel med intervjuer framom till 

exempel en enkätundersökning är att man personligen träffar respondenterna, vilket 

ger en större trovärdighet då de får möjlighet att formulera sig fritt. Svaren blir mer 

uttömmande i en intervjusituation. Svagheten är att en del tycker att det känns 

obekvämt att diskutera med en främmande människa och att svaren kan bli för 

kortfattade och/eller ogenomtänkta på grund av nervositet. Då kan resultatet av 

undersökningen blir felaktigt. Det finns också en risk att man kommer bort från 

ämnet då man diskuterar fritt och först i efterhand inser att man har mängder av 

ovidkommande material men kanske för lite sådant som man har nytta av.  

I en enkätundersökning skulle jag sannolikt ha fått mer direkta svar på mina frågor 

och eventuellt skulle respondenterna ha varit ännu mer specifika i sina svar för att 

undvika missförstånd. I intervjuerna fick jag en del halva meningar som svar och i en 

del fall lämnade svar att ”hänga i luften” eftersom klass- och speciallärarna avbröt 

varandra. Däremot kunde jag i intervjusituationen dra nytta av respondenternas 

kroppsspråk, tonläge och mimik när de svarade. Sådant går inte att få i enkätsvar.  

I denna undersökning fick jag fram det jag ville, och jag upplevde att alla lärare tog 

sig tid att tänka igenom sina svar och formulerade sig professionellt. Jag upplever att 
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det var lämpligt att göra intervjuer och jag anser inte att jag genom att använda en  

kvantitativ metod skulle ha uppfyllt mina syften lika bra. 

Urvalet av respondenter påverkar naturligtvis resultatet av undersökningen. Jag 

gjorde intervjuer endast med lärare i skolor där jag visste att man arbetar aktivt med 

läsförståelseundervisning, eftersom jag uttryckligen ville veta hur man ska gå 

tillväga för att öka elevers läsförståelse. Att alla respondenter är kvinnor torde inte ha 

någon betydelse för resultatet, inte heller att de alla är yrkesverksamma i Österbotten. 

5.2. Resultatdiskussion 

Syftet med min studie var att ta reda på hur klass- och speciallärare arbetar med 

läsförståelseundervisning i årskurs 5. Studiens övergripande syftet var att öka 

kunskapen om läsförståelseundervisning i grundskolans lägre årskurser. Resultaten 

diskuteras enligt forskningsfrågorna. 

5.1.2 Metoder för läsförståelseundervisning som klass- och speciallärare 

känner till och använder 

I studien framkom det att de flesta lärare känner till flera metoder för 

läsförståelseundervisning, men att de tre forskningsbaserade metoderna som 

Westlund beskriver i sin bok Att undervisa i läsförståelse (2009) är vanligast. De 

metoderna är reciprok undervisning (RT), transaktionell strategiundervisning (TSI) 

och begreppsorienterad läsundervisning (CORI). Också Andreassen (2008) beskriver 

dessa tre metoder som väl beprövade inom forskningen under flera decennier. 

Gemensamt för dessa metoder är att de alla har uppkommit genom att man har 

studerat särskilt goda läsare och tagit fasta på de metoder som de goda läsarna 

naturligt använder sig av. Genom att lägga ihop flera av de goda läsarnas strategier 
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har man skapat dessa så kallade ”multistrategiprogram” (Andreassen, 2008, s. 230), 

det vill säga RT, TSI och CORI. 

Vid sidan av reciprok undervisning, transaktionell strategiundervisning och 

begreppsorienterad läsundervisning visar studien att många lärare fokuserar på att på 

olika sätt utöka elevernas ordförråd för att de ska få en bättre läsförståelse. Aukrust 

(2008) bekräftar att ett barns ordförråd påverkar hans eller hennes läsförståelse och 

att man, för att kunna ha en god läsförståelse, behöver ha ett stort ordförråd. Enligt 

Aukrust är det bredden på ordförrådet som är det viktiga. Bredden definieras av hur 

många ord man kan koppla ihop en betydelse med. Att barnet förstår många ord i 

andras tal är också av betydelse för läsförståelsen. Barns ordförråd utökas, enligt 

Aukrust, bäst genom att barn får höra nya ord i samtal och att orden förklaras. Enligt 

Lundberg (2010) behöver man förstå minst 50 000 ord för att inte få svårigheter med 

att läsa tidningstexter, skönlitteratur eller till exempel en instruktionsbok. Detta 

innebär att man fram till vuxen ålder behöver lära sig cirka 3000 nya ord per år.  

Slutligen visar min studie att många, både klass- och speciallärare, blandar flera 

metoder när de undervisar i läsförståelse. De väljer att prova nya metoder de hör om 

och plockar delar som de tycker fungerar från olika metoder. Blandningen av 

metoder är för det mesta individuell, men till exempel En läsande klass har skapat ett 

helt undervisningsprogram genom att blanda reciprok undervisning, transaktionell 

strategiundervisning och metoden Questioning the Author (QtA) där man arbetar 

med s t rukturerade textsamtal . Andreassen (2008) anser dock a t t 

läsförståelseundervisningen bör var explicit och följa en viss metod för att eleverna 

ska utveckla strategier som de kan använda sig av oavsett vilken text de läser. Enligt 

honom är många lärares läsförståelseundervisning implicit, det vill säga fokuserar på 

att eleverna ska förstå just den aktuella text de läser, men ger dem inget helhetstänk 

kring läsförståelse. Detta blir, enligt Andreassen, ett faktum när man mest ber elever 

svara på frågor till en text eller förklarar svåra ord precis i anknytning till den text 

som läses. 
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Resultaten av min studie verkar bekräfta Andreassens (2008) resultat. De klass- och 

speciallärare som har gått in för att använda en särskild metod mer regelrätt har 

bättre struktur och genomför läsförståelseundervisningen med större eftertanke än de 

lärare som plockar ihop sin egen metod vartefter. Det är också till fördel för eleverna 

om hela skolan har gått in för att använda en särskild metod för 

läsförståelseundervisningen eftersom eleverna oftast byter klasslärare flera gånger 

under sin skoltid.  

5.2.2 Kartläggning av elevers läsförståelse och åtgärder som vidtas på 

basis av resultaten i kartläggningarna 

Elevers läsförståelse kartläggs både genom standardiserade och icke-standardiserade 

kartläggningar. Min studie visar att den vanligaste standardiserade kartläggningen är 

finlandssvenska Ida och Filip som görs en gång under höstterminen i årskurs 5. 

Rikssvenska DSL används också i någon mån. Utöver dessa gör framför allt 

klasslärarna andra typer av kartläggningar efter behov. 

Såväl Ida och Filip som DLS har fått kritik för att vara för långa prov som ibland 

visar mer på dålig uthållighet eller bristande koncentration än på svårigheter med 

läsförståelse. Många lärares önskan om att göra uppföljande kartläggningar för att 

bättre kunna följa upp elevernas utveckling verkar befogad. Särskilt i de skolor där 

man just har inlett arbetet med läsförståelseundervisning skulle det vara intressant att 

tydligt kunna se effekterna av det jobb som görs.  

På basis av resultaten i kartläggningarna får eleverna enligt de intervjuade klass- och 

speciallärarna någon typ av extra stöd, ibland av klassläraren och ibland av 

specialläraren. Det vanligaste är att elever som fått ett svagt resultat i en kartläggning 

fortsätter att träna läsförståelse enligt samma metoder som de övriga eleverna i 

klassen, men att han eller hon får lite extra hjälp av klassläraren. Klassläraren kan 

också lägga ihop flera elever som behöver intensifierad träning i en liten grupp där 

!  63



de kan arbeta koncentrerat och ta hjälp av varandra, men fortfarande är metoderna de 

samma som används i klassen. Oftast får endast de allra svagaste rätt till 

specialundervisning men i vissa skolor har specialläraren inte tid ens för dem.  

5.2.3 Elever i behov av extra stöd 

Enligt min studie bedömer lärare att elever behöver extra stöd med 

läsförståelseundervisningen när de svarar inkorrekt på frågor till en text, när de får ett 

staninevärde under medelnivå i en standardiserad kartläggning och när de har 

uppenbart svag ordförståelse eller litet ordförråd. 

I studien framkom att de stödåtgärder som vidtas för enskilda elever som har särskilt 

svårt med läsförståelse är individuell träning hos specialläraren, jobb i liten grupp 

tillsammans med specialläraren och andra elever som har liknande svårigheter eller 

extra hjälp av klassläraren i klassen. Westlund (2009) menar att de flesta elever som 

har svårt med läsförståelse har problem med avkodningen och att ett ökat läsflyt är 

det man främst bör träna upp med dessa elever. Enligt Lundberg (2010) kan en elev 

bli hjälpt av specialundervisning ifall elevens svårigheter beror på till exempel att 

han eller hon har missat viktig undervisning i klassen, inte fått tillräcklig 

undervisning, att undervisningen har varit dålig eller avsaknad av stöd hemifrån. 

Enligt Reichenberg (2014) kan svag läsförståelse bero på ett eleven har svårigheter 

med att fokusera på uppgiften och med att orka jobba med samma uppgift tillräckligt 

länge, hitta rätt aktivitetsnivå eller att eleven har koncentrationssvårigheter. Eleven 

kan också lätt bli distraherad av ljud och händelser omkring sig. Detta stämmer också 

väl överens med resultaten i min studie. Reichenberg menar vidare att en orsak till 

elevers svårigheter med läsförståelse är att många har vant sig vid att det är bättre att 

man läser mycket på kort tid än att man läser långsamt och med eftertanke. Det sista 

är naturligtvis avgörande för förståelsen. Det samma hade lärarna i min studie 

konstaterat. Alla dessa ovan nämnda svårigheter avhjälps av att eleven får träna 

läsförståelse enskilt eller i en liten grupp tillsammans med en klass- eller 
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speciallärare. Dock kan man ifrågasätta om arbete i en liten grupp enligt precis 

samma metoder som används i klassen kan anses vara tillräckligt för elever som har 

svårigheter med läsförståelse. De elever som har svårt med läsförståelsen borde få 

rätt till specialundervisning enligt metoder utvecklade särskilt för dem. Endast i en 

skola använder specialläraren helt annat material och andra metoder för 

läsförståelseundervisningen än dem som klassläraren använder i klassen.  

5.3. Slutsatser 

Studiens övergripande syfte var att öka kunskapen om läsförståelseundervisning i 

grundskolans lägre årskurser. Det specificerade syftet med studien var att ta reda på 

hur klass- och speciallärare arbetar med läsförståelseundervisning i årskurs 5. Genom 

studien kan såväl klass- som speciallärare ta del av de metoder som andra lärare 

framgångsrikt använder sig av inom området läsförståelseundervisning. Intresset för 

läsförståelse är stort bland både klass- och speciallärare, men hur man tar sig an 

läsförståelseundervisningen är varierande. Studien visar att det finns många olika 

metoder att använda sig av, men att de fyra huvudstrategierna att förutspå innehållet, 

reda ut oklarheter, ställa frågor på texten och sammanfatta innehållet i texten är 

förhärskande. Alla lärare som jag har intervjuat upplever att samtliga elevers i 

årskurs 5 läsförståelse har förbättrats sedan de började arbeta aktivt med 

läsförståelseundervisning, oavsett om de följer en strikt metod eller om de blandar 

metoder enligt eget tycke. Vidare visar studien att klass- och speciallärare samarbetar 

väl kring läsförståelseundervisningen. I mån av möjlighet ges de svagaste eleverna 

individuell träning hos specialläraren, men studien visar samtidigt att det inte alltid är 

möjligt. Speciallärarna fungerar då som bollplank och handledare för klasslärarna så 

att de kan ge extra stöd i klassen till de elever som behöver det.  

Ett rikt ordförråd är av stor vikt för läsförståelsen, men många barn i dag har ett 

fattigt språk och förstår för få ord. Studien visar att många lärare primärt satsar på att 

utöka elevernas ordförråd för att underlätta träningen i läsförståelse. Grundläggande i 

!  65



all läsförståelseundervisning är att eleverna tar som vana att fråga när de stöter på ord 

eller uttryck som de inte förstår. Som lärare måste man skapa ett klimat i klassen där 

eleverna känner sig trygga att ställa frågor.  

I alla skolor utvärderas elevernas läsförståelse genom standardiserade kartläggningar 

i årskurs 5. Utöver detta visar studien att lärare som arbetar aktivt med 

läsförståelseundervisning kontinuerligt utvärderar sina elever också genom andra 

typer av kartläggningar, både sådana som de gör själva och sådana som finns färdiga 

i böcker eller på internet. 

Det är glädjande att intresset för läsförståelse och läsförståelseundervisning har ökat 

och att många såväl klass- som speciallärare numera medvetet arbetar med 

läsförståelseundervisning. Dock är det ännu få lärare som använder sig av en specifik 

metod, vilket i förlängningen skulle kunna gynna elevernas läsförståelse ännu mer än 

när lärarna pusslar ihop delar från flera metoder.  

5.4. Förslag på fortsatt forskning 

I den här studien har jag undersökt hur klass- och speciallärare arbetar med 

läsförståelseundervisning i årskurs 5. Vid fortsatt forskning skulle jag välja att 

fokusera på eleverna och deras resultat i stället för på lärarna och deras 

arbetsmetoder. 

Förslag till fortsatt forskning kunde vara att genom aktionsforskning följa en grupp 

elever som får specifik läsförståelseundervisning och utvärdera deras färdigheter 

före, under och efter en längre tid av träning enligt en viss metod. Ett annat förslag är 

att utvärdera läsförståelsen hos en grupp elever som får specifik 

läsförståelseundervisning och jämföra deras resultat med en grupp elever som inte 

får det. 
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Ytterligare förslag till fortsatt forskning kunde vara att jämföra resultaten hos en 

grupp elever som har fått undervisning enligt en specifik, färdigt utarbetad metod för 

läsförståelseundervisning med resultaten hos en grupp elever som har fått 

läsförståelseundervisning enligt sin lärares hopplockade metod. 
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     Bilaga 1 

Bästa klass- och speciallärare! 

Jag heter Maria Eklund och jag håller på att skriva min pro gradu-avhandling för 
magistersexamen i specialpedagogik vid Åbo Akademis Pedagogiska Fakultet. Min 
arbetsrubrik för avhandlingen är Läsförståelseundervisning – varför och hur?  

Avhandlingen består av en litteraturdel och en empirisk del där jag intervjuar 
klasslärare i årskurs 5 och speciallärare i skolor som satsar extra mycket på 
läsförståelseundervisning. Syftet med intervjuerna är att ta reda på hur man i dessa 
skolor jobbar med läsförståelseundervisning; hur arbetsfördelningen och samarbetet 
mellan klass- och speciallärare ser ut, vilka metoder som används för att träna 
läsförståelse och vilka tester som görs med eleverna. Fokus i avhandlingen ligger på 
klassläraren, specialläraren och undervisningen – inte på eleverna. 

Intervjuerna är halvstrukturerade temaintervjuer. Det innebär att jag har en 
intervjuguide med frågor som jag ställer till alla respondenter, men att jag har 
möjlighet att ställa tilläggsfrågor som kan variera beroende på hur respondenterna 
svarar. Detta gör intervjuerna ganska fria och diskussionsliknande. Klassläraren i åk 
5 och specialläraren intervjuas tillsammans. Alla intervjuer bandas. Lärarnas och 
skolornas namn kommer inte att nämnas i pro gradu-avhandlingen. 

Jag är glad att just ni i er skola vill vara med och berätta om ert arbete med 
läsförståelseundervisning! Jag har pratat med er rektor per telefon och ser fram emot 
att träffa er också! 

Vid frågor, tveka inte att ta kontakt! 

Hälsningar 
Maria Eklund 

Tfn:xxxxxx 
E-post: xxxxxx 



     Bilaga 2 

Intervjuguide för pro gradu-avhandling 

Läsförståelseundervisning – varför och hur? 

1. Vilka metoder för läsförståelseundervisning känner lärare till och vilka används? 
- Varför är det viktigt att elever har god läsförståelse? 
- Behövs det särskilda metoder för läsförståelseundervisningen i åk 5? 
- Vilken strategi har ni för läsförståelseundervisningen? 

- Vilken metod eller vilka metoder använder ni för att träna läsförståelse? 
o Varför har ni valt just den metoden eller de metoderna? 
o Känner ni till flera metoder än de som ni använder? 

- Beskriv hur klass- och specialläraren arbetar med att öka elevernas läsförståelse. 

2. Hur utvärderas/testas elevers läsförståelse och vilka åtgärder vidtas? 
- Vilka tester används för att utvärdera elevers läsförståelse i er skola? 

- Vem utför testen? 
- Hur ofta görs de och när (i vilken årskurs)? 
- Vilka konkreta åtgärder vidtar ni på basen av resultaten? 

3. När bedömer lärare att elever behöver extra stöd med läsförståelseundervisningen 

och hurdant stöd får eleverna? 
- Hur ser arbetsfördelningen ut mellan klassläraren och specialläraren när det gäller att träna 

elevers läsförståelse? 
- Hur samarbetar klass- och specialläraren kring läsförståelseundervisningen? 
- Använder specialläraren sig av samma läsförståelsemetod som klassläraren? 

- På vilket sätt skiljer sig läsförståelseundervisningen i klassen och hos specialläraren? 


