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Läsförståelsesvårigheter på gymnasiet 
Kritiska moment, strategier och utvecklingsmöjligheter  
Författare Carina Vidén 

Sammanfattning 
Syftet med denna intervjustudiestudie var att undersöka hur fem svensklärare och tre specialpedagoger 
identifierar, arbetar utvecklande, och samarbetar kring elever med allmänna läsförståelsesvårigheter på 
gymnasial nivå. Därför undersöktes hur lärare och specialpedagoger menar att de vet att elever har 
läsförståelsesvårigheter, och även vilka kurskrav de ser som kritiska i förhållande till kurskraven i 
Svenska och Svenska som andra språk på gymnasiet. Studien visade att lärare och specialpedagoger 
ofta inte visste med säkerhet om elever hade läsförståelsesvårigheter. Antydan om 
läsförståelsesvårigheter fick pedagoger från screeningtester, elevers undvikandestrategier (fusk, 
plagiat, att elever inte fullföljde uppgifter), eller i att elever inte förstod uppgiftsinstruktioner. 
Pedagogerna såg elevers läsförståelseutveckling när elever fullföljde och lämnade in uppgifter, delvis 
klarade uppgifter, eller kunde identifiera essensen i texter. Pedagogerna kände sig ofta osäkra på hur 
de borde arbeta utvecklande med läsförståelse. Specialpedagogerna, och pedagogen med 
andraspråksbakgrund, upplevde sig däremot ha insikt i detta. Dessa pedagoger arbetade också mer 
styrt och handledde eleverna strukturerat i klassrummet i högre grad än andra pedagoger. Studien 
visade även att mycket av kursarbetet på gymnasiet (SVA, Svenska som andra språk, och SVE, 
Svenska) är styrt av kurskrav som prövar läsförståelse, och att detta ofta prövas skriftligt. Därmed blir 
de kurskrav som prövas genom textanalys, textsovring, PM-skrivande och 
uppsatsskrivandebearbetning, kritiska för att klara gymnasiekurser i både SVA- och SVE-kurser. Det 
blev även synligt i studien att specialpedagoger och pedagoger i mindre grad samarbetar didaktiskt och 
metodologiskt kring läsförståelseutveckling, vare sig med fokus på lärare, eller elever. En slutsats av 
studien är att ett andraaspråksperspektiv i undervisningen skulle gynna många elever i 
läsförståelsearbetet på gymnasiet, även SVE-elever. 
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Förord 
Ett mycket varmt tack riktas till såväl handledare för denna studie och uppsats som till de lärare och 
specialpedagoger som så generöst bidragit med sina erfarenheter och upplevelser i de intervjuer som 
gett material till denna studie. Utan handledarens vägledning hade det inte varit möjligt att få ett 
hanterligt format på uppsatsen eller effektivt få svar på de (till en början allt för många) 
forskningsfrågor som var aktuella. Inte en enda av Er tillfrågade lärare och specialpedagoger avböjde 
att delta och Er vänlighet och öppenhet gjorde arbetet så mycket lättare. Tack till Er alla! 
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Inledning 
Under de år jag arbetat som lärare och speciallärare har jag blivit alltmer intresserad av 
läsförståelsefrågor och elevers läsförmåga. Läsförståelsesvårigheter och hur dessa inverkar på elevers 
studieresultat i alla skolämnen framstår som allt viktigare. Tidigt när jag började utbilda mig mot 
specialpedagogik och läsförståelseproblematik blev det tydligt att den större gruppen med allmän 
läsförståelsebegränsning, elever som inte har en diagnosticerad dyslexi, verkar ha svårt att få stöttning 
och reellt stöd för att utvecklas i sin läsning i grundskolan men även på gymnasienivå. Ofta verkar det 
som att många dyslexielever som fått sin diagnos och tidig specifik lästräning, kan nå relativt goda 
skolresultat.  Dessa elever känner till och använder de hjälpmedel de kan få och har ofta en förståelse 
av hur de bäst kan lösa läs- och skrivarbete. De har då utvecklat strategier och fungerande 
förhållningssätt. Dyslexi har heller inte ett samband med begåvning eller fallenhet för studier enligt 
forskare som Ingvars (2008) och Myrberg (2007a).  

På gymnasiet där jag arbetar kommer många elever aldrig högre än 1 och 2 på stanineskalorna vid 
läsförståelseprov trots att 5 anges som ”en normalnivå”, på DLS-screening åk 9/åk 1 gymnasiet, 
(Järpsten & Taube, 2010).  I verksamheten kan vi också se en stark koppling mellan låga 
läsförståelseresultat och generella studiesvårigheter. Sambandet mellan läsförståelsesvårigheter och 
låga, eller underkända resultat betygsmässigt, beläggs av forskare som Jacobsson (2013) och Westlund 
(2013). Särskilt bekymmersamt är att det inte finns någon upparbetad modell på nationell nivå för att 
specifikt arbeta med bristande läsförståelse (Myrberg, 2007a). Det faller i princip på svenskämnet och 
svensklärarna att ”försöka göra något” (Olsson, 2009, s. 8).   

Det faktum att många elever har så stora svårigheter att tillgodogöra sig gymnasieutbildningen bör 
motivera utbildningsansvariga och skolprofessioner att öka sin kunskap om situationen och även att 
arbeta för att organisation, didaktik och pedagogik bättre anpassas till eleverna i stället för tvärtom 
(Myrberg, 2006; Skolverket, 2014). Specialpedagogikens plats i utvecklingsarbetet av 
skolorganisationen för att säkerställa elevers rätt till goda lärmiljöer även när de är i skolsvårigheter 
har stöd i Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (Skolverket, 2014) och 
Statens Offentliga Utredningar, (SOU:1999:63).  

Som en del av utbildningen till speciallärare är det därför ytterst värdefullt att ytterligare öka 
förståelsen av hur svensklärare tänker kring och arbetar med läsförståelse i klassrummen med sina 
elever. Specialläraren är ju en kompetens lärare vänder sig till när svårigheter uppstår för att få stöd, 
råd och anvisningar om hur didaktiken kan anpassas till elevers förutsättningar. Därmed blev det även 
mycket centralt i den här studien att undersöka hur samarbetet mellan specialpedagoger och lärare 
fungerar med fokus på läsförståelse.  

Med ovanstående i åtanke designades denna intervjustudie som inriktar sig på att undersöka 
svensklärares läsförståelsearbete med elever som på grund av läs- och skrivsvårigheter får 
studiesvårigheter på gymnasiet, samt även lärares och specialpedagogers samverkan kring desamma. 
Fem Svensklärare (SVE) och Svenska som andra språklärare (SVA) samt tre specialpedagoger 
intervjuades för denna studie om sitt läsförståelsearbete med inriktning på elever med 
läsförståelsesvårigheter och sin samverkan kring detta.  
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Bakgrund: Läsförståelse och 
undervisningsaspekter 
Tidiga insatser när det gäller lässvårigheter och läsförståelseproblematik är viktiga. Detta är något som 
Liberg (2001) och Myrberg (2007a) lyfter fram särskilt med tanke på den starkt hämmande inverkan 
brister i läsförståelse har på språkutveckling och kunskapsinhämtning. Liberg har i sin forskning 
fokuserat mycket på den tidiga förberedelsen för att barnet skall kunna ta till sig bokstavskoden och 
skriftspråket. Båda dessa forskare lyfter allvaret i Matteus-effekten, alltså när elever som har 
begränsningar i avkodning, läshastighet och läsförståelse dessutom exponentiellt förlorar möjligheten 
till ny omvärldskunskap, utökat ordförråd och utvecklad läsförståelse. Detta är något som deras 
klasskamrater med mer automatiserad läsförmåga tillgodogör sig just genom att läsa och bearbeta 
texter i klassrummet.  

Myrberg hänvisar till Stanovich (1986) som menar att eleverna med det sämsta utgångsläget som en 
följd av detta har en kontinuerligt negativ läsförståelseprogression. Den enorma variationen i mängden 
ord elever i Stanovichs forskning kom i kontakt med genom lästräningen i skolan kan förklara 
svårigheten med att överbrygga skillnader och glapp i läsförståelse och kunskapsinhämtning mellan 
avancerade och mindre avancerade läsare: Det kunde handla om en skillnad på 16 ord mot 1933 ord 
för den minst avancerade och den mest avancerade läsaren under en vecka. Den ackumulerade 
skillnaden i läsexponering och dess konsekvenser för elevers utveckling av ordförråd och semantik, 
generell läsförståelse och kunskapsinhämtning under grundskoletiden kan inte överskattas. När 
gymnasietiden börjar har elever mycket skilda förutsättningar att lyckas och fullfölja sin utbildning av 
dessa skäl.  

 

Pedagogens betydelse för elevens utveckling  
Myrberg (2007a) liksom även Skolverket (2011a) poängterar särskilt tiden med pedagogen som 
viktigt; något som har minskat i takt med betoning på eget arbete och grupparbete enligt Skolverkets 
rapportsammanställning. Rapporten visar att det är de elever som inte utvecklat studiestrategier och 
som inte förstår uppgifterna och hur de ska lösa dem som förlorar mest på denna utveckling. Myrberg 
påpekar att faktorer som klasstorlekar, och lärares och specialpedagogers möjlighet att individualisera 
arbete med de elever som tidigt uppvisar läs- och skrivsvårigheter, har samband. Om inte läraren har 
tid att sitta med barnet och lyssna till barnets högläsning, intonation, bearbetning av nya och svårare 
ord, vet inte läraren heller om barnet kan läsa. Tiden med läraren, men även lärarens kunnighet, är 
båda nycklar till framgång för elever med läs- och skrivsvårigheter.  

Pekrun (1990) fann i sin studie att elevers självuppfattning akademiskt och elevers skattning av sin 
egen kompetens korrelerade högst med lärarens roll (faktiskt högre än med lärarens hjälp och stöd). 
Giota (2006) diskuterar hur motivation, och självuppfattning skapas i relation till andra; vi speglar oss 
själva i de attityder vi möter hos omgivningen. De elever som lyckas bäst i skolan, och som får högst 
betyg, är de som har både sociala och kognitiva mål. Dessa elever har större förutsättningar att 
gensvara konstruktivt på lärarens krav och förväntningar.   
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Lärarens forskningsanknutna kompetens 
I skolorganisationen är många lärare oförberedda och har inte nödvändig kunskap i hur de ska hjälpa 
elever med läsförståelseproblematik, diagnoser som dyslexi, språkstörning, eller neuropsykiatriska 
diagnoser som ADHD/ADD, eller autismspektrumstörning, enligt Myrberg (2007a, 2007b). Myrberg 
ser även allvarligt på att skolan inte tagit till sig forskningsresultat och ökad kunskap om läs- och 
skrivproblematik, och dyslexi. Svenska forskare påtalar även stora brister i lärarutbildningen. Risken 
finns att om inte forskningen förs in i skolan kommer lärares arbetssätt att baseras på populism, 
modenycker och trender i stället för evidensbaserad kunskap (Elbro, 2004; Myrberg, 2007a). I 
OECD:s rapporter (OECD, 2015; OECD/PISA, 2016) och genomgång av PISA-resultaten poängteras 
särskilt nödvändigheten av personalstrategier för höjande av lärares kompetens i Sverige.  

 

Strukturell problembeskrivning 
Inklusionssträvanden och en politisk idealiserad syn på utbildning har bidragit till en växande 
heterogenitet i den svenska skolan. Ökad heterogenitet kan i sin tur kopplas till det utökade 
skolutbudet, en ökad kunskapsspridning och variationsbredd inom skolor, och inom klasser. 
Skillnaderna i elevernas kunskapsnivå, begåvning och möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen 
har ökat, enligt Hjörne och Evaldsson (2012).  

Korp (Skolverket, 2011b) menar att brister i likvärdighet i bedömning beror på strukturella faktorer. 
Dessa strukturella faktorer är till exempel ekonomiska, och den skillnad som uppstår i 
elevsammansättning på grund av friskolor och annan uppdelning av elever. Därför ser man hur 
föräldrarnas utbildning och ekonomi spelar större roll för elevers studieresultat nu än förut. Skolverket 
(2009) diskuterar också de strukturella faktorer som påverkar resultaten i grundskolan. Denna 
rapportgenomgång av strukturella faktorer visar att ökad segregering, skoldecentralisering, liksom en 
mer differentierad och individualiserad undervisning påverkat resultaten negativt i grundskolan.  

Hjörne och Evaldsson (2012) anser att den ovan nämnda heterogeniteten tillsammans med ökade 
klasstorlekar och resursminskningar gör att pendeln slår tillbaka mot ökad klassificering, 
diagnosticering och problematisering av de elever som inte kan tillgodogöra sig och anpassa sig till 
den svenska utbildningsmodellen. I förlängningen leder detta även till nya krav på särlösningar 
eftersom man ser den enskilda eleven som problemet, vilket även Nilholm lyfter (2012) liksom 
Persson och Emanuelsson (2002).  

Denna utveckling är allvarlig av flera skäl, varav ett är att diagnoser i sig inte står för ovedersägliga 
sanningar; de är kulturellt och värderingsmässigt betingade, enligt Hjörne och Evaldsson (2012). 
Följden kan även bli att man återigen tenderar att medikalisera elevers svårigheter (Skolverket, 2011a). 
Följden kan då bli att skolorganisationens ansvar vid inlärningssvårigheter förminskas.  

Den underförstådda kopplingen mellan diagnoser och möjlighet till specialpedagogiskt stöd som 
många i skolprofessionen ger uttryck för existerar är särskilt problematisk eftersom den saknar stöd i 
skollag och bestämmelser (Hjörne & Evaldsson, 2012). Skolverket understryker skoluppdraget; det är 
kompensatoriskt och ”skolans uppdrag är alltid att anpassa den pedagogiska verksamheten efter varje 
elevs behov samt skapa förutsättningar för fortsatt lärande, oberoende av om eleven har en diagnos 
eller inte” (Skolverket, 2014, s. 29). Om det kompensatoriska uppdraget ska säkerställas måste 
kvalitén i organisationen garanteras. Jacobsson (2013) pekar emellertid på att kvalitéskillnaderna ökat 
mellan skolor. OECD-rapporten från 2015 (OECD, 2015) finner i jämförande studier att just kvalitet 
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och likvärdighet måste säkerställas mellan svenska skolor. Denna rapport understryker att såväl 
styrning, som ansvarsutkrävande, med nödvändighet måste åtgärdas i den svenska skolorganisationen. 

 

Specialpedagogik och sjunkande PISA-siffror  
När elever riskerar att inte nå målen skall detta skyndsamt utredas och skolverksamheten och 
didaktiken skall anpassas. Skolverket beskriver i sina råd och anvisningar hur det i den 
specialpedagogiska professionen ingår att ”stödja lärarna och medverka i det förebyggande arbetet 
med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer” (2014, s. 23). Frågan är hur de 
styrdokument som reglerar elevers rätt till specialpedagogik följs i verksamheten med tanke på 
sjunkande PISA-resultat, och OECD-rapporten nyligen (OECD/PISA, 2016). Enligt rapporten 
beräknas andelen lågpresterande elever i Sverige till 34 %, vilket är högre än i resten av Europa. De 
svenska lågpresterande eleverna klarar inte mer än de enklaste uppgifterna i ett, eller flera PISA-
delprov, däribland läsning. PISA-resultaten tyder på att framförallt mer lässvaga och svagpresterande 
elever har försämrade resultat - även om också de mest högpresterandes och lässtarka elevernas 
resultat försämrats (OECD, 2015; Skolverket, 2013). Utifrån dessa siffror borde de specialpedagogiska 
behoven, och därmed insatserna, ha ökat i den svenska skolan. Dock visar översikten som följer över 
de specialpedagogiska insatserna och utformningen av desamma en annan utveckling. 

 

Tillgång på specialpedagogik i verksamheten 
Den tidigare nämnda PISA-statistiken (Skolverket, 2013) och OECD-rapporterna (OECD, 2015; 
OECD/PISA, 2016) som visar på sjunkande elevresultat i den svenska grundskolan när det gäller 
bland annat läsförståelse, understryker allvaret i vad som synes vara en utbildningskris. Betydelsen av 
tidiga insatser för elever med läsförståelsesvårigheter, ändrar inte på det faktum att skolutbildningen 
och gymnasiet har ett ansvar och en skyldighet gentemot de elever som befinner sig i svårigheter på 
gymnasial nivå. Ansvaret finns inskrivet i lagtexter och styrdokument (Skolfs 2011:144; Skolverket, 
2014).  

Verkligheten återspeglar dock inte alltid lagstiftarnas intentioner: Myrbergs siffror visar en avsevärd 
minskning, 40 %, räknat per elev mellan åren 1992 och 1998, av specialpedagogiskt stöd (Myrberg, 
2007b). Ramberg (2015) finner för sin del en stor varians i specialpedagogiskt stöd mellan kommunala 
gymnasieskolor och fristående gymnasieskolor i Sverige (statistik insamlad jan-mars 2011). 
Skolverket (2011a) menar emellertid att det faktiska specialpedagogiska stödet i grundskolan har ökat. 
Av Skolverkets sammanställning framgår att upptill 30 % av eleverna någon gång fått 
specialpedagogiskt stöd i grundskolan. Dock visar rapporten också att det mesta sätts in i klass 3-5, att 
en stor del av stödet är inom klassrummet, och att 84 % av lärarna i grundskolan menar att stödet är 
otillräckligt (Skolverket, 2011a).   

Skillnaden i tillgången på specialpedagogiskt stöd mellan kommunala gymnasieskolor och 
friskolegymnasium är tydlig i Rambergs studier (2015). De kommunala gymnasierna har tillgång till 
tre gånger så mycket specialpedagogisk profession som fristående gymnasieskolor men har också en 
högre andel elever med lägre ingångsvärde betygsmässigt, meritvärde. Detta kan troligen delvis 
förklara den större tillgången på specialpedagogiskt utbildad personal, eftersom det upplevda behovet 
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av stöd för elever kan vara större. Dessa siffror kan låta betryggande för de kommunala 
gymnasieskolorna del men innebär då att varje elev i snitt har tillgång till cirka 10 minuters 
specialpedagogiskt stöd i veckan. Totalt sett hade dessutom bara 6 av 10 gymnasieskolor anställda 
speciallärare och specialpedagoger. Ramberg kunde även påvisa tydliga brister i likvärdighet i 
tillgången på specialpedagogiskt stöd: Stödet är totalt sett ojämlikt fördelad eftersom barn till 
högutbildade har mer tillgång till sådant stöd än de lågutbildades barn.  

Tillgången på specialpedagogik i den svenska skolan kan jämföras med den finländska skolan där en 
mycket stor andel av eleverna är föremål från specialpedagogiska insatser. Uppemot 20 % av eleverna 
i grundskolan får det som kallas specialundervisning, men som inte innebär specialklass. Denna 
specialundervisning är en systematisk specialpedagogik i läsning, skrivning, och matematik, enligt 
Johansson, Ahl, Petterson, Ström och Langels (2011). Den finska organiseringen av 
specialpedagogiken är ett system med både exkluderande och inkluderande specialpedagogiska 
interventioner. Interventionerna är av både mer traditionell karaktär och mer nytänkande art. Dock 
finns en rörlighet för de elever som har särlösning, i specialklasser, eftersom de fortgående återförs 
eller delvis integreras in i vanliga klasser. Totalt sett är långt över 20 % i specialklasser (vilket inte är 
detsamma som den ovan nämnda specialundervisningen).  

Med en sådan hög nivå av specialpedagogiska interventioner av olika slag är det troligt att det stigma 
många elever upplever inför att gå iväg från de andra, eller att väljas ut som en som behöver åtgärdas 
reduceras. Det blir dynamiskt; föränderligt, samtidigt som det är en vanligt förekommande företeelse 
som eleven inte behöver hantera i termer av att ”jag är annorlunda än de andra”.  

 

Utformningen av det specialpedagogiska stödet 
I Skolverkets kunskapssammanställningar och forskningsgenomgångar (2009, 2011a) noteras 
sambandet mellan specialpedagogisk stöd under skoltiden och att eleven ändå lämnar grundskolan 
underkänd i ett eller flera ämnen. Detta visar på att skolsvårigheter identifierats. Dock förefaller det 
specialpedagogiska stödet ha varit för sporadiskt, introducerats för sent, eller varit felaktigt utformat. 
Dessutom kan man diskutera de effekter det specialpedagogiska stödet har på barns självbild och 
känsla av kompetens – kanske särskilt om barnet inte upplever att det har en effekt och innebär en 
upplevelse av ökad kontroll och kompetens (Skolverket, 2011a). Persson och Emanuelsson (2002) 
visar i sin långtidsstudie av 8000 elever från årskurs 1982, hur det upplevda behovet av differentiering 
på grund av olika förutsättningar mellan elever fortsätter in i gymnasiet. På gymnasiet placerades 
dessa elever på Introduktionsprogrammet, IM. Andelen elever inskrivna på IM på gymnasiet var också 
lika stort som andelen som fått specialpedagogiskt stöd i grundskolan. (Numera kallas detta 
Individuella Programmet/ IV). 

Fördelen av intensiva specialpedagogiska insatser understryks av Torgesens forskning (2001, 2006) 
där forskaren kunde visa att intensiva men tidsbegränsade träningsprogram för 8-10-åringar med grava 
läs- och skriv-svårigheter oavsett betoning på phonics (ljud-bokstavssymbol) eller annan mer läs- och 
skrivbaserad pedagogik, gav mycket bra effekt även på lång sikt (flera år). Torgesen visade på en 
kraftig effekt av de första 12 timmarnas intervention medan effekten sjönk för resterande tid; vilket 
kan ha betydelse för designen av ”remedial programmes”. Torgesen visade att ordinärt 
specialpedagogiskt stöd för 10 - 12-åringar i storleksordningen en timme i veckan däremot gav en 
effekt som var försumbar; inget utöver vad vanlig klassundervisning gav (Torgesen, 2001). Det 
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otillräckliga specialpedagogiska stödet beror på att tillgången på utbildade speciallärare inte är 
tillräcklig. Många barn behöver hjälp, alltså tenderar stödet att bli uppsplittrat och ineffektivt, menar 
Torgesen (2001).  

De långsiktiga effekterna av effektiva, intensiva insatser beror på att varje tillfälle elever läser blir en 
”självtutorial”. Det innebär att om elevers möjlighet att öka intaget av text, ord, ordförråd ökar, ökar 
även deras läsförmåga exponentiellt. Torgesens forskningsresultat aktualiserar därmed 
Matteuseffekten igen (Stanovich, 1986). Dock kunde gapet till de jämnårigas läsnivå inte överbryggas 
och läsflytet var det som var mest motståndskraftigt i interventionerna (Torgesen, 2001, 2006).  
Torgesen kunde också motbevisa tidigare forskning som visat att fonologisk träning inte har effekt på 
barn som var äldre; något som man tidigare hade motstridig empiri för.  

Samarbete mellan specialpedagogisk personal och lärare betonas kraftigt i Arbete med extra 
anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (Skolverket, 2014, s. 28), när det uttrycks sålunda: 
”Det är endast i undantagsfall som det är uppenbart obehövligt att inte samråda med den del av 
elevhälsan som har specialpedagogisk kompetens”, när elever utreds. Noteras bör att i de fall elever 
skulle behöva extra anpassning och särskilt stöd är det huvudmannens ansvar att se till att skolenheter 
har tillräckliga resurser och rektors ansvar att tillgodose elevernas behov av extra anpassningar och 
särskilt stöd (Skolverket, 2014). 
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Tidigare forskning, läsförståelse 
Läsförmåga definieras som den process där personen avkodar den grafiska symbolen för ett fonem, 
sätter ihop den med andra bokstavssymboler så att morfem och stavelser bildas, ord och meningar 
identifieras och förstås. Processen förutsätter överinlärning av symbolerna (Myrberg, 2007a) och även 
automatiserad igenkänning av grammatiska småord (exempelvis: som, och, att, men, också) för att 
frigöra tid till läsningens huvudändamål, förståelsen av budskapet (Liberg, 2001; Lundberg, 2010). 
Eftersom god läsförståelse beror på samverkan mellan olika kompetenser och förmågor kan skilda 
insatser behöva sättas in beroende på om det är fonologiska svårigheter, avkodning, morfologiska, 
semantiska, lexikaliska svårigheter, bristande läserfarenhet eller bristande samspel kring läsaktiviteter, 
social och/eller kognitiv problematik som påverkar en individs svårigheter vilket Liberg (2001) och 
Myrberg (2006) påtalar.  

 

”The simple view of reading” - en tidig läsmodell 
Tunmer och  Goughs ”Simple view of reading” (1986) förklarar läsning och läsförståelse som 
multiplikativ, enligt formeln Läsning = A(vkodning) X F(örståelse). Dessutom visade forskarna hur 
allmänna läs- och skrivsvårigheter samspelar annorlunda mot hörförståelse och ordavkodningsförmåga 
jämfört med dyslexi och specifika läs- och skrivsvårigheter. Dyslektiker och elever med specifika läs- 
och skrivsvårigheter har enligt dessa forskares beskrivning nedsatt ordavkodningsförmåga medan 
deras allmänna förståelse (och hörförståelse) är opåverkad. Personer med allmänna läs- och 
skrivsvårigheter, vilka Tunmer & Gough benämnde ”Garden Variety”, har i stället problem med både 
ordavkodning och förståelse (och hörförståelse).  

Catts, Adlof och Ellis Weismar (2006) forskningstudier visade att ”poor comprehenders”, individer 
med bristande läsförståelse, hade begränsningar i språkförståelsen men normal fonologisk process 
(bokstav-ljud). ”Poor decoders”, personer med brister i avkodningen, hade däremot inte dessa 
språkförståelseproblem. Catts et al. ger därmed evidens både för ”The Simple view of reading” som 
modell och för ”the phonological deficit hypothesis”, det vill säga att dyslexi samexisterar med 
fonologisk funktionsnedsättning.  

En konsekvens av ovanstående är att ”poor comprehenders” i skolverksamheter ofta ytligt sett kan 
framstå som kompetenta läsare, eftersom de inte har problem med avkodningen. Utifrån Tunmer och 
Goughs (1986) definition uppstår inte läsning förrän både avkodning och förståelse uppnåtts. Catts et 
al. påpekar också att tidigare forskning till stor del fokuserat på dyslexi och dess samband med läs- 
och skrivsvårigheter medan förståelsens betydelse för läsprocessen däremot har uppmärksammats mer 
på senare år, vilket deras studie är ett exempel på.   

Lästriangeln, IALS-trappan och timglasmodellen 
(top-down/bottom-up-konceptet)  
Myrberg (2007b) och Westlund (2013) diskuterar båda begreppet lästriangeln där läs- och 
skrivaktiviteter, social kontext samt personligt intresse och motivation ingår. Själva läsförståelsen är 
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något som uppstår i samspelet mellan text, läsare och aktivitet och ses numera som situerat i ett socialt 
sammanhang och inte enbart som en individuell kognitiv process, enligt Westlund (2013). 

International Adult Literacy Survey (IALS-projektet/IALS-trappan) är en internationell 
undersökningsstudie som syftar till att jämföra inföddas och inflyttades läsförståelsenivå utifrån hur de 
som vuxna använder sin läsförmåga. Avsikten är att kunna beskriva läsförmågan praktiskt och inte i 
ett siffervärde, som många screeningtester gör. När undersökningen avslutades hade nära 10 % av 
jordens invånare ingått i studien. Detta var år 2000, med siffror från 1998, i OECD:s regi (Kirsch, 
2001). Enligt denna beskrivningsmodell som åskådliggörs av en trappa, ligger nyhetsartiklar och 
upplevelseläsning på nivå 2-3 (steg 3). I IALS klarade var femte svensk 16 - 25-åring endast texter 
upp till och med nivå 2 men inte högre, förklarar Myrberg (2007b). Den nämnda gruppen läsare kan 
alltså inte ens uppfatta all information på detta steg, och inte heller underförstådd, implicit 
information. Eftersom nästa steg, läsning för inlärning, ligger på nivå 4-5 har de inte heller tillgång till 
de verktyg de behöver för att klara de krav gymnasiets olika texttyper eller läromedelstexter ställer.  

Ytterligare en läsförståelsemodell är timglaset som utgår från de uppifrån-nedåt/nerifrån-uppåt-
processer som ingår i läsning (top-down/bottom-up). Här betonas den belastning det är för 
arbetsminnet att som vuxen hantera runt 200 ord i minuten med bibehållen förståelse trots att man 
hanterar ett antal meningar samtidigt (Myrberg, 2007b). Begrepp som förförståelse och läsmål, 
centrala begrepp, textscheman, lässtrategier, syntaktisk analys, ordavkodningar och 
varseblivningsprocesser visar hur komplex läsförståelsen är. Man tänker sig ett avsmalnande timglas 
med lässtrategierna i mitten, som sedan vidgas igen. Top-down som koncept fokuserar på läsaren eller 
lyssnaren och utgår typiskt från vad denne för med sig in i kontexten av ordförråd, förförståelse, språk, 
text och konversationsmönster. Detta är processer som man aktiverar och stimulerar genom 
diskussion, samtal, förväntan på ”vad som kommer sedan” i en text. 

Bottom-up däremot fokuserar på den faktiska texten, avkodning och bokstavssymboler, 
förståelseutvecklande arbete med utgångspunkt i den fysiska texten. Man kan söka synonymer, 
antonymer, grammatiska textstrukturer för att avgöra när ett verb kommer att dyka upp i en text 
(Pardede, 2010). Tremain (2001 & in press, 2016) redogör för hur forskning av ögats rörelse över 
textmassa ger mer stöd för att större del av textläsning är bottom-up-orienterad eftersom man kunnat 
visa att ögat under läsningen vilar på i stort sett alla ord någon gång. Dessutom har Perfetti, Goldman 
och Hogaboam (1979) visat att mindre avancerade läsare använder kontexten i lika hög grad som 
avancerade läsare med den skillnaden att avancerade läsare nästan aldrig gissar. Sammantaget ger 
detta stöd för att mycket av läsprocessen sker på bottom-up-nivå i texten, vilket har varit föremål för 
en hel del kontrovers från Whole Language/ top-down-anhängare/Schema-teori (Myrberg, 2007b; 
Pardede, 2010). Bottom-up/och Phonics har lärteoretisk anknytning till behaviorism, top-down/och 
schemateori hade detsamma till kognitivism. Numera har mycket av konflikten tonat ut och en 
metakognitiv fusion kan identifieras i vilken förespråkare ofta betonar samverkande processer 
(Pardede, 2010). I denna betonas föraktiviteter, under läsning-aktiviteter och efteraktiviter. Det kan 
handla om fokus på syftet med läsningen, avgöra texttyper, textformer, summera texten och liknande 
strategier. 

Läsförståelse i skriftliga bedömningskontexter 
Läsförståelseforskare har kunnat belägga att läsförståelse fungerar på ett sätt i en kontext och på ett 
annat i en annan. Rupp, Ferne och Choi (2006) fann att elevers läsande blev mer ytligt och atomistiskt 
och därmed mindre holistiskt och förståelseinriktat vid provtillfällen jämfört med vid andra 
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lästillfällen. Studien inkluderade 10 kognitiva intervjuer med vuxna andraspråksläsare. Forskarna 
tolkade resultaten som att i provsituationer kan själva provformaten såsom flervalsfrågor motverka 
djupare helhetsförståelse vid läsning. Dock är det ju även möjligt att själva provsituationen missgynnar 
den nämnda helhetsförståelsen; att situationen tenderar att gynna ett atomistiskt och splittrat sätt att 
närma sig texten. Kontextens betydelse har studerats av forskare även vid uppsatsskrivning, där den 
konstruerade situationen hindrar eleverna från att nå så höga resultat som de skulle kunna, vilket 
Borgström (2010) kunnat visa. Borgström analyserade 40 av de skriftliga uppgifterna av det mest 
valda ämnet för 2007 nationella skriftliga uppsats, Svenska B, ur provkonstruktörernas arkiv. 
Tengberg (2014) diskuterar också svårigheten i att testa en förmåga, läsförståelsen, genom att elever 
ska använda en annan förmåga, den skriftliga uttrycksförmågan, vilket han ifrågasätter. Tengbergs 
studie är en analys av samtliga läsförståelseprov i Svenska, åk. 9, år 2005-2011. Okumura (2014) 
kunde i sin forskning påvisa intressanta samband till varför elever avstod från att svara på frågor vid 
läsförståelsetestet PISA. Okumuras forskning inkluderade svaren från de 6.088 japanska eleverna i 
2009 års PISA-studie. Frekvensen i att avstå att svara på frågor var lika hög som för de övriga OECD-
länderna generellt, 9 %. Sambanden studerades för flervalsfrågor eller öppna, egenformulerade svar. 
Dessa samband kunde inte alltid relateras till själva läsförståelseförmågan. Sambandet påverkades 
även av faktorer som kön, redovisat lärarengagemang och skolans socioekonomiska status.  

 

 

Metakognition och skrivandets betydelse för 
läsförståelsen 
Dysthe (2003) lyfter fram språkets betydelse som ett verktyg för sociokulturell utveckling av 
skrivandet. En viktig aspekt av läsförståelsen är skrivandets betydelse för att utveckla densamma 
(Graham & Herbert, 2011; Westlund, 2013). Liberg (2007) diskuterar begreppet ”textrörlighet” som 
innebär att läsare använder sig av det man läser eller skriver för att förstå det som kommer, eller bör 
komma längre fram textmässigt; alltså arbeta med så kallad framåtriktad textrörlighet. Med andra ord 
behövs en metakognitiv förståelse av hur en text fungerar, förstås, tas emot, vilka kunskaper som kan 
hämtas ur de egna erfarenheterna för att tillgodogöra sig textinformationen. Detta kan uppnås genom 
skrivande. Liberg konstaterar att ”många barn och ungdomar i skolan klarar att läsa av en text, men de 
klarar inte att använda och förstå texten på ett djupare sätt” (Liberg, 2007, s. 28).  

Även om en person i läs- och skrivprocesser inte aktiverar exakt samma färdigheter för dessa 
aktiviteter så behövs samma kognitiva kunskap för att genomföra dem. Att planera och utveckla sitt 
skriftspråk innebär en utveckling av metakognitiva färdigheter som leder till förbättrad läsförståelse. 
Westlund (2013) menar att Graham och Herberts (2011)  version av det vägledda skrivandet fokuserar 
på liknande processteg som vägledd läsförståelse; nämligen att identifiera det viktiga, sålla bort onödig 
information, sammanfatta det lästa. Graham & Herbert (2011) visar i sin metastudie, i en kontrollerad 
genomgång av forskning om skrivande, att utveckling av skrivfärdigheter leder till utvecklad 
läsförståelse. Metastudien innebar att forskarna kontrollerade både studier som använde vetenskapliga 
och kvasivetenskapliga metoder och utvärderade resultaten.  
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Metakognition och abstrakt tänkande kan tränas 
kommunikativt 
Mercer (2006) har i sin forskning fokuserat på språkanvändning, kognition och hur en höjd kvalité på 
klassrumsdialogen kan utveckla det metakognitiva tänkandet.  Han har intresserat sig för att finna 
evidens för att ett sociokulturell kommunikationmönster utvecklar lärandet; och menar även att han 
funnit detta. Studien som redovisades 2006 involverade 406 elever och 14 lärare. Det handlar om 
lärarlett, styrt grupparbete, centrerat kring problemlösning, med uttalade handledningsramar. Mercer 
har arbetat med dessa strategier framför allt i naturvetenskapliga ämnen. Lektionens syfte ges i början 
av lektionen. Eleverna arbetar i grupper om tre för effektivitet under lektionens mitt och lektionen 
avslutas med en klassgenomgång av resultaten. Modellen ges för elevernas arbete genom lärarexempel 
i vad som kallas ”thinking together”, eller ibland ”utforskande samtal”. Eleverna tränas i att kunna ge 
en förklaring till varför man tror/tycker något och de uppmanas att ge egna förklaringar och förslag till 
lösningar på problem eller orsakssamband. I studier kunde Mercers team visa att elever som tränats 
enligt modellen lyckades bättre i resonerande delar av prov i andra ämnen än det naturvetenskapliga 
där metoden tränades.  

 

Metodikutveckling genom läsförståelsestrategier 
Question the Author, QtA, är en läsförståelsestrategi som strävar efter att engagera elever i 
diskussioner och interaktion. Beck, McKeown, Hamilton och Kugan  (2009, s. 33), betonar att 
eleverna är de som skall “construct the meaning, wrestle with the ideas, and consider the ways 
information connects to construct meaning”. Metoden innebär att eleverna ska göra tolkningsarbetet, 
de ska formulera frågor och ifrågasätta medan de läser texten för att utmana sin förståelse och nå en 
solid förståelse. Metoden har använts för faktatexter i första hand, och lämpar sig väl för äldre elever. 
Avsikten är att uppnå djup förståelse genom att man faktiskt intar en kritisk hållning till författarens 
text, och att eleverna ska uppnå självständighet. Westlund (2013) stöder betydelsen av att utveckla 
denna självständighet i användningen av läsförståelsestrategier.  

Reciprocal Teaching, RT, utvecklades av Brown och Palinskar (1984) som en metodik för att 
överbrygga skillnaderna mellan elevers avkodning och läsförståelse när forskarna insåg att trots 
fungerande avkodning kunde många elever inte förstå och tillgodogöra sig textinnehållet. Metodiken 
fokuserar på de fyra komponenterna att förutsäga, använda frågestrategier för att förstå, klargöra; och 
sammanfatta. Avsikten är att identifiera information, teman, centrala textidéer, förklara oklara 
textavsnitt; och uppnå metakognitiv utveckling. Arbetssättet för RT är dialog och dialektiskt, vilket 
forskarna såg som fördelaktig eftersom ytterligare ett medium inte behövde involveras i 
läsförståelseundervisningen (skrivande). Eleverna skall själva leda andra, vara lärare och elev i 
smågrupper och metoden har visat evidens till exempel i Hatties metaanalyser (2009).  

Aktuell forskning kring läsförståelsearbetet i 
några svenska och kanadensiska skolor 
Barbro Westlunds avhandling (2013) om läsförståelse och bedömningsdiskurser i några svenska och 
kanadensiska mellanstadieklasser belyser skillnaden mellan fem svenska lärare och fem kanadensiska, 
särskilt i det sätt de talade om och uttryckte vilka färdigheter de efterfrågade och ville utveckla i 
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eleverna. När det gäller det faktiska läsförståelsearbetet är de kanadensiska lärarna mycket medvetna. 
Man använder inte alls det bland de svenska lärarna så frekventa ”läsa mellan raderna” som förbinds 
med att dra slutsatser, få inre bilder, jämföra med andra texter. I stället talar de om läsaren som 
relaterar till texten, ska kunna göra kopplingar, och att eleven ska visa att han eller hon kan använda 
sin förståelse. De kanadensiska lärarna talar om att tänkandet ska förändras under läsningen, och man 
har ett starkare språk för att beskriva metakognition – vilket man även använder i arbetet med barnen. 
Man talar om inferenser, visualisera, förutsäga, ställa egna frågor, att skapa mening i texten. De 
kanadensiska lärarna har till exempel en klar bild av hur de lär barnen göra inferenser.  

De svenska lärarna säger att eleverna ska göra inferens men beskriver inte hur detta sker. Målet för de 
svenska lärarna är att barnen ska svara på frågor, återberätta, läsa upp, och läsa mycket. De 
kanadensiska lärarna prioriterar att eleverna ska behärska, och använda sig av, ett antal 
förståelsestrategier. Eleverna skall även vara medvetna om sitt tänkande.  

När de svenska lärarna talade om lust talade de kanadensiska lärarna om ömsesidigt lärande. Den 
kanadensiska läsundervisningen handlade om kollektivt lärande medan de svenska lärarna i stället 
betonade det individuella läsandet. De svenska eleverna skulle komma in i läsförståelse, det var deras 
ansvar, medan de kanadensiska lärarna ansåg att läraren skulle aktivera läskraft hos elever.  

Bedömningsdiskursen var också annorlunda mellan de svenska och kanadensiska lärarna. De svenska 
lärarna var mycket fokuserade på produktbedömning, de kanadensiska lärarna talade i stället om 
processbedömning. Korp (Skolverket, 2011b) diskuterar även hon den starka betoningen på 
produktbedömning som karaktäriserar den svenska skolan som Westlund (2013) alltså fann i sin 
studie. 

 

Teoretiska utgångspunkter 
Teoretiska utgångspunkter för denna uppsats är Vygotskys (1978) utvecklingspsykologiska teorier om 
lärande och utveckling. Även Antonovskys (2005) tankar om vikten av begriplighet, hanterbarhet, och 
meningsfullhet (KASAM, Känslan Av Sammanhang) är fruktbart för att förstå 
läsförståelsesvårigheter. Dessa teoretiska koncept används i studien för att diskutera hur 
utvecklingsarbete av läsförståelseförmåga kan förstås på ett effektivt sätt i relation till studiens 
resultat. Vygotskys teorier har använts för att beskriva ett sociokulturellt perspektiv där man väger in 
den sociala kontexten, individers samspel och effekten det ger att tillsammans med lärare och kamrater 
utmanas och sträcka sig utanför sin bekvämlighetszon för att uppnå ett proximalt lärande (Dysthe, 
2003). Vygotsky själv säger att ”[m]änniskans lärande förutsätter en social natur och en process där 
barn växer in i det intellektuella liv som människorna omkring dem lever” (Vygotsky, 1978, s. 88).  

Dysthe framhåller att en överbetoning av ”scaffolding” och lärarens roll som endast stödjande riskerar 
att förlora ett viktigt element av Vygotskys teoretiska resonemang, nämligen utmaningens roll i 
kunskapandet: ”En sådan utmaning kan vålla social och kognitiv konflikt som i sin tur kan bli en 
sporre för utveckling” (Dysthe, 2003, s.82). Dysthe fortsätter med att diskutera hur både samspel och 
motspel har sina undervisningsstrategiska fördelar. Resonemanget visar att det är en förenkling att 
enbart betona stödjande samarbete medan krävande, utmanande ”motspel” negligeras. Detta blir 
särskilt tydligt i kommunikationsprocesser, menar Dysthe.  
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Säljö hävdar att den traditionella uppfattningen av hur kunskap kommuniceras är ”en del av skolans 
och den institutionaliserade undervisningens problem snarare än lösningen” (2000, s. 26). Denna 
traditionella syn ser kunskap som ett budskap, kodat i form av olika medier, och därefter mottaget av 
eleven som alltså lär in det utsända. Man ser här alltså kunskap som ”överfört”. Ett sociokulturellt 
perspektiv blir i stället, enligt Säljö, att individens tänkande formats i kommunikationssituationer med 
andra och därefter internaliserats och blivit individuella resurser. Vygotsky (1978) betonar språkets 
viktiga roll både för att förstå och förmedla det vi förstår, initialt i en social kontext och därefter även 
som individuell förståelse; så formas tänkande, så sker lärande. Vygotsky (1978) påtalar i detta 
sammanhang betydelsen av agentskap, individens aktiva deltagande.  

Den sociokulturella teorin innebär enligt Dysthe att lärandet kan beskrivas som situerat, socialt, 
distribuerat och medierat. Språket är grunden i lärprocesserna och ”lärandet är deltagande i en 
praxisgemenskap” (2003, s. 42). Lärandet bygger därmed på ”det historiska och kulturella 
sammanhanget” men också på ”relationerna och interaktionen mellan människor” (2003, s. 43). Att 
lärandet är medierat betyder alltså att läraren, eller andra elever men också kulturella begrepp och 
kontexter har betydelse. Att lärandet är situerat betyder att den sociokulturella teorin betonar 
kontextens betydelse för kunskapsbildningen (vilket kognitivistiska teorier inte betonar i samma 
utsträckning). Det innebär att förståelsen av hur en person lär sig och även insikten om miljön där 
personen lär sig blir viktigare utifrån sociokulturella teoriperspektiv. Språket betonas som verktyg och 
detta är aldrig neutralt; tvärtom formar språket tänkandet. En aspekt av det situerade lärandet är hur 
språket förändras i olika inlärningssituationer, så till exempel har språket vid skrivande setts som 
”redskap för lärande och tänkande” (Dysthe, 2003, s. 48). Begreppet ”den närmaste utvecklingszonen” 
beskriver möjligheterna till utveckling som finns mellan vad en person kan klara av själv och hur långt 
personen kan nå med hjälp av någon annan som kommit längre, till exempel en kamrat, en vuxen, en 
lärare (Vygotsky, 1978).  

Vygotskys teoretiska utgångspunkter betonar alltså lärande i samverkan med andra, och just Känslan 
Av Sammanhang (KASAM) är ett koncept som är starkt kopplat till meningsfullhet i Antonovskys 
(2005) begreppsformulering. Det salutogena (hälsocentrerade) perspektivet Antonovsky utvecklat kan 
stödja pedagoger i att fokusera på det friska, det som fungerar, att skapa strukturer som gynnar en 
känsla av kontroll och samhörighet. I Antonovskys forskning som har psykologiska hälsofunktioner 
som sitt studiefält arbetade han med att förklara hur människor som upplevt trauma, krig, 
koncentrationsläger och svåra händelser kan komma ur detta med olika upplevelse av hälsa och 
välmående. Antonovsky fann just att en upplevelse av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, 
liksom samhörighet gynnade hälsa och utveckling medan människor som inte upplevde detta kunde 
utveckla negativa, skadliga strategier och därmed mådde sämre. Antonovskys teorier kan förklara både 
positiva och negativa copingstrategier som elever utvecklar i sin läsförståelseprocess. Taube (2009) 
diskuterar hur elever som under en lång tid har haft lässvårigheter saknar motivation, utvecklar 
strategier som avståndstagande, passivitet, och inaktivitet.   
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Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte var att finna och presentera intressant information kring lärares och specialpedagogers 
samarbete kring läsförståelsefrågor och elevers läsförståelsesvårigheter. 

 

Syfte  
Syftet med denna studie var att undersöka hur ett antal svensklärare/svenska som andra språklärare 
och specialpedagoger arbetar med elever med allmän läsförståelseproblematik. Därför undersöktes 
även hur lärare och specialpedagoger menar att de vet att elever har läsförståelsesvårigheter, och vilka 
kurskrav de ser som kritiska i förhållande till kurskraven i Svenska, och Svenska som andra språk på 
gymnasiet. Studien syftar till att beskriva hur pedagogerna arbetar för att utveckla elevers läsförståelse 
och även hur lärare och specialpedagoger/lärare samarbetar när elever är i skolsvårigheter relaterade 
till läsförståelsen.  

Frågeställningar för att besvara studiens syfte 
Frågeställningar utifrån syfte har formulerats enligt följande:  

 
 Hur vet lärare att elever har läsförståelseproblem? 
 I relation till läsförståelsen, vilka kurskrav upplever lärarna som kritiska och avgörande 

om och när elever inte uppnår kursmålen? 
 Hur arbetar lärare för att utveckla läsförståelsen för elever med läs- och 

skrivsvårigheter? 
 Hur samarbete lärare och specialpedagoger/lärare kring elever i 

läsförståelsesvårigheter?  
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Metod 
I metoddelen presenteras de metodologiska val och överväganden som styrt arbetet med insamlandet 
av studiens data och analysen av densamma. 

 

Forskningsstrategi och perspektiv 
Antagandet bakom metodologin är att ett fenomenografiskt arbetssätt var att föredra för att uppnå 
denna studies syfte, enligt Marton och Booths (2000) beskrivning. Detta beror på att med en 
fenomenografisk ansats kan forskaren ha en öppen attityd inför resultaten och forma teori efter vad 
som framkommer. Dessutom är det fenomenografiska arbetet med att finna essensen i informantens 
värdefullt för att uppnå kärnan i informanternas redogörelse. 

Ett flertal aspekter bör styra och påverka forskningsstrategiska val. Ontologiska och epistemologiska 
teorier behöver övervägas vid forskningsarbete vilket Eliasson (1995) och Fejes och Thornberg (2015) 
betonar. Det betyder att forskaren överväger hur verkligheten uppfattas och förstås, hur vi antar att den 
är beskaffad och hur vi kan, och bör, lära om densamma. Forskaren ska förhålla sig till världsbild, 
vetenskapssyn och göra medvetna perspektivval.  

Även om ett vetenskapligt förhållningssätt eftersträvas finns ändå alltid ett inslag av att forskarens 
erfarenhet och förståelse av det studerade påverkar forskningsprocessens olika delar. Eliasson (1995, s. 
14) betonar att forskaren kan behöva distansera sig från verkligheten och dess rutiner 

för att sätta ord på sådant som vår världsbild, vetenskapssyn och moral. Orden och distansen är en 
förutsättning för att vi ska kunna se om och hur det hela hänger ihop och för att vi med kritisk blick 
ska kunna reflektera över det vi gör.   

Perspektiv på det studerade fenomenet, och vilka forskningsfrågor som kan ställas och besvaras utifrån 
det material som forskaren har samlat, behöver övervägas. Perspektivmedvetenheten i analysarbetet 
och resultatdiskussioner syftar till att reflektera över resultaten, över hur forskarens värderingar och 
roll i studien påverkar resultatet, liksom även hur själva forskningsprocessen tog form. (Alvesson, 
2011; Larsson, 2009). De metoder för datainsamling som passar utifrån forskningsfrågorna ska väljas. 
Detsamma gäller metoder för hur insamlat material kan analyseras. Samtliga dessa aspekter har 
betydelse för forskningsprojektets stringens och framgång. Även datainsamlingsmetoderna är viktiga, 
påpekar Fejes och Thornberg (2015).  

Teoretiska utgångspunkter för uppsatsarbetet och tolkningen av studiens resultat har varit 
sociokulturella; alltså att lärande och utveckling uppstår i samspel och samverkan med andra (Dysthe, 
2003; Vygotsky, 1978). Dessutom har Antonovskys (2005) begrepp KASAM, begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet använts för att diskutera dysfunktionella strategier i 
undervisningskontexterna.  

Metodansats 
Metodansatsen för denna uppsats är fenomenografiskt inspirerad, och därmed kvalitativ i sin art, 
eftersom denna ansats erbjuder goda möjligheter att studera pedagogiska miljöer enligt Marton och 
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Booth (2000). Marton & Booth menar också att fenomenografin därmed fungerar väl som ansats för 
att ”identifiera, formulera och hantera vissa typer av forskningsfrågor, en specialisering och förståelse 
i en pedagogisk miljö” (2000, s.148). Fenomenografin utvecklades ju också som en teori för att förstå 
lärande och textbearbetning vilket har direkt bäring på läsförståelsefokuset i denna uppsats (Fejes & 
Thornberg, 2015). Fenomenografiska forskare som Marton, Dahlgren och Säljö menar att samband 
kan ses mellan det atomistiska och ytinriktade textläsandet, och likaså mellan det holistiska och 
djupinriktade perspektivet på texten (Fejes & Thornberg, 2015).  

Studiens deltagare/urval 

Informanter 

Urvalet av informanter måste styras av de forskningsfrågor som skall besvaras i studien. Det är 
centralt att få tag i informanter som har kännedom om ”kulturen” man studerar. Informanterna ska 
dessutom ha förmåga ”att reflektera över den och i ord formulera för forskaren vad det är som sker” 
(Merriam, 1994, s.90). Utifrån en fenomenografisk ansats är det önskvärt få informanter som kan ge 
information och reflektera kring ett fenomen och då väga in olika aspekter för att få en djupare 
förståelse av det studerade fenomenet (Fejes & Thornberg, 2015).  

Intervjuobjekten har varit ett bekvämlighetsurval, bestående av professionella som finns i 
verksamheterna på två kommunala gymnasieskolor. Dessa personer har kontaktats, tillfrågats och 
sedan accepterat att delta i undersökningen. Informanterna i denna studie är personer som har arbetat 
på samma arbetsplats som denna studies författare, och som författaren därför haft kännedom om, eller 
har träffat i olika utbildningskontexter. Det faktum att personerna varit kända för författaren har också 
bidragit till att personerna accepterat att delta i studien och därmed blev det inte så svårt att finna 
personer att intervjua.  

Framförallt är informanterna personer som bedömts ha en hög grad av förmåga att bidra med 
värdefulla svar på forskningsfrågorna på grund av att de bedömts ha relevant erfarenhet och hög 
kompetens. En av informanterna, en lärare, hade till exempel vid tidigare diskussioner visat sig vara 
särskilt insatt och kunnig i kursplaner och betygskrav. Läraren är även mycket genomtänkt i sin 
bedömning. En av specialpedagogerna har en som det bedöms särskilt bred och mångsidig utbildning 
både vad det gäller dyslexi, språkstörning, och läs- och skrivsvårigheter. Ytterligare en av lärarna har 
facklig erfarenhet och är därmed insatt i skolorganisatoriska aspekter. Denna lärare har erfarenhet av 
att handleda andra lärare och lång erfarenhet av att undervisa. Två av informanterna har 
förstaläraruppdrag utifrån sin breda kompetens.  Av de fem lärarna och de tre specialpedagogerna är 
en man. År i yrket är angivet eftersom det bedöms som intressant. Detta eftersom flera av lärarna 
redovisar att de i sin utbildning inte fått tillräcklig kunskap om läsförståelsefrågor, och att detta inte 
kunde kopplas till om det är länge sedan eller nyligen de utbildats. Snarare var det så att det kunde 
kopplas till om de hade Svenska (SVE) eller Svenska som andraspråksutbildning (SVA).  En 
beskrivning av lärarnas utbildning och tid i yrket återfinns (bilaga 2).  

Beskrivning, gymnasieskolor 
Studien har genomförts på två skilda kommunala gymnasieskolor i ett storstadsområde. Båda skolor 
har ett upptagningsområde med en stor andel elever med andraspråksbakgrund; båda skolor har ett 
stort antal elever. 



16 
 

Genomförande 

Fenomenografisk design av intervjufrågor och intervjuernas 
genomförande 

Metodansatsen innebär specifika krav på frågeformuleringen eftersom det utifrån fenomenografisk 
ansats blir viktigt att uppnå informantens egentliga uppfattning. Därför vill man i en fenomenografisk 
design undvika att respondenten svarar vad personen upplever att han eller hon bör svara; vad som är 
förväntat (Fejes & Thornberg, 2015). Utifrån frågeställningarna har ett begränsat antal tematiska 
frågor formulerats (se intervjuguide, bilaga 1). De tematiska frågorna är relaterade till elevers 
läsförståelse, läsförståelsesvårigheter liksom lärares och specialpedagogers samarbete kring detta. 
Kurskraven i Svenska och Svenska som andra språk på gymnasiet är det som läsförståelsen relateras 
till eftersom dessa sätter bedömningsnivån för ämnet. Frågorna är i halvstrukturerade vilket innebär att 
alla informanter får samma frågor men utifrån svaren kan uppföljande frågor ställas och att 
ordningsföljden på frågorna kan variera. Det halvstrukturerade formatet ger därmed frihet att följa upp 
en kommentar eller ett svar som intresserar.  

Strävan har dessutom varit att formulera frågorna på så sätt att studiens frågeställningar besvaras när 
informanterna ger sin uttömmande beskrivning av ett fenomen. Så har till exempel inte frågan ”Vad är 
läsförståelse enligt dig?” ställts. Istället har frågor kring hur pedagoger arbetar för att utveckla 
läsförståelsen ställts, eller hur lärare vet att elever har läsförståelsesvårigheter. Förhoppningen är att 
utifrån informanternas svar på dessa frågor kunna utröna hur de arbetar med, och förstår, läsförståelse 
och läsförståelsesvårigheter. Detta bedöms följa fenomenografisk tradition även om det inte strikt kan 
jämföras med de inbäddade exemplen (projektionen) som viss fenomenografisk forskning tillämpar 
(Fejes & Thornberg, 2015). 

Den fenomenografiska ansatsen innebär utifrån ovanstående att sträva efter att uppnå en 
intervjusituation då informanten kan dela djupet av sin erfarenhet. De sinsemellan skilda 
uppfattningarna benämns utfallsrum och intressant är att finna variationer i uppfattning. Alltså måste 
frågorna vara så fria att personen kan besvara dem och ge en uttömmande beskrivning utan att bli styrd 
in i intervjuarens förutfattade meningar, till exempel. Detta kan uppnås genom välformulerade frågor, 
genom följdfrågor, probing, och en intresserad attityd hos intervjuaren (Fejes & Thornberg, 2015). 
Probing innebär att intervjuaren följer upp ett svar med fraser som ”Hur menar du då? Förklara mer!” 
Dessutom innebär den fenomenografiska ansatsen att det är viktigt att ge utrymme för informanterna 
att utveckla sina svar vilket betyder att den som intervjuar måste vara ganska tyst, invänta svar, be 
respondenten utveckla svaret vidare, och uppmuntra till vidareutveckling av svar såväl som att visa 
intresse för det berättade (Fejes & Thornberg, 2015). Slutligen är det även viktigt att intervjuerna 
genomförs i lugn och ro och ostörda av andra personer.  

Datainsamlingsmetod 
Datainsamlingsmetoden är inspelning (med smartphone) av halvstrukturerade intervjuer med fem 
svensklärare/svenska som andraspråkslärare samt tre specialpedagoger/speciallärare. Informanterna 
har informerats om att studiens fokus är elever och läsförståelsesvårigheter. Frågor har förberetts och 
översänts till informanterna innan intervjun. Samtliga intervjuade har tillförsäkrats anonymitet. 
Intervjuerna har transkriberats i sin helhet i nära anslutning till intervjutillfället (samma dag eller i 
något fall dagen efter, för att möjliggöra förtydligande noter om otydligheter uppstått i den muntliga 



17 
 

dialogen). Avsikten var att använda ett abduktivt förhållningssätt inför insamlat material eftersom 
hypotes och förklaringsmodeller därmed modelleras och formas utifrån analysen och vad som 
framkommit i analysen.  

Analysarbetet 

Kvale och Brinkmann (1997) beskriver ett antal analysmetoder med kvalitativ fokus. Koncentrering 
och kategorisering är intressanta och har tillfört förståelse av hur analysarbetet kan utformas. 
Koncentrering innebär enligt Kvale och Brinkmann att ur datamaterialet söka kraftfulla och 
representativa formuleringar; och det innebär också att forskaren fokuserar på en eller ett par viktiga 
uttalanden i intervjuerna medan kategoriseringen innebär att i analysen arbeta med likheter och 
skillnader. Denna studies analys följer ett fenomenografiskt arbetssätt (Fejes & Thornberg, 2015) som 
ju även har stora likheter med den mer allmänna beskrivningen Kvale och Brinkmann ger. Analysens 
syfte var att som Fejes och Thornberg säger ”skapa mening ur en massiv mängd data” (2015, s. 35). 
Det är naturligtvis inte helt enkelt att ta ett steg tillbaka och verkligen lyfta essensen i respondenternas 
berättelse. Den sociala verkligheten finns inte som absoluta fakta i materialet, utan konstrueras ju dels 
i informantens berättelse, men även genom forskaren urval, sortering, och kategorisering enligt 
Eliasson (1995). 

Rent praktiskt bestod det fenomenografiska analysarbetet av att granska de transkriberade intervjuerna 
upprepade gånger, att finna betydelsefulla delar av informanternas utsagor, jämföra dem med andra 
uttalanden (från samma eller andra informanter), och gruppera dessa. Först ganska sent i 
analysprocessen formulerades möjliga kategorier, namngavs för att slutligen kontrasteras i förhållande 
till varandra. I den fenomenografiska analysen arbetas med likheter – olikheter. Vad som 
eftersträvades var egentligen det unika, olikheten. Till exempel kunde essensen av upplevelsen av 
läsförståelseutvecklingsarbetet bli en kategori. Så kunde även essensen av insikten om att 
läsförståelsesvårigheter fanns bli en annan kategori. Under arbetet fick kategorier överges och 
omdefinieras eftersom tanken dessutom är att den essens som presenteras inte ska tillhöra flera olika 
kategorier i den slutliga presentationen av materialet utan enbart representeras av en kategori (Fejes & 
Thornberg, 2015). Rent fysiskt innebar det att klippa ut korta meningar eller ibland halvsideslånga 
resonemang som kunde utgöra en kategori. Dessa delar kunde till exempel utgöra beskrivningen av 
hur lärare/specialpedagoger vet att elever har läsförståelsesvårigheter. De olika svaren på den frågan 
skulle kunna vara direkt motsägande varandra, men är ändå intressanta. 

Inför materialet eftersträvades ett abduktivt förhållningssätt till hur analysmaterialet, empirin, kan 
förklaras och utgöra grunden för hypotesbildning kring det studerade. Detta innebar en strävan och en 
möjlighet till öppenhet och ödmjukhet inför forskningsmaterialet samt en icke-dogmatisk attityd som 
kan sammanfattas med Fejes och Thornbergs ord: ”Forskaren är öppen och sensitiv gentemot data men 
avvisar inte teoretiska föreställningar” (2015, s. 27). Alvesson (2011) och Larssons (2009) beskrivning 
av reflexivitet illustrerar attityden. Analysen genomfördes alltså inte deduktivt, för att pröva om en 
teori eller hypotes håller. Materialet är för litet för att ge ett gott underlag för en induktiv teoribildning. 
Analysresultatet kunde däremot forma grunden för ett ”provisoriskt resonemang” (Fejes och 
Thornberg, 2015, s. 27) kring företeelsen för att uppnå bättre förståelse av densamma. 

Analysresultatet kan därmed också motivera framtida studier kring företeelsen som uppnår ännu större 
förståelse av den studerade företeelsen. Målet var att analysen av intervjumaterialet skulle drivas och 
styras i förhållande till lärarnas och specialpedagogers information och beskrivning av arbetssätt och 
de intervjusvar som framkommit i intervjuerna. Detta relaterades i resultatanalysen och diskussionen 
till kurskraven för att ge underlag till studiens syfte; att undersöka förhållandet mellan den 
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läsförståelseproblematik som är fokus, samarbetet mellan lärare och specialpedagoger och situationen 
för eleverna som är i läsförståelsesvårigheter.  

Slutligen diskuteras insamlat material från intervjuer i förhållande till kurskrav, rapporter och 
forskarartiklar relaterade till bedömning och arbete med läsförståelseproblematik. 

Begränsning 

Studien har genomförts i syfte att få en bättre inblick i läsförståelsearbetet kring elever med allmänna 
läsförståelsesvårigheter, för att förstå samarbetet mellan lärare och specialpedagoger. Detta kan ge 
värdefull kunskap inför fortsatt yrkesverksamhet för denna studies författare. I studiens intervjuer med 
specialpedagoger och lärare kan det dock vara så att man diskuterar elever utan att ha exakt 
information om vilken typ av läsförståelsepåverkan enskilda elever har. Därför kan informanter även 
inkludera dyslexielever i sina slutsatser och de åsikter de ger utrymme för, vilket bör beaktas när man 
tar del av resultatet i denna studie. Dock bedöms det inte som någon större nackdel eftersom samma 
strategier som hjälper dyslektiker ofta är till godo för elever med läs- och skrivsvårigheter, och 
personer med neuropsykiatriska diagnoser som ADHD/ADD (Ingvars, 2008; Myrberg, 2007). I 
studien har inte heller information aktivt sökts som skulle gälla endast för dyslektiker. 

 

Trovärdighet/Validitet/Reliabilitet 
Denna intervjustudie är till sitt omfång begränsad, eftersom endast åtta pedagoger har intervjuats. Det 
innebär att generaliserbarheten inte är lika stor som om ett större antal personer utfrågats. Dock har ett 
relativt rikt material blivit fallet. Personerna arbetar på skolor som är representativa för 
storstadsområden, vid både studieförberedande och praktiska program. Med liknande utgångsläge 
gällande syfte, frågeställningar och frågor bör dessa resultat vara till viss del generaliserbara, det vill 
säga liknande resultat kunna insamlas. Eftersom intervjuerna genomförts och noggrant transkriberats 
kan materialet presenteras på ett betryggande sätt. Stor vikt har lagts vid att presentera de intervjuades 
beskrivningar och berättelser korrekt utan förutfattade meningar eller slutsatser som intervjuaren inte 
har stöd för. Därför har ett mått av objektivitet eftersträvats vid såväl intervjuer som i analysprocessen. 
Utifrån detta samt att de intervjuades identitet liksom skolornas identitet inte presenteras finns inget 
intresse i att framställa förhållanden annorlunda än de var. 

Validitet 

Validiteten, tillförlitligheten, av denna studie kan bedömas utifrån om studien besvarar de 
forskningsfrågor som ställts inför studien, om syfte och frågeställningar passar för den valda 
forskningsmetoden (kvalitativ) och om de valda datainsamlingsmetoder respektive analysmetoder som 
använts passar för att besvara forskningsfrågorna (Fejes & Thornberg, 2015).  

Studiens fyra forskningsfrågor kring läsförståelse finner alla sina svar i studien; därmed är validiteten 
hög på den punkten. Forskningsmetoden, som är kvalitativ, har lämpat sig väl för att besvara frågorna. 
Intervjufrågor och intervjumetoder har fokuserat runt de valda forskningsfrågorna, för att möjliggöra 
relevanta svar på dessa. Det finns en tydlig beskrivning av de beslut som tagits kring metod, 
metodansats, datainsamling och analys och även en diskussion av för- och nackdelar med dessa i 
metoddiskussionen. I analysen har fokuserats på att redovisa de fynd som informanternas berättelse 
resulterade i, så att analysen kan ge ett övertygande resultat som diskuterats utifrån empiri. Resultaten 



19 
 

har även relaterats till teori och tidigare forskning för att möjliggöra en bedömning av hur resultaten 
kan överensstämma med, eller utmana existerande teori och forskning. Det bedöms också att resultatet 
av studien, trots att den är så begränsad, faktiskt kan vara användbar och ge värdefull information i 
läsförståelsearbetet relaterat till elevers svårigheter, och lärares och specialpedagogers samarbete kring 
detta.  

Reliabilitet 

Reliabiliteten för studien har även den varit hög. Den utrustning som använts för inspelning av 
intervjuer (en smartphone) har fungerat väl och det har inte varit svårt att transkribera intervjuerna. 
Datautrustningen har även så fungerat väl, och de transkriberade intervjuerna har i samtliga fall 
skrivits ut för att finnas som säkerhetskopior. Materialet har sparats både på hårddisk, och USB-sticka 
som hanterats säkert för att inget skall gå förlorat. Att intervjuerna transkriberades samma dag eller i 
ett fall dagen efter gjorde att otydligheter som uppstod på grund av att talspråk skall överföras till text 
kunde hanteras.  

De personer som deltog och gav sin berättelse har på ett öppet och reliabelt sätt beskrivit sitt arbete, 
samarbete och de faktorer som påverkar detta. Deras öppenhet visar sig i att deras svar även skildrar 
informanternas tillkortakommanden och upplevelse av att inte ha full kunskap inför en viktig fråga i 
sin lärargärning.  

Forskaren har strävat efter att ha ett öppet och följsamt sinne inför datamaterialet. Trohet mot 
metodval och noggrannhet i observationen av det insamlade materialet har styrt. Flera av 
forskningsfynden har även varit överraskande, som till exempel skillnaden i synen på 
läsförståelsearbetet och den egna beredskapen för detta mellan andraspråkslärare och SVE-lärare. 
Värdefullheten i det insamlade datamaterialet har fått avgöra vad i analysen som fokuserades, och hur 
analysen utformades. Dock kan två saker fastslås; att forskaren har insikt och intresse i 
läsförståelseforskning; och även varit handledd av en mycket kompetent handledare. Detta har inte 
alltid gjort arbetet lätt; handledaren har ställt höga krav som i flera fall har lett till omfattande 
förändringar både vad gäller inriktning, omfattning och ansats. Detta har lett till en högre grad av 
stringens och följsamhet till vetenskapliga metodval (validiteten) men också till följsamhet inför 
materialet, de intervjuade, hur materialet omhändertas och handskas med (reliabilitet).  

Forskningsetiska aspekter 
Samtidigt som forskaren bör behålla nyfikenhet och skepsis inför det beforskade bör han eller hon visa 
respekt för de människor som deltar i forskningen, deras praxiskunskap, värderingar och 
ställningstagande (Eliasson, 1995). Detta innebär även att de intervjuade lärarna tillförsäkrats 
anonymitet. De har försäkrats om att inspelat material skall behandlas på ett säkert sätt och raderas när 
arbetet med studien är klart. Uppgifter som kunnat kopplas till individer har undvikits. Det har även 
betytt att åldersuppgifter och kön på informanterna undvikits i lärartabellen och att en ingående 
beskrivning av skolorna undvikits. (Däremot redovisas uppgift om år i yrket eftersom det bedöms som 
viktig information i relation till studiens resultat).  

Informationen till lärarna har varit att Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska riktlinjer skall följas. 
Detta betyder att informanterna blev informerade om och förstod att deras deltagande var frivilligt, 
samt att de hade rätt att avbryta sitt deltagande utan negativa konsekvenser för dem. Ingen av studiens 
informanter stod heller i beroendeställning till studiens författare.  Eftersom de intervjuade inte var 
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minderåriga behövde inga särskilda tillstånd inhämtas från vårdnadshavare, och undersökningen 
bedömdes inte heller vara av etiskt känslig natur. Inspelat material och anteckningar har förvarats 
säkert samt förstörs när studien färdigställts. Ingen information har heller använts för kommersiellt 
bruk. De intervjuade erbjuds även möjlighet att ta del av det färdiga materialet, och har även i vissa 
fall uttryckt en förhoppning att studiens resultat framöver ska kunna komma gymnasieskolorna till 
godo.  

 

Kategorier som utkristalliserats under 
analysarbetet 
De kategorier som i analysen utkristalliserats och valts för att presentera intervjumaterialet är följande: 
”Vet lärare/speciallärare att eleven har läsförståelsesvårigheter”, ”elevers undvikandestrategier”, 
”elever försöker & misslyckas på grund av läsförståelsebrister”, ”elevers utveckling pågår”, ”arbete 
med läsförståelseutveckling”, ”samarbete lärare/specialpedagog kring läsförståelse” och ”kritiska 
moment vid bedömning”. Dessa kategorier presenteras utifrån likheter – olikheter i de beskrivningar 
lärare och specialpedagoger ger nedan och resultaten diskuteras direkt i anslutning till presentationen 
av materialet. Därefter sammanfattas resultaten i en kortare sammanfattande resultatsammanfattning 
och resultatdiskussion. 

Beteckningar på informanter och förkortningar 
som förtydligar resultatdelen 
Lärarna är fem stycken, och refereras till som lärare A, lärare B osv., (A-E). Specialpedagogerna är tre 
stycken och refereras till som specialpedagog A, B eller C. I resultatdelen talar lärarna om 
andraspråkselever, vilka även betecknas som SVA-elever, eller SVE-elever. I respektive SVA/SVE 
finns kurs 1, 2, 3, på gymnasiet. 
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Resultat 
I resultatdelen presenteras de viktigaste och mest intressanta resultaten av de intervjuer som 
genomfördes.  

Vet lärare och specialpedagoger att eleven har 
läsförståelsesvårigheter? 
Alla intervjuade lärare och specialpedagoger nämner de läsförståelsetester som genomförs på de två 
gymnasieskolorna. Dock spelar dessa tester generellt inte en determinativ roll i det fortsatta 
läsutvecklingsarbetet.  Testresultaten finns som något man går tillbaka till när elever får ytterligare 
komplikationer i lärandet på olika sätt på den ena skolan, eller som delunderlag vid en inledd 
läsutredning på den andra. Läsförståelsetesterna genomförs antingen tidigt under 
gymnasieutbildningen (på den ena gymnasieskolan), eller i individuella fall när 
undervisningssvårigheter uppstått (på den andra gymnasieskolan). 

Både lärare A och lärare C uttrycker att svensklärare generellt inte vet att elever har 
läsförståelseproblem. Lärare C uttrycker att det så här: ”Upptäcker man det innan det är för sent? Jag 
har ju 30 elever i klassen och då är det ju svårt att över huvud taget märka att de här 
[läsförståelse]problemen uppstår”.  Läraren beskriver även hur medvetenheten om läsförståelsefrågor 
försvinner, och sjunker undan i det allmänna kursarbetet, det begränsade timutlägget och den allmänna 
tidspressen. Lärare A talar om att ” i Sverige [har] modersmålslärare en tendens att inte veta…. Vi går 
på magkänsla, anar, känner… som Barbro Westlund också säger…vi har varken metoder eller språk 
för hur vi utvecklar våra elever och det tycker jag är jättetydligt”.  

Specialpedagog B, med SVA-bakgrund menar dock att man tidigt, redan under år ett på gymnasiet, 
”vet att elever har läsförståelsesvårigheter”, utifrån ovan nämnda läsförståelsetester. Specialpedagog 
B anser emellertid att skolan inte har resurser att arbeta riktat mot elever utifrån dessa resultat. 
Läsförståelsesvårighet märks även generellt mycket tidigt i arbetet med svenska som andra 
språkelever. Där blir det så tydligt att eleverna vare sig förstår texter eller har språk för att återge och 
diskutera textinnehåll skriftligt, enligt specialpedagog B. 

Specialpedagog C, med bakgrund både som mellanstadielärare, speciallärare och specialpedagog, 
anser att läsförståelsesvårigheter märks tidigt på studieförberedande program. Detta märks i 
screeningtester och i att elever inte förstår uppgiftsinstruktioner.  På ett praktiskt program kan 
förståelse också utvecklas i de praktiska momenten. Därmed kan läsförståelsesvårigheterna dölja sig 
längre tid där. Det återfinns ett inslag av upplevt godtycke eller slumpmässighet i specialpedagog C:s 
redogörelse. Specialpedagogen ser det starkt kopplat till, och beroende av lärares engagemang, intresse 
och förståelse om läsförståelsesvårigheter upptäcks och följs upp. Däremot anser denna 
specialpedagog att specialpedagoger generellt har en aktiv beredskap för att upptäcka 
läsförståelsesvårigheter. 

Specialpedagog A menar att det inte bara är hos språklärare utan i alla ämnen det blir tydligt vilka 
svårigheter som finns. ”Eleverna får helt enkelt inte ihop texten så den blir förståelig. Och [lärarna] 



22 
 

anar att de inte förstår vad de läser”. Men det finns ett inslag av otydlighet i lärarnas beskrivning av 
problemen, pedagoger hänvisar till att de ”anar”, att något ”verkar vara fel” snarare än att de vet. Det 
är oftast inte dyslexi som ligger bakom när elever skickas till specialpedagogen, berättar 
specialpedagog A. Oftast är det allmänna läs- och skrivsvårigheter, bristande lästräning och liknande. 
Det är egentligen först i den individuella uppföljningen av läsförståelsetesten genom att ”eleven läser 
högt och samtalar om texten”, i textsamtalet, som det märks att det är just lässtrategier och förståelse 
som inte fungerar. På frågan vad det är som gör att lärarna skickar elever till specialpedagogen med 
misstänkta läsförståelsesvårigheter blir svaret att eleverna ”inte kan visa att de förstått… De uppfyller 
inte… kunskapskraven… för de moment och uppgifter…som [de arbetar med] …Framförallt i språket 
är det så”.  

Ett liknande resonemang för lärare D, (SVA), som svarar att ”det märker man mycket tidigt [att eleven 
har läsförståelsesvårigheter].” När läraren sitter med eleven och eleven får läsa högt ”ser man på 
eleven, det syns, det hörs att de inte förstår vad de läser”. På uppföljande frågor kring detta svarar 
lärare D att detta är mycket tydligt när man arbetar individuellt med elever. Elever vill däremot inte 
läsa högt i klassrummet. Det finns heller inte tid i helklass för att låta alla läsa högt för att kontrollera 
läsförståelsen. Emellertid är det så att även om man upptäcker dessa läsförståelsebrister genom 
högläsning ”kan det dessvärre ta lång tid för man kan vara osäker… och det kan vara att man har 
många elever. Men jag tror man kan upptäcka det ganska tidigt på kursen”. Vissa elever når 
emellertid aldrig en godtagbar läsförståelse under sin gymnasietid, berättar lärare D.  

Specialpedagog C använder ordet ”sorterande” om läsförståelsetesten. ”Jag är lite kritisk [till dessa 
tester] på ett sätt naturligtvis. Men har man klarat sig bra, då har man klarat sig bra. Om man inte 
har klarat sig bra måste man ju gå ett steg till och fråga varför man inte klarat sig bra…. Att det lite 
grovt visar att här verkar det finnas något”. 

Sammanfattningsvis syns indikationer på läsförståelsesvårigheter i läsförståelsetester. Dessa används 
generellt inte uppföljande, utan som ytterligare bekräftelse när studieproblem uppstår senare. Testerna 
används också för att få ytterligare information när lärare tycker att utvecklingen i klassrummet inte 
sker. Elever uppmärksammas när de allmänt inte verkar klara kunskapskraven; då kan de skickas till 
en specialpedagog för uppföljning. Flera lärare menar att lärare ofta inte upptäcker läsförståelse-
svårigheter alls, eller att de upptäcks” för sent”. Lärarna uttrycker att de inte har redskap, eller i 
utbildningen fått beredskap för att upptäcka dessa svårigheter. Emellertid är det tydligt att pedagoger 
och specialpedagoger med starkare koppling till svenska som andraspråk anser att pedagoger (tidigt) 
kan veta om elever har läsförståelsesvårigheter (här inkluderas också specialpedagog C med sin 
bakgrund som både mellanstadielärare, speciallärare och specialpedagog). Övriga lärare, och 
specialpedagog A får förlita sig till vad lärare anar, tror, upplever.  

Läraren vet att elever har läsförståelse-
svårigheter när elever undviker uppgifter 
Redan under intervjuerna blev det tydligt att påtagliga signaler på att något inte står rätt till och att 
läsförståelsen inte fungerade tillfredställande är ganska vardagliga, fysiska och inte uppenbart direkt 
kopplade till läsförståelsen hos elever. Denna insikt växte under analysarbetet och det blev alltmer 
uppenbart att en av kategorierna borde vara undvikandestrategier. En sådan strategi är att elever 
undviker att göra bearbetningsarbeten med texter själva, i stället plagierar de. En annan 
undvikandestrategi är att elever undviker att göra en uppgift helt, de lämnar inte alls in uppgifterna. 
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Det förekommer även undvikandestrategier på plats i klassrummet när elever undviker att verka 
intresserade eller ta del i samtal. Lärare C uttrycker hur ”elever smiter undan” i klassrummet och att 
läraren då inser att de inte förstår en text. Läraren måste arbeta med smågrupper och aktivt lyssna på 
varje grupp för att få tag i dessa elever. Specialpedagog B nämner också att elever väljer 
undvikandestrategier i klassrummet. Specialpedagog B ser hur lärare ofta tolkar sådant som bristande 
intresse och engagemang medan det i stället ofta döljer osäkerhet inför uppgifter och hur eleven skall 
handskas med dessa.  

I intervjun med lärarna blev det tydligt att lärare A var tvungen redan tidigt under första året på 
gymnasiet att sätta ramarna för vad som var fusk och inte fusk. Läraren talar om hur plagiat och fusk 
är en signal och en ”trigger” som indikerar att eleverna på det studieförberedande programmet har 
svårigheter. ”Då vet jag direkt att här finns ingen som helst förståelse för det de [eleverna] förväntas 
göra och ingen förståelse att de behöver jobba med text….” Redan i ettan på gymnasiet är plagiat en 
utbredd strategi vid textbearbetning och inlämningsuppgifter. ”Men man hittar metoder som gör att 
man jobbar sig förbi det där ganska snabbt”. 

Lärare B talar om att elever inte lämnar in uppgifter direkt kopplat till att de inte förstår 
uppgiftsinstruktionen, trots att läraren gått igenom den. Det är en tydlig indikation på 
läsförståelsesvårigheter. Lärare A är inne på samma linje, att elever inte förstår uppgiftsinstruktioner, 
och att det leder till plagiat: ”Vi [lärare] behöver ett språk för hur vi ska få dem [eleverna] att förstå 
vad använda källor betyder… ja, hur de ska förstå det de läser för de förstår ju inte källtexterna och 
de förstår ju egentligen inte uppgiften.”  

Specialpedagog B, med Svenska som andra språk-bakgrund (SVA) och SVA-läraren talar däremot 
inte om plagiat och fusk, eller att elever undviker att lämna in uppgifter. Dessa två pedagoger 
beskriver samtidigt hur läsförståelsearbetet i SVA-klasserna är mycket styrt i klassrummet med 
gemensamma textgenomgångar, textbearbetningar och skrivande på plats i klassrummet. Detta kanske 
inte omöjliggör plagiat men minskar fördelen av det. Detta kan också bero på att inlämningsuppgifter 
av eleverna där ses mer som träning och mindre som bedömningsunderlag vilket också reducerar 
plagiatvinster.  

Lärare E beskrev hur elever vid studieförberedande program även på olika sätt försökte undvika att 
läsa i klassrummet, till exempel genom att klaga att texten är för lång, protestera på olika sätt. Lärare B 
och D talade också om att ”elever läser inte” respektive ”elever vill inte läsa”.  

Elever försöker och misslyckas på grund av 
läsförståelsebrister 
Lärarna beskriver hur de kan se att elever försöker och misslyckas direkt knutet till läsförståelsebrister. 
Specialpedagog B förklarar följande: ”För andraspråkselever är det så tydligt att de inte förstår 
textinnehåll” och då inte kan klara referattexter eller liknande. Själva språkbegränsningen gör att de 
inte har ”ord nog” för att kunna visa sin läsförståelse skriftligt. Specialpedagog B:s beskrivning av hur 
andraspråkselever förlorar helhetsförståelse är att de i stället för att läsa hela uppgiftstexten ”bara letar 
efter svar på själva frågan i texten”. Detta gör att de har svårt att klara de nationella proven redan i 
ettan (dessa innehåller för övrigt en hel del flervalsfrågor). Helhet och förståelse blir inte syftet med 
läsningen för eleverna enligt specialpedagog B. Läsförståelse uppstår alltså inte på grund av 
lässtrategin, trots att eleverna verkligen försöker. 



24 
 

Denna specialpedagog pendlar mellan att förklara hur SVE-eleverna specialpedagogen observerat 
lämnar svar som är totalt utan samband med frågor på nationella prov beroende på att de är ”lata” eller 
på att dessa elever faktiskt också har läsförståelsesvårigheter trots att de inte har samma språkbarriär 
som andraspråkseleverna. Att de är lata skulle i detta fall betyda att de inte bryr sig om att ta tid för att 
läsa ordentligt och lägga tillräcklig tid på uppgiften. Ser man skeendet som att eleverna försöker men 
misslyckas, kan det däremot snarare kopplas till begränsningar i läsförståelsen. 

Lärare A beskrivning kan relateras till specialpedagog B:s kommentar om SVE-eleverna ovan. Lärare 
A menar att svenska som andraspråkselever, och dyslexielever, generellt har mer välfungerande 
lässtrategier ”eftersom de tränas på ett helt annat sätt… .eftersom de fått undervisning längre i SVAS 
för där…de lärarna jobbar ju aktivt med texter på ett helt annat sätt. Det tar längre tid för dem 
[andraspråkselever] att förstå… men ofta har de bättre strategier än ’”de svenska”’ eleverna.”  

Lärare B talar om att eleverna inte kan välja ut ”essensen”, det viktiga i en text. Specialpedagog B 
beskriver sig kunnat se andraspråkselevers elevers bristande läsförståelse i de svårigheter de har att 
välja ut relevanta källor när de ska arbeta med givna frågeställningar. Lärare A och B, och 
specialpedagog B, talar egentligen om samma sak: Eftersom eleverna inte förstår texterna fullt ut har 
de svårt att identifiera huvudtanken och syftet med en text, och då går det inte heller att använda en 
text effektivt i förhållande till en frågeställning. Lärare A diskuterar hur elevers bristande förmåga att 
”sovra och sammanställa” är ett stort hinder för att nå högre betygssteg. Lärare C och lärare A talar 
båda om att en stor andel elever som aldrig når högre än ”betyg E” på grund av 
läsförståelsebegränsningar. De kan vara flitiga, försöka, men kan inte bygga på andras texter som 
lärare C beskriver det. ”De kan inte uttrycka sig nyanserat eller använda nya perspektiv på ett 
relevant sätt”.  

Lärarna upplever det svårt att hinna hjälpa elever att utveckla läsförståelsen på det sätt de skulle vilja. 
Eftersom läraren ska hinna igenom kurserna på begränsad tid blir fördjupningsarbete i svenskämnet 
svårt att genomföra. Lärare C upplever hur den tidspress lärarna har, delvis på grund av neddragningar 
i klocktimmar undervisning, förhindrar det ”fördjupande arbete” läraren tror skulle hjälpa denna 
elevgrupp. Däremot uttrycker de flesta av lärarna att de elever som försöker, är på lektionerna, gör och 
lämnar in sina uppgifter i de flesta fall når E. Detta menar till exempel både lärare A, B och C. I 
intervjuerna uttrycker därmed flera av lärarna spontant att de ser en växande andel av eleverna på 
gymnasiet som inte når högre betygssteg än E, ibland D. Lärarna kopplar detta direkt till brister i 
läsförståelsen som hindrar de elever som kämpar och försöker att nå högre resultat på gymnasiet.  

Lärare D:s beskrivning illustrerar detta när hon berättar hur elever på ett studieförberedande program 
misslyckas, och misslyckas om igen. Slutligen tappar eleverna modet och drar slutsatsen att ”jag kan 
inte förstå det här, jag är dum”. Dessa elever kommer från grundskolan med höga betyg (i detta fall i 
matematik) men klarar inte gymnasiets kurser. Eleverna kämpar och försöker göra det som förväntas, 
tror att de förstått hur de ska arbeta, och känner sig nöjda i tron att de har lyckats. Sedan blir eleverna 
mycket besvikna över de provresultat de får. ”De kan inte se eller förstå var de gör som är fel”. 
Likadant är det för elever i förhållande till läsförståelse innan de har fått arbeta och utveckla strategier 
i förhållande till texter, menar lärare D. De kan inte se vad det är de kunde ha gjort bättre och förstår 
egentligen inte alls att de har läsförståelsebegränsningar.  
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Elevers utveckling pågår 
Lärarna beskriver att kännetecken för elevers utveckling är de sätt på vilka läsförståelse blir synlig. 
Eleverna visar en ökad förmåga att producera godkända resultat, men också i en insikt av vad som 
fortfarande brister. De förstår vari eventuella tillkortakommanden ligger. Både lärare B och D 
uttrycker att läsförståelseutvecklingen syns i de uppgifter eleverna gör, särskilt PM-skrivandet i tvåan 
och trean på gymnasiet. PM-skrivandet handlar om utredande, vetenskaplig text. Lärare A uttrycker 
sig se elevers utveckling, dels i att fler klarar liknande skriftliga uppgifter som de inte klarade förut; 
och att de som inte klarar dem ändå kan se ”vad som brister”. Detta leder till att en del elever från 
praktiska utbildningsinriktningar lyckas som inte lyckats förut. Det handlar om elever som inte är 
”inskolade”, som inte har studietraditioner, eller inte lägger tid på skolarbetet. Lärare A kan i 
kommunikationen med eleverna se att även de elever som inte når ett godkänt resultat i slutändan 
förstår vad bristerna bestod i. Dock verkar vissa av dessa elever ändå välja att inte göra de nödvändiga 
uppgifterna så de når inte alla fram till godkända resultat. Specialpedagog C säger egentligen samma 
sak, att det syns i hur elever uttrycker sig skriftligt och verbalt, och i de uppgifter och resultat eleverna 
uppnår (i förhållande till kunskapskraven). 

Lärare B säger att läraren kan se att elevers läsutveckling har tagit fart i att de frågar mindre, eftersom 
de förstår de skriftliga instruktionerna bättre. Instruktionerna är inte längre ett sådant hinder för elever 
att lösa uppgifter. Lärare D beskriver sig tvärtom se elevers läsförståelseutveckling i att de frågar mer. 
Men det är annorlunda frågor. ”När de börjar resonera, analysera, diskutera ställa nya frågor då 
märker man att den här läsförståelsen har gått in. Så tycker jag man ser [det] helt krasst i 
klassrumssituationen. Och sedan märks det som sagt senare [i att de klarar de nationella proven]. 
Och jag tror det sker hela vägen… det kan ju ta tid för vissa och för vissa kanske det aldrig 
utvecklas….. Men jag tror det högsta kvittot är när elever själva resonerar och vill gå vidare”. 
Specialpedagog A återger också att lärarna berättar att ”eleverna frågar mer” när läsutvecklingen tar 
fart. Specialpedagogen talar även om att den ökande läsförståelse blir tydlig i textbearbetning när hon 
får tillbaka texter, i loggböcker och liknande.  

Lärare B ser att elevers läsförståelseutveckling har börjat när de i skrivande visar att de förstår texten 
trots att de kanske misslyckas med själva uppgiften i förhållande till uppgiftsinstruktionen (och 
därmed i förhållande till kunskapskraven särskilt i Svenska 2 & 3/Svenska som andra språk 2, 3). Det 
kan handla om PM-skrivande och utredande texter. Elever uppfattar det som att de ska ge sin egen 
synpunkt på allt i stället för att reda ut vad de olika källornas huvudtankar är i förhållande till en 
frågeställning. Läsförståelseprogressionen blir synlig i att pedagogen kan utläsa att elever förstår 
essensen, syftet, med texten, elever som tidigare inte kunde visa detta, berättar läraren. När dessa 
elever sedan handleds i att bearbeta bristerna i texten kan de ofta genomföra uppgiften på ett mer 
tillfredställande sätt.  

Sammanfattningsvis syns elevers läsförståelse enligt lärarna och specialpedagogerna i de frågor 
eleverna ställer och även i de frågor de inte längre ställer, i att de resonerar och analyserar, och i att de 
lyckas bättre med sina skriftliga uppgifter. Dessutom syns utvecklingen i att de elever som misslyckas 
beroende på att de missförstått, i sina uppgifter ändå kan visa att de förstått källmaterialet. 
Misslyckandet beror nu på att eleven missförstått själva instruktionen, men utveckling pågår. 
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Arbetet med läsförståelseutveckling 
Lärare A och lärare B beskriver hur läsutvecklingsarbetet delvis består i att träna och göra om en 
uppgift som misslyckats (oftast en skriftlig uppgift). Lärare A beskriver hur läraren ”medvetet arbetat 
med förståelsestrategier” och att eleverna sedan lyckas bättre. Arbetet i klassrummet består även i att 
läsa högt för elever, göra listor på ord och begrepp. Det kan även innebära att för litteraturmoment 
arbeta med film, eller gruppdiskussion för att förstå litteratur, för att komma förbi läsförståelsehindret. 
I arbetet med läsförståelse av faktatexter och sakprosa blir dock den individuella förståelsen mer 
svårutvecklad, anser lärare A. ”Det borde inte det. Men det blir det”.  

Lärare B försöker ”smyga” in strategier i det dagliga arbetet för att inte elever ska tröttna.  Denna 
lärare jobbar mycket med att implementera förståelsen av syftet med en text, med varför en text skall 
läsas. ”Jag sätter dem aldrig med att läsa en text bara för ett tidsfördriv utan det finns alltid ett syfte 
med att den skall läsas”. Textanalyser med analysmallar som utgår från strategier kan vara ett sätt att 
implementera syftesinsikt och allmänna läsförståelsestrategier. Att elever vet vad läraren vill se utfört i 
en specifik uppgift är ett annat verktyg. För elever som har större svårigheter kan mer konkreta frågor 
och mer styrda frågor vara värdefullt. Hela processen är långsiktig och tar mycket tid. ”Att kunna se 
skillnad i berättarteknik” ser lärare B som ett steg framåt i läsförståelseutveckling.  

Lärare D beskriver att eleverna läst texter tillsammans med läraren i mycket hög grad. Texter relateras 
till stora författare i elevernas ursprungsländer. Det gemensamma läsandet får ta mycket tid, och det 
går inte att arbeta sig genom en text snabbt. Grupparbete är ett verktyg, i grupper får elever ta ut 
referatmarkörer, tema, vad som var viktigt. De har arbetat med att ta ut ord, att förklara dem. Lärare D 
(andraspråkslärare) och lärare B (elever på praktiskt/studieförberedande program) beskriver hur elever 
sedan lyckats förhållandevis väl när de genomfört skriftliga uppgifter som prövar kunskapskrav som 
förutsätter avancerad läsförståelsekompetens.  

Dock kan en viss skillnad i synen på hur ingående pedagogerna ska stötta eleverna i att identifiera 
teman i texten märkas. Lärare B anser att det är viktigt att pröva om eleven själv kan identifiera teman 
och essens i texten. Lärare D har tillsammans med eleverna bearbetat alla texter som senare används i 
en skriftlig provsituation men grupparbetet är en förberedelse för detta. Där hade eleverna tagit ut 
teman och syften med texten som sedan diskuterats.  

Specialpedagog A talade också om styrda grupparbeten som ett verkligt gångbart verktyg. 
Lektionsarbetet är annars oftast för ”enskilt. Lärare och elev”. Specialpedagog A menar med detta att 
kommunikationen försiggår mellan läraren och enskilda elever under lektionerna, och att andra elever 
inte involveras. Det finns inte en kommunikation mellan elever. Bra frågor, att eleverna vet vad de ska 
göra, och att verkligen utnyttja elevsamtalet och diskussionen är viktigt.  

Lärare C beskriver smågrupper som diskuterar och analyserar texter som en viktig möjlighet för att få 
tillgång till hur elever tänker, och också för att undvika att enskilda elever ”smiter undan” då de inte 
förstår texter. Men detta förutsätter också att läraren har tid att lyssna till diskussionen. Denna lärare 
beskriver också hur det kan vara ”mycket tidskrävande” att finna bra texter för elever att arbeta med 
och också ett eget arbete med att ta fram bra frågor till texter som kan fungera 
läsförståelseutvecklande. Det kan handla om texter ur dagspressen och liknande. Läroböckerna 
fungerar generellt inte alls bra för detta. 

Lärare E ifrågasätter det egna läsförståelseutvecklande arbetet. ”Jobbar jag läsförståelseutvecklande 
egentligen?” Läraren beskriver sig läsa mycket tillsammans med eleverna, stanna upp vid svåra ord, 
och ber ofta även elever sammanfatta och förklara vad det lästa innebär. Lärare E menar dock att 
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gymnasielärarna kommer in för sent för att kunna rädda läget, och få upp läsförståelsen ”på ett plan 
som är vettigt, på ett plan som vi kanske har”. Elevers läsförståelse är ”katastrofal” på gymnasiet. 
Läsförståelseutveckling måste ske genom att eleverna tvingas läsa, att de faktiskt inte kommer undan 
själva läsaktiviteten. Det går inte bara att ”prata” om det. Denna lärare har haft läsprojekt 
(novelläsning) när eleverna individuellt läst en novell i månaden. Sedan fick eleverna i smågrupper 
sätta en titel på novellen. De fick inte veta vem författaren var, eller från vilken tidsperiod texten kom. 
Det var klassiska och moderna noveller. I storgrupp fick klassen sen rösta fram den bästa titeln. Då 
fick eleverna också veta vem som skrivit novellerna. Det var ett projekt som fungerade bra, men som 
fick stryka på foten när vårterminen med prov och andra uppgifter tog över.  

Specialpedagog C ser en fördel av att man har introduktionsprogrammet (nyanlända flyktingar) på 
skolan och anser att lärare därför är medvetna om att dessa elever går vidare till gymnasiet. Lärare 
tänker därför på genrepedagogik, lärstilar och språkutvecklande arbetssätt, sådant som gynnar 
språkutveckling, enligt denna specialpedagog. 

Specialpedagog B anser att andraspråkselever har en mycket tuff väg framför sig innan man alls kan 
börja talar om genretexter. De förstår ofta inte alls kontexten, innehållet, de letar efter svaret direkt i 
texten utan att läsa helheten. Likväl, även om läsförståelsens mål är att omfatta helheten kan inte små 
enheterna i texten negligeras. Som specialpedagog B säger: ”Först måste man arbeta med att alls 
förstå texten”, ett mycket tidskrävande arbete. ”Syftet, att elever vet varför de arbetar med texter… 
Det krävs väldigt mycket motivation, eleverna måste ha väldigt mycket motivation”. Först senare kan 
man börja arbeta med texttyper, tolkning, reflektion, analys. Andraspråkslärare och specialpedagogen 
med den bakgrunden arbetar mer bottom-up/delvis atomistiskt än SVE-lärarna. Elevernas förståelse 
kräver detta.  

Sammanfattningsvis läser de flesta lärarna högt för eleverna och arbetar sig tillsammans igenom 
texter, men så sker i högre grad hos andraspråkslärare. Det kan också handla om att träna på och göra 
om uppgifter som inte lyckats förut. Styrda grupparbeten och samtalet mellan elever poängteras också 
av flera lärare. En starkare betoning på det styrda grupparbetetet och den gemensamma 
textbearbetningen kan uppfattas hos SVA-lärare, specialpedagogen med SVA-bakgrund och 
specialpedagog A som haft läsförståelseprojekt med lärare i klassrummet. Två av lärarna talar mycket 
om läsförståelsestrategier men nästan samtliga pedagoger diskuterar syftet med texten, vad författaren 
vill säga, som viktiga fokus i läsförståelseutvecklingsarbetet. Timutlägg och tidspress förhindrar ofta 
ett fördjupat arbete med texter och uppgifter, ofta fick man gå vidare till nästa uppgift. 

Kritiska moment vid bedömning 
De flesta pedagogerna beskriver läsförståelsen som kopplad till kunskapskrav som berör PM-
skrivande, skriftligt analysarbete och liknande. Det är emellertid en lärare som lyfter upp noveller, och 
litteraturhistoria som särskilt kritiskt i detta sammanhang (lärare E). Detta beror på att eleverna är så 
läsovana och läsovilliga, enligt lärare E. Att de andra lärarna lyfter just PM-skrivandet, de utredande 
texterna som kritiskt kan möjligen bero på att det vid intervjutillfällena endast var någon vecka sedan 
sådana provuppgifter genomfördes. De var därmed aktuella i lärarnas medvetande.Lärarna beskriver 
att de arbetar mycket för att förbereda eleverna för de skriftliga uppgifterna som alltså utgår från 
textbearbetning, läsning och sovring i textmaterial.  

De flesta av lärarna, och specialpedagogerna, ser alltså skrivandet som kritiskt i förhållande till både 
läsförståelsen och kurskrav i svenska och svenska som andra språk på gymnasiet. Det är alltså här 
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elever sorteras ut,och en del blir underkända. Lärare D säger sig nästan aldrig ser något skrivande som 
är frikopplat från läsförståelsen i förhållande till kurskraven, och att en stor del av timtiden i svenska 
som andra språk blir upplåst till skrivande, för att ge eleverna en förutsättning att alls klara kurskraven. 
Detta innebär att mycket annat (läs)utvecklande arbete får stå tillbaka. Lärarna upplever att 
kurskriterierna hindrade dem att arbeta på ett sätt som skulle vara läsförståelseutvecklande på ett 
bredare sätt. Ett starkt fokus på skrivande för att visa läsförståelse är något som svensklärare, svenska 
som andra språklärare och även specialpedagoger ser som framtvingat av kurskraven i svenska 2 och 
3, eller i svenska som andra språk 2, eller 3; men i något mindre grad i gymnasiet årskurs 1. Därför 
blir även utvecklingen av läsförståelsearbetet ofta skriftcentrerad. 

De flesta lärarna i studien beskriver att svårigheterna uppstår vid PM-skrivandet under årskurs 2. Till 
exempel visar flera av lärarna på följande kurskrav för Svenska 2, SVESVE02 (Skolverket, 2011c) 
som kritiska: 

[e]leven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. 
Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är 
sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är till viss del anpassade 
till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och 
referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat 
och innehåller goda formuleringar, Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera 
en tes och ge välgrundade argument till stöd för detta. 
 

Detta är från E-kraven; men redan E-kraven på Svenska1-nivå ställer krav på läsförståelse genom 
skriftliga uppgifter som anknyter till texter, till exempel genom ”enkla sammanfattningar av 
texter…skriva egna texter som anknyter till det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med 
viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik….”  
(Skolverket, 2011c). Dessa krav beskrivs som kritiska av specialpedagog B, när det gäller 
andraspråkseleverna. Eftersom andraspråkselevers textförståelse ofta bryter samman av semantiska 
skäl, ordförståelseskäl kan eleverna inte alls komma vidare med texten, eller de uppgifter som knyts 
till denna, redan år ett på gymnasiet, enligt specialpedagog B. Lärare E (studieförberedande program) 
anser däremot att det är litteraturdelen i svenskan som är det kritiska momentet för eleverna eftersom 
de är så ovana läsare. Här är det i stället de krav som kan sättas direkt i samband med litteraturen som 
blir oöverkomliga för elever med läsförståelseproblem, från SVESVE02 (Skolverket, 2011c) som att  

[e]leven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap 
från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel 
på och diskuterar översiktliga samband mellan skönlitteratur och ideströmmningar i samhället. 
 

Särskilt att identifiera samband mellan skönlitteratur och idéströmmningar var komplext för eleverna 
menade lärare E. De kunde acceptera det när läraren förklarade det i genomgångar men de kunde inte 
reproducera och förklara kunskapen till exempel i skriftliga uppgifter i anknytning till texter. 
Sammanfattningsvis är alltså detta moment kritiskt eftersom läsförståelsen alltså prövas skriftcentrerat 
även i relation till litteraturmomenten.   

Samarbete lärare/specialpedagog kring 
läsförståelse 
Över lag består samarbetet mellan lärare och specialpedagoger i information kring diagnoser, extra 
anpassningar och utredningar, hur man kan lösa testsituationer och liknande. Specialpedagog A 
beskriver en trestegsprocess i samarbetet lärare/specialpedagog kring elevers läsförståelsesvårigheter. 
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Lärarna upptäcker att något inte fungerar i klassrummet och tror att ”ja, då har de dyslexi”. De 
skickar eleven till specialpedagogen och eleven testas med läsförståelsetest. Slutligen blir det tydligt 
när specialpedagogen och eleven tillsammans läser texter att eleven inte förstår texten. Lärarna vet 
dock inte riktigt vad som inte fungerar eller varför eleven inte fungerar i klassrummet. Det finns ett 
inslag av otydlighet, att man anar, gissar och tror, när lärare skickar elever vidare till specialpedagoger.  

Samarbetet mellan specialpedagoger och lärare kan ha olika kvalité, berättar specialpedagog A. Det 
finns allt från väldigt detaljerade beskrivningar av elevers problematik och att lärare bokar tid för att 
tala om just en enskild elev till att man i princip bara får ett namn på en lapp och ingen ytterligare 
information. I det senare fallet leder det till mycket extraarbete för specialpedagogen. Dock ser både 
specialpedagog B och C skillnad i intresset bland lärare för att själv uppmärksamma och arbeta med 
läsförståelsesvårigheter hos elever. Specialpedagog B menar att hos vissa lärare finns det en attityd av 
”att det här ska elever kunna när de kommer hit till gymnasiet”, en viss irritation och ett motstånd när 
problem uppstår kring elevers studier och läsförståelsefrågor. Specialpedagog B ser inget distinkt 
samband mellan lärares ålder och denna attityd. 

Specialpedagog C ser aldrig negativa reaktioner vid rådgivning till lärare. ”Jag tror aldrig jag mött en 
stängd dörr eller någon som inte velat. ’Ooo vad skönt att nån annan bryr sig om den här eleven. Mer 
än jag. Är det någon reaktion är det väl snarare tvärtomreaktioner: ’Ni är för få. Ni räcker inte till. 
Det borde vara fler som arbetar som ni.’”  

Lärare D svarar på frågan om hur lärare och specialpedagoger samarbetar för att utveckla 
läsförståelsen att ”det finns inte de resurserna som behövs. Det finns inte, det kanske är dumt att säga 
det, den VILJAN, eller tiden, eller….jag tror inte man prioriterar det …För det går inte att skicka hur 
många elever som helst till [specialpedagogen/specialläraren]. Jag skulle tro på ett helt annat sätt att 
jobba. Att specialpedagogen är med i klassrummet…. Det är ju några elever som har de här 
diagnoserna. Men sen är det ju hela klasser som kan ha läs- och skrivsvårigheter”. I lärarens 
beskrivning syns en annan struktur i hur den specialpedagogiska kompetensen kunde tas till vara i 
verksamheten, vilken skulle kunna medföra en vidareutveckling av specialpedagogers yrkesroll.  

Specialpedagog A beskriver sig först genom läsförståelsesamarbetet ha fått en större insikt i hur 
lärarna arbetar i klassrummet. Samarbetet också lett till att andra lärare aktivt söker specialpedagogiskt 
samarbete, information och även föreläsningar kring diagnoser och lässvårigheter. Samarbete runt 
läsförståelseprojekt i klassrummet upplevs som ett sätt att utveckla det specialpedagogiska inflytandet 
och tänket på ett dynamiskt sätt som fått betydelse långt utanför just det aktuella klassrummet.  

Lärare E efterfrågar mer specialpedagogisk hjälp och stöttning för elever, när det gäller läsande och 
läsförståelse, i klassrummet och utanför klassrummet. Innan läraren började sitt arbete ansåg denne 
exluderande lösningar vara mycket negativt. Efter att ha varit verksam några år har pedagogen 
omvärderat detta. Dessutom ser läraren mörkt på den svenska skolorganisationens möjlighet att 
förändra situationen. Läraren talar om ”några förlorade generationer” även om mer genomgripande 
omorganiseringar görs långt innan eleverna kommer till gymnasiet.  

Specialpedagog A uttrycker att det generellt inte finns samarbete mellan specialpedagoger och lärare 
av mer påtaglig natur i klassrumssituationen. ”Vare sig på ungdomsgymnasiet, eller vuxengymnasiet”. 
Specialpedagog A finner dock mer samarbete på ungdomsgymnasiet, och generellt en större 
medvetenhet om läsförståelsesvårigheter där. Dock ökar medvetenheten på vuxengymnasiet nu också. 
Denna specialpedagog har nyligen genomförda samarbetsprojekt med karaktärslärare kring just 
läsförståelsen som på flera sätt haft positiva resultat.  
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Lärare B uttryckte inte behov av ett ökat stöd kring läsförståelsen men önskade själv påverka eleverna 
att få ut mer av läsandet utifrån den egna upplevelsen av vad det gett att läsa. Läraren frågade sig själv 
ibland om läsförståelsearbetet innebar att eleverna tränades att svara på ett sådant sätt som de upplevde 
att läraren förväntade sig, och att den utveckling i läsförståelse som sågs egentligen var elevers 
anpassning till arbetssättet. Det var också tydligt att lärare B upplevde sig kompetent att arbeta med 
läsförståelsefrågor. Lärare B hade fortbildat sig i lärargrupp på arbetsplatsen och uttryckte inte något 
behov av specialpedagogen för detta. Av svaret på frågan om det faktiska läsförståelsesamarbetet med 
specialpedagoger kan man möjligen utläsa att tanken på mer aktivt läsförståelsesamarbete var så 
”otrolig” utifrån organisation och resurser att den inte ens föresvävade pedagogen. Lärare B uttryckte 
också frågor kring hur det förändrade nutida läsandet skulle påverka elevers framtida läsande och 
skrivande. Denna lärare såg mer positivt på utvecklingen, trots elevers läsmotstånd. Läraren var 
mycket nöjd med det specialpedagogiska stödet och råden ”som var guld värt” runt diagnoser, 
arrangemang kring prov och hjälpmedel.  

Det är emellertid ingen tvekan om att ett förändrat samarbete kring läsförståelse behövs. Både lärare 
A, D och E understryker skillnaden i situationen nu, eftersom lärare möter så stora elevgrupper som ” 
är…dåliga läsare, faktiskt” (lärare A). ”De läser inte alls. En vanlig tidningsartikel betraktas utlöser 
ljudliga protester” (lärare E). ”De vill ju inte läsa egentligen. Det handlar om att så ett frö för att få 
det här intresset… för intresset finns ju inte ens på de studieförberedande programmen” (lärare D). 
Denna diskussion om elevers läsmotstånd berörs av alla lärare. 

I alla händelser är det i både lärar- och specialpedagogintervjuer tydligt att just kring läsförståelsens 
mer didaktiska, metodologiska sidor, det vill säga tillämpningen i klassrummet finns det inte mycket 
samarbete och direkt rådgivning från specialpedagoger till lärare att få. Det ryms inte organisatoriskt 
och resursmässigt eftersom ”ni är så få. Ni skulle behöva vara många fler och finnas ute i 
klassrummet så man är två pedagoger”, som lärare E uttrycker det. Lärarna, och även två av 
specialpedagogerna, blir något ställda av den direkta frågan eftersom det är svårt att föreställa sig hur 
ett sådant direkt samarbete skulle organiseras i verksamheten. Lärare A har till exempel själv sökt 
kunskap och fortbildat sig kring läsförståelsestrategier och ” inte tänkt” att detta kunde vara något 
specialpedagogernas kunde bidra med.  

Resultatsammanfattning 
Studien visar utifrån lärarnas och specialpedagogernas svar att skolorganisationen ofta inte vet säkert 
om elever har läsförståelsesvårigheter om de inte har en diagnos. Ena gymnasiet hade generella 
läsförståelsetester, det andra gjorde tester om studiesvårigheter uppkom. Testerna ensamma föranledde 
inte insatser utan gav additiv information vid senare svårigheter, på det förstnämnda gymnasiet. 
Andraspråksläraren, specialpedagog B med andraspråksbakgrund, och specialpedagog C, med 
bakgrund som mellanstadielärare, speciallärare och specialpedagog, ansåg dock att det tidigt var 
tydligt om elever hade läsförståelsesvårigheter.  

De flesta som skickades till specialpedagogerna kom med otydlig problembeskrivning från pedagoger, 
som ”anade, trodde”, ofta att det var ”dyslexi”. Specialpedagoger och lärare med 
andraspråksbakgrund var säkrare på att de kunde avgöra när elever hade läsförståelseproblematik om 
bara tid och organisation stödde detta. Andraspråkspedagogen och specialpedagog A nämnde 
individuell högläsning och textsamtal som en effektiv uppföljning av test- eller lärarindikationer för att 
finna elever med läsförståelsesvårigheter, för att ”veta”. 
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Pedagoger beskrev hur elevers undvikandestrategier indikerade läsförståelsesvårigheter. Det handlade 
om fusk och plagiat eller att elever inte lämnade in uppgifter, helt enkelt inte gjorde dem. Det förekom 
även andra undvikandestrategier i klassrummet som kunde relateras till läsförståelseproblematik. Detta 
kunde handla om att elever undvek att vara aktiva, att ta del i diskussioner och liknande. Detta 
tolkades ofta som ointresse av pedagoger.  

När elever försökte och misslyckades kunde detta relateras till läsförståelsebrister. Det kunde handla 
om att elever inte kunde avgöra textens syfte eller essens i sammanfattningar och PM, att de inte 
kunde välja ut lämpligt textmaterial eftersom de inte förstod textinnehållet, eller att elever inte kunde 
se bristerna i sitt eget arbete. En stor grupp elever kunde inte nå högre än betygssteg E, eller D, 
betygsmässigt trots att de försökte. Orsaken var att de enligt lärarna, och specialpedagogerna inte 
kunde använda sig av de högre textanalysnivåerna. Eleverna kunde inte resonera, analysera, nyansera i 
sin textbearbetning.  

För andraspråkselever var det dessutom mycket svårt att sammanställa och återge textinnehåll 
eftersom de ofta inte hade språk så det räckte till för dessa uppgifter. Därför uppstod det ofta problem 
för andraspråkselever redan under år ett på gymnasiet. Elever på studieförberedande program fick 
svårigheter senare, under år två och tre, framför allt vid PM-skrivning och sovring, sammanställning 
av sådana uppgifter. Just de kunskapskrav som kunde relateras som kopplat till detta, ledde enligt 
lärarna i studien till att elever med läsförståelseproblem blev underkända i svenskämnet. 

Elevers pågående läsförståelseutveckling beskrev lärarna i att de slutade ställa vissa frågor och började 
ställa andra frågor. Pedagogerna såg mer reflekterande, resonerande och analyserande samtal (och 
uppgifter). Den positiva utvecklingen kunde också visa sig i att elever kunde se brister i sina uppgifter. 
Därmed kunde de också bearbeta dessa. Om elever misslyckades beroende på att man misstolkat en 
instruktion kunde läraren ofta ändå avläsa att eleven förstått källtexten. Dessutom lyckades dessa 
elever bättre med liknande uppgifter som de gjort tidigare och misslyckats med. Det förekom även 
vissa fall av att elever såg sina brister men ändå avstod från att förbättra uppgifterna. 

Samarbetet mellan specialpedagoger och lärare rörde oftast diagnoser, specialarrangemang kring prov 
och särskilda hjälpmedel, elevvårdskonferenser och råd kring diagnoser. Intrycket var att pedagoger 
var mycket tacksam för allt stöd och hjälp de kunde få eftersom de ofta tyckte att de stod ganska 
ensamma med de svårigheter som uppstod i elevers undervisningssituation. 

Direkt samarbete mellan specialpedagoger och lärare runt läsförståelseutvecklingsarbete i klassrummet 
förekom i mycket liten grad i denna studie. Specialpedagog A hade emellertid haft sådana projekt som 
lett till en större förståelse av klassrumsarbetet. Pedagoger hade själva sökt vidareutbildning och 
kunskap kring läsförståelseutveckling på annat håll. Flera av pedagogerna hade svårt att föreställa sig 
hur ett läsförståelsesamarbete mellan specialpedagoger och lärare skulle kunna försiggå. 
Informanterna blev även i flera fall förvirrade av frågan. I stort sett alla lärare upplevde dock behov av 
stöttning i läsförståelsearbetet eftersom de upplevde sig utan relevant kunskap och strategier från 
lärarhögskolan. Samarbete i klassrummet kring elever efterfrågades också, och även kring just 
läsförståelseutveckling.  
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Diskussion 
I diskussionsdelen diskuteras dels de metodval som styrt uppsatsens metod- och resultatarbete, och 
även de resultat som studien gav. Studiens empiri relateras till tidigare forskning, och de teoretiska 
begrepp som styrt tolkningen av analysmaterialet. Tolkningen av materialet relateras även till hur 
studiens fynd kan användas i skolverksamheten samt även möjliga framtida forskningsfält. 

Metoddiskussion 
Sammanställningen av bakgrundsmaterial var en viktig del av formulera en bakgrund och förståelse 
för studiens resultat. Bakgrundsmaterialet möjliggjorde även ett effektivare analysarbete och innebar 
att vissa strategier blev synliga. Omvänt gällde även att studiens resultat gjorde att vissa delar av 
bakgrundsmaterialet blev extra intressant.  

Fenomenet som studeras i en forskningsstudie kan vara sociala, subjektiva erfarenheter, praxis, 
interaktion och praktiker (Fejes & Thornberg, 2015). I denna studie var det informanternas arbete med 
läsförståelsefrågor och elever i läsförståelsesvårigheter, och samarbetet mellan lärare och 
specialpedagoger när det gäller detta, som var fenomenet. Metodansatsen var fenomenografisk, vilket 
påverkade metodval vid insamlandet av data, utformningen av intervjuerna liksom också 
analysarbetet.  

Eftersom metodansatsen var fenomenografisk gällde det att finna essensen av ett upplevt fenomen. 
Analysarbetet gick från att identifiera likheter till att urskilja olikheter, eftersom det erbjuder 
intressanta möjligheter att kontrastera informanternas upplevelse av ett fenomen. Därför formulerades 
ett antal kategorier för att effektivt kunna presentera och diskutera resultatet.  

I stället för en fenomenografisk ansats kunde grundad teori också valts, utifrån att studiens författare 
hade som mål att öppet ta in data för att senare forma en hypotes, eller ett antagande utifrån materialet. 
Grundad teori har en arbetsmetod som innebär att den fortsatta datainsamlingen kan förändras utifrån 
vad data som har samlats in visar. Dock bedömdes här att fenomenografisk metodansats inte var 
underlägsen grundad teori för att uppnå studiens syften. Den grundade teorins fokus på ”main 
concern” var ändå intressant att spegla mot fenomenografins ”essens”.  

Det fenomenografiska analysarbetssättet innebär en process där forskaren noggrant bekantar sig med 
intervjumaterialet genom att upprepade gånger läsa igenom de transkriberade intervjuerna, för att 
sedan börja sortera upp intressanta delar i grupper som sedan jämförs för att identifiera tänkbara 
kategorier utifrån materialet, och sedan klippa ut eller skriva ut de intressanta delarna som kunde 
utgöra en kategori.  

Kvalitativa intervjuer valdes som datainsamlingsmetod eftersom de möjliggjorde att informanterna 
kunde utveckla svaren och även att intervjuaren kunde följa upp med frågor, vilket till exempel inte 
varit möjligt vid en kvantitativ enkätstudie med slutna frågor (Alvesson, 2011; Kvale & Brinkmann, 
1997).  

En kvalitativ studie som denna skulle mycket väl ha kunnat kombineras med en kvantitativ enkät. Då 
kunde ytterligare ett antal lärare och specialpedagoger brevledes ha besvarat frågor, och gett exempel 
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på utvecklande läsförståelsesamarbete mellan lärare, och specialpedagoger. Dock fanns en osäkerhet 
om i hur hög grad sådant samarbete som förekom, och om en sådan studie skulle bli så givande att det 
var värt att splittra upp studien på det viset. Möjligheterna kvarstår för kommande 
(special)lärarstudenter.  

Intervjuer med elever kring läsförståelsefrågor kunde också ha varit värdefullt. Det oaktat var intresset 
här att reflektera över studiens resultat i förhållande till kritiska kurskrav. För detta ändamål bedömdes 
lärare och specialpedagoger vara mer insatta, även om elevers erfarenheter kring detta också behöver 
tillvaratas. Elevintervjuer kunde ha inneburit att elever inte hade kunnat svara på en del av de 
väsentliga frågorna som ställts i studien. Trots detta hade elever naturligtvis kunnat ge intressant 
information om sin specifika upplevelse av läsförståelse. Lärare D:s kommentar i studien kan dock 
belysa denna fråga ytterligare. Läraren menar att elever inte själva är medvetna om att de har 
läsförståelsesvårigheter. Därmed kunde det också vara svårt för elever att analysera sin egen 
läsförståelseförmåga på ett tillräckligt informativt sätt för att ge svar på denna studies frågor. 

Att inte observationer, eller en etnografisk studie med deltagande observationer, valdes som 
datainsamling berodde inte på att sådana studier inte kan ge intressant information. Däremot bedömdes 
dessa typer av observationer mer tidskrävande och skulle om forskaren ville följa en grupp på åtta 
personer blivit ganska omfattande. Dessutom skulle det kunna visa sig att observationerna inte visade 
på utvecklingsarbete av just läsförståelse. Det kunde förstås ändå inneburit intressant kunskap, om 
lärarna till exempel ansåg att de arbetade läsförståelseutvecklande medan detta kunnat ifrågasättas i 
förhållande till forskning och teori. Emellertid är det troligt att lärarnas resonemang bakom valda 
arbetssätt skulle förbli dolda om inte observationer följdes upp med intervjuer. I val av 
datainsamlingsmetod bedömdes därför intervjuer, och denna studies design, vara tillfyllest för att få ett 
tillräckligt omfattande material med den tidsram som fanns.  

Fokusgrupper kunde ha varit ett annat sätt att ytterligare få in information kring 
läsförståelseutveckling (Macnaghten & Myers, 2010). Det kan vara ett effektivt sätt att samla in 
information från en grupp professionella med insikt i hur arbete och samarbete formeras på en 
arbetsplats. Dock bedömdes de genomförda intervjuerna ha gett ett så pass rikt och omfattande 
material att en sådan lösning inte sågs som nödvändig. Under ett skede i arbetet övervägdes faktiskt 
denna möjlighet, nämligen en fokusgrupp med studievägledare. Nackdelen med en sådan fokusgrupp 
kunde då eventuellt ha varit att studievägledarna inte hade så utvecklade tankar kring just 
läsförståelsesvårigheterna som ett hinder för elever.  

Intervjuerna spelades in och transkriberades i sin helhet enligt fenomenografisk metod (Fejes & 
Thornberg, 2015). Det bedömdes även fördelaktigt att transkribera intervjuerna i nära anslutning till 
intervjutillfället ifall oklarheter skulle uppstå och så skedde, de transkriberades samma dag eller dagen 
efter i samtliga fall. Intervjufrågorna (se bilaga) översändes via mail till respondenterna innan 
intervjuerna i samtliga fall utom ett, på grund av ett missförstånd. Detta innebar då att vid ett tillfälle 
kunde informanten inte tänka igenom frågorna i förväg, vilket kan ha haft viss inverkan på kvalitén i 
svaren i jämförelse med att övriga informanter hade denna möjlighet. 

Dessutom fanns intervjufrågorna med utskrivna vid intervjutillfällena, liksom även kurskraven i 
Svenska 1, 2, 3 och Svenska som andra språk 1, 2, 3 på gymnasiet ifall någon lärare skulle vilja ha 
tillgång till dem under intervjutillfället.  

Bekvämlighetsurvalet av informanter, lärare och specialpedagoger från studiens två gymnasieskolor 
som studiens författare hade kännedom om och därmed en viss relation till, bedömdes som 
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fördelaktigt för att inhämta data. Det visade sig också att alla tillfrågade valde att delta. Troligen hade 
detta inte varit fallet om helt okända respondenter valts.  

Insamlat material diskuteras utifrån det sociokulturell teori (Vygotsky, 1978) och även utifrån 
Antonovskys (2005) diskussion om meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet som ger en additativ 
förståelse av negativa strategier när elever väljer att inte delta eller misslyckas trots att de finns i en 
sociokulturell undervisningskontext. För en effektiv diskussion kring studiens resultat kunde 
sociokulturella teoretiska perspektiv vara tillfyllest. Emellertid anser studiens författare inte att 
sociokulturell teori ensamt förklarar de dysfunktionella strategierna som uppstår vid 
läsförståelsesvårigheter. Författaren anser även att Antonovskys teoretiska koncept bidrar till att 
förklara och belysa processer i sociokulturella kontexter.  

Studiens resultat presenteras dels i resultatdelen, men diskuteras i diskussionsdelen. Detta sker i 
förhållande till studiens syfte och frågeställningar samt forskning och teoretiska utgångspunkter för 
tolkningen. 

 

Resultatdiskussion 
Skolförordningen för gymnasieskolan (Skolfs 2011:144, s. 4) stipulerar att ”elevernas 
kunskapsutveckling är beroende av om de får möjlighet att se samband. Skolan ska ge eleverna 
möjligheter att få överblick och sammanhang. Eleverna ska få möjlighet att reflektera över sina 
erfarenheter och tillämpa sina kunskaper”. Dessutom påpekas att ”[u]ndervisningen får inte ensidigt 
betona den ena eller andra kunskapsformen” (Skolfs 2011:144, s. 4). Detta stämmer väl med de 
teoretiska utgångspunkterna för denna uppsats, Vygotskys (1978) sociokulturella lärandeteorier, om 
hur lärande möjliggörs: Genom att skolan ger eleverna möjlighet att få överblick, att reflektera, att 
tillämpa. Detta sker i samverkan med andra, i kontexter där elever uppmuntras och utmanas. Vid 
läsförståelsearbetet blir möjligheten att se samband, och sammanhang, kritiska, enligt de 
läsförståelsemodeller som beskriver textnivåer och svårigheter som kan uppstå i olika delar av 
läsprocessen: Utan samband och sammanhang, ingen förståelse.  

Antonovsky (2005) psykologiska resonemang kring begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är 
även det tillämpligt. Resonemanget blir fruktbart sett tillsammans med den sociokulturella teorin om 
hur lärande uppstår. Skolans, och lärares utmaning är att arbeta för att begripliggöra det som verkar 
obegripligt för eleverna. I arbetet tillsammans med andra kan elever iaktta när andra analyserar, 
diskuterar, gör kunskap hanterbar. Detta kan skapa motivation hos den enskilda eleven att själv bli 
aktiv.  

Lärarna i studien uttrycker i stort otillräcklig utbildning när det gällde läsförståelseutveckling, liksom 
att de på helt eget initiativ och utifrån sitt engagemang och intresse fortbildat sig i läsförståelsefrågor. I 
studien är det här ingen skillnad i hur länge sedan det är som pedagogerna utbildades eller om de är 
mer nyutbildade. Lärarutbildningen verkar inte förbereda pedagoger för de läsförståelsesvårigheter 
(eller elevdiagnoser) de kommer att möta i skolan (Myrberg, 2007a). Det positiva är dock att lärarna i 
studien på eget initiativ lär, och för vidare, arbetssätt runt läsförståelseutveckling till kollegor.  

I studien blev det synligt att om lärarna inte har språket för att uttrycka läsförståelsestrategiska termer, 
är det svårt att utveckla elevernas språk i detta hänseende. Behovet att utveckla detta tänkande hos 
både i lärarnas medvetande, och i elevernas lyftes i studien. Utifrån denna diskussion måste både 
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lärare och elever lära. Eftersom sociokulturell teori förutsätter en demonstration av tänkandet för att en 
individ ska kunna ta in detta och tillämpa det själv senare, behöver även lärarna få den möjligheten 
(Dysthe, 2003). Om lärarna skall utvecklas måste de också själva utmanas, för att sedan kunna utmana 
och bidra till att eleverna utvecklar läsförståelsestrategier.  

 

Läsförståelsesvårigheter, tester och uppföljning 
Lärare och specialpedagoger har många hinder att övervinna i samarbetet för att uppnå ovan nämnda 
ideal om elevers möjlighet att se samband och sammanhang, att uppnå begriplighet och hanterbarhet. 
Studien visar att ett sådant initialt hinder är att man i verksamheten inte alltid har vetskap om elevers 
läsförståelsesvårigheter. För att läsförståelsesvårigheter ska avhjälpas och bemötas behöver pedagoger 
veta om elever har sådana svårigheter och i studien var det tydligt att lärare och även specialpedagoger 
uttryckte en otydlighet i processen både i att pedagoger vet och i hur man får veta detta. Den ena 
gymnasieskolan genomförde läsförståelsetester generellt vid ettans start, den andra om 
problemindikationer i elevers kunskapsutveckling tillstötte.  

Även om screeningtester genomfördes fanns en osäkerhet i hur konsekvent och genomgripande 
resultaten av dessa test kunde tillämpas. Detta gällde både utifrån hur tillförlitliga dessa tester 
ensamma var (utan uppföljning) och hur organisationen resursmässigt och praktiskt kunde möta upp 
resultaten. Så var tydligt när lärare och specialpedagog menade att det individuellt, genom elevers 
högläsning, var möjligt att veta säkert, och tidigt, om elever hade läsförståelsesvårigheter. Dock var 
det omöjligt att generellt genomföra sådan uppföljning; de tillät inte organisation – och det lilla tvivel 
som trots allt kvarstod. Denna beskrivning sammanfaller med Myrbergs (2007a) diskussion. Myrberg 
stöder sig på Aro och Wimmer (2003) när han lyfter den individuella läsningen som en metod för att 
försäkra sig om elevens läsning och läsförståelse. Flyt, intonation, [o]uppmärksamhet inför 
textinnehållet, vad som händer när okända ord dyker upp i texten, allt detta kan ge pedagoger viktig 
information om läsförmåga – och läsförståelse.  

Vikten av uppföljningen av olika lästester kommunikativt tillsammans med pedagogen som studiens 
informanter nämner, är något som även Pehrsson och Sahlström (1999) lyfter. Forskarna anser att 
läsförståelsetester av screeningtyp endast kan visa att något inte fungerar, inte hur eleven tänker, eller 
vilka strategier eleven använder. ”Vi vill påstå att dessa material genom sin konstruktion begränsar 
eleven möjlighet att visa vad den kan. Aspekterna lärande och kommunikation berörs t ex aldrig” 
(Pehrsson & Sahlström, 1999, s. 93). I sin rapportgenomgång av olika testmaterial hänvisar dessa 
forskare till Clay (1993) som menar att normerande tester relaterar till gruppers medelvärde och inte 
kan ge information om enskilda elevers lärprocess.  

Persson och Sahlström (1999) hävdar för sin del att man inte får ny kunskap genom screeningtester, de 
bekräftar endast det man redan vet: att elever har svårigheter. De är endast sorterande och mätande. 
Detta sammanfaller även med resultaten i studien. Pehrsson och Sahlström anser att pedagoger vid 
användandet av olika tester bör veta varför, och till vad, informationen skall användas: Icke-
normerande tester är oftare designade för att stödja pedagoger i didaktikutvecklingen. De normerande 
testen får annars endast en sorterande funktion och behöver följas upp kommunikativt, en-mot-en, för 
att ge ett utvecklingsunderlag. I studien kan man se att pedagoger och specialpedagoger inte känner att 
de kan fatta beslut utifrån läsförståelsetesterna. 
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Det finns inget skäl att anta att studiens resultat när det gäller vetskapen om elevers 
läsförståelsesvårigheter är unikt på något sätt. Antagligen är situationen liknande på många av 
Sveriges gymnasieskolor, utifrån OECD/PISA-rapporten (2016), PISA-resultat (Skolverket, 2013) och 
särskilt som den specialpedagogiska närvaron är så begränsad i gymnasieskolan (Ramberg, 2015). 
Troligen finns det många gymnasieskolor där man inte ens genomför screeningtester. Det var inte 
rutin på den ena av studiens två gymnasieskolor, till exempel. I det senare fallet har man då inte ens 
den första antydan, sorteringen/mätningen, som visar att något inte fungerar. Då är det alltså endast 
pedagogers intresse och lyhördhet som föranleder att specialpedagoger, eller skolorganisationen i stort 
uppmärksammas på elevers möjliga läsförståelsesvårigheter. 

Vad säger studien om att läsförståelsesamarbetet 
och utvecklingen av lärmiljöer? 
De lärmiljöer som återfinns i skolan behöver utvecklas för att möta elever som kommer med 
begränsade förutsättningar att ta till sig undervisningen. Därför var det intressant att i denna studie 
studera specialpedagogikens roll när det gäller läsförståelseutveckling och arbetet med detta. I Arbete 
med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (Skolverket, 2014) beskrivs de 
specialpedagogiska stödfunktioner som kan komma ifråga för elever i svårigheter till att innefatta 
”ledning i att förstå texter, förklaringar av ett ämnesområde på annat sätt eller färdighetsträning inom 
ramen för den ordinarie undervisningen, exempelvis lästräning, är att anse som extra anpassning” 
(Skolverket, 2014, s. 22). Detta betyder att specialpedagogerna skall vara nära involverade även när 
elever får studiesvårigheter som kan relateras till läsförståelsesvårigheter. Hur fungerade då detta i 
verksamheten om ingångsresonemanget är att specialpedagoger skall ha en aktiv roll i arbetet med 
läsförståelseutveckling? 

Utifrån lärarnas och specialpedagogernas berättelse om sitt samarbete bedöms detta generellt inte 
omfatta aktiv läsförståelseutveckling, vare sig som strategier för lärare eller elever. Eftersom lärare 
och även flera av specialpedagogerna blev förvirrade när de förstod att frågan om samarbete kring 
läsförståelseutveckling innefattade didaktisk eller metodologisk läsförståelseutveckling, tolkas det som 
att sådant samarbete inte varit aktuellt. För lärarna var fokus mer på de svårigheter stora elevgrupper 
har utifrån stora läsförståelsesvårigheter, men inte så mycket på generell didaktisk och metodologisk 
utveckling för att möta detta.  

Pedagogerna hade alltså svårt att föreställa sig hur ett läsförståelseutvecklande samarbete mellan 
pedagoger och specialpedagoger skulle gå till. Detta kan förstås som att de organisatoriska ramarna 
som kringgärdar undervisningen förhindrar nytänkande kring läsförståelsearbetet. Studiens resultat 
tyder följaktligen på att specialpedagogiken inte aktivt har tagit steget till att utveckla 
läsförståelsearbetet av olika skäl. Lärarnas och även specialpedagogernas svårighet att föreställa sig 
detta samarbete indikerar att organisationen inte upplevs tillåta detta, troligen utifrån resurser, tillgång 
på specialpedagoger, intresse, skollednings och specialpedagogers kunnighet i frågan eller av 
planeringsskäl (timplaner, schematekniska skäl).  

Pedagogerna tillämpade läsförståelsestrategier som de på olika sätt själva tagit till sig. Utifrån lärarnas 
och specialpedagogernas information kunde utläsas att det inte fanns en styrning i organisationen som 
säkerställde läsförståelseutveckling och arbete med detta. Detta verkar överensstämma med situationen 
nationellt i Sverige såsom den beskrivs i OECD/PISA:s rapport (2016). Rapporten poängterar att 
styrning och ansvarsutkrävande måste stärkas för den svenska skolorganisationen och att kvalitet och 
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likvärdighet måste säkerställas mellan svenska skolor. Jacobsson (2013) kommenterar också bristande 
likvärdigheten i svenska skolor i jämförande undersökningar.  

Lärarnas beskrivning av den stora andel elever som inte klarar läsförståelsekraven på gymnasiet kan 
även relateras Hjörne och Evaldsson (2012) liksom Nilholms (2012) beskrivning av de strukturella 
problemen i svensk skola. Paradoxalt nog leder alltså problembeskrivningen för de många eleverna till 
en ökad fokusering på den enskilda elevens oförmåga, upplevda svårighet och diagnos, både i denna 
studies resultat och i de nämnda forskares strukturella analys. Eftersom skolorganisationerna belastats 
alltmer, genom ökad heterogenitet utom och inom skolor, klasstorlekar, konkurrensutsättning 
försvåras därmed didaktisk och metodisk arbetsutveckling. Elevproblematisering och särlösningar blir 
den upplevda lösningen och även konsekvensen. Lärare efterfrågar även i studien exkluderande 
lösningar. Även större möjligheter att individualisera, eller arbeta med mindre grupper lyftes, till 
exempel vid diskussioner. Det senare bör dock ses som lärares önskan att didaktiskt och metodologiskt 
anpassa undervisningen till elevers förutsättningar. Lärare uttryckte önskan om att kunna samarbeta 
med specialpedagogen i klassrummet för att möjliggöra didaktisk utveckling. 

Skolverket (2014) talar om ett förebyggande arbete för att ”undanröja hinder och svårigheter i olika 
lärmiljöer”. Det är dessutom rektors ansvar att se till att ”den specialpedagogiska kompetensen tas 
tillvara i arbetet med att identifiera och anpassa den pedagogiska verksamheten efter olika elevers 
behov” (Skolverket, 2014, s. 23). Det är huvudmannens ansvar att se till att rektor har de resurser som 
behövs för detta arbete (Skolverket, 2014).  

Utvecklingen av skolorganisationer förutsätter tid för reflektion kring arbetssätt och nya möjliga 
arbetssätt, och de nödvändiga resurserna. En immateriell resurs bland andra mer materiella, är de 
teoretiska koncepten Vygotsky (1978) och Antonovskys (2005) teorier erbjuder. Skolledning och 
skolpersonal behöver även de utmanas och prövas i samarbete med andra som utvecklat annorlunda 
arbetssätt. Detta innebär att sociokulturell teori och även Antonovskys teorier om begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet även kan tillämpas på skolprofessioner. Dock behöver de vägval som 
tas grundas på forskning, och beprövad erfarenhet, vilket Elbro (2004) och Myrberg (2007a) påpekar.  

Studiens resultat med avseende på arten av 
specialpedagogiska insatser 
I bakgrundsdelen till detta arbete har både tillgång på och intensiteten i specialpedagogiska insatser 
diskuterats. Begränsade specialpedagogiska resurser diskuterades även av studiens informanter. Den 
låga tillgången på specialpedagogik har beskrivits utifrån Myrberg (2007a) och Ramberg (2015).  
Persson och Emanuelssons (2002) beskrivning av de (diskutabla) långtidseffekterna upp på 
gymnasienivå för elever som får specialpedagogiskt stöd i grundskolan har nämnts. I forskarstudien 
relaterades omfattningen av stödet till faktorer som elevernas betyg, självvärdering och den 
differentiering skolorna ansåg behövdes.  

Skolverket (2014, s. 13) beskriver hur skolorganisationen skall agera när elever riskerar att inte nå de 
kunskapskrav som minst skall uppnås. Eleverna skall  

skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar… Om en elev efter en tid med denna stödinsats 
fortfarande inte utvecklas mot kunskapsmålen i läroplanen eller mot att nå de kunskapskrav som 
minst ska uppnås är det viktigt att de extra anpassningarna intensifieras och anpassas ytterligare efter 
elevens behov. 
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Torgesen (2001) visade i sin forskning att just intensiva insatser specialpedagogiskt under begränsad 
tid hade en positiv effekt som kunde verifieras åratal senare. I lärarnas och specialpedagogernas 
berättelse beskrivs dock en verklighet där intensiva insatser ofta inte är möjliga även om de skulle 
behövas. Pedagogerna i denna studie beskriver snarare ett specialpedagogiskt arbete som av 
nödvändighet koncentreras på administration, diagnoshantering och information kring detta. Även 
sådana funktioner som provskrivning, förlängd tid och individuella speciallösningar för elever i 
svårigheter ingår. Dessutom förekom att elever skickades till specialpedagogen när utvecklingen i 
klassrummet inte var tillräcklig, då för individuell utredning och uppföljning. 

Lärarna är mycket tacksamma över det stöd de kan få, men studien visar också att rent 
läsförståelsemässigt förväntar de sig generellt inte stöd. Det framkommer också att inte alla 
specialpedagoger anser att det ingår i deras yrkesroll att direkt arbeta med läsförståelsedidaktik. I 
studien framkom att numera kan hela klasser ha läsförståelseproblem medan inte alla har dyslexi. 
Lärarna menar att detta är svårbemött både för den enskilda läraren, och på organisationsnivå. Det 
specialpedagogiska stödet styrs utifrån vad lärare anat, gissat. Det styrs även utifrån de resurser och 
möjligheter som finns i organisationen, enligt lärarnas beskrivning. Det innebär att intensiva 
specialpedagogiska insatser enligt Torgesens (2001, 2006) modell inte förekommer.  

Situationer när förståelse undergrävs 
Studien beskriver situationer när elever försöker och misslyckas på grund av läsförståelsesvårigheter. 
Elever förstår inte instruktionerna, de kan inte urskilja essensen, temat, syftet med texten. Då har de 
även svårt att använda texter för att sammanställa, sovra och presentera information. Jämförelse, 
argumentation och analys blir omöjlig eftersom eleverna inte förstår vad texten går ut på. Dessa elever 
har svårt att identifiera vad det är de inte lyckats prestera i uppgifter kopplade till läsförståelse. Som en 
följd av detta har elever därmed även svårt att göra något åt problemet. Om elever försöker lösa 
uppgifter men enbart läser för att finna svar på en fråga i texten, inte för att få en helhetsförståelse, 
kommer de att misslyckas i läsförståelseuppgifter, visar studien. Detta för tankarna till Rupp et al. 
(2006) som diskuterar hur flervalsfrågor vid läsförståelseprov motverkar djupare läsförståelse och 
medför ett splittrat läsande, då helhet och sammanhang undergrävs. Det kan även relateras till 
Antonovskys beskrivning av problematiken om inte uppgiften upplevs som hanterbar. Detta öppnar 
upp för dysfunktionella strategier, som motverkar lärande. 

Samspel och motspel - lärares utvecklingsarbete 
Ett oväntat resultat i studien var att lärarna så tydligt kopplade elevers undvikandestrategier till 
läsförståelsesvårigheter. Att bjuda motstånd mot dessa strategier, såsom plagiat, fusk, att elever inte 
lämnar in uppgifter, passivitet, blir därmed en viktig del av lärares arbete och vardag. Lärarna beskrev 
hur de genom att på olika sätt motarbeta detta kunde arbeta för att få in elever i mer fungerande 
arbetssätt. Detta kan kopplas till Dysthes (2003) sociokulturella diskussion om samspel och motspel, 
utifrån Vygotskys teorier. Denna blir viktigt för att tolka studiens resultat. En överbetoning av 
stödjande funktioner i lärarens profession kan helt enkelt skapa en tråkig, ointressant och för 
förutsägbar miljö (Dysthe, 2003; Giota, 2006). I kunskapsbildningen bör ett visst motstånd, en viss 
konflikt uppstå genom den utmaning individen utsätts för.   

Även diskussionen om hur mönster för tänkande internaliseras genom att de kommunikativt prövas 
och lärs i en social miljö, externt (utanför eleven) kan tillämpas. Genom att ge elever verktyg att kunna 
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lösa uppgifter med stöd, och genom att träna på att göra uppgifter tillsammans med andra kunde 
lärarna utmana elever att sträcka sig utanför bekvämlighetszonen. Så kunde de styra eleverna mot mer 
konstruktiva strategier. Detta kunde bara ske om eleverna blev delaktiga i det sociokulturella 
samspelet. En viktig del av lärararbetet blir alltså utifrån studien att bjuda motstånd mot de negativa 
undvikandestrategier elever utvecklar, möjliggöra att elever i undervisningen kan se meningen med, 
och att det går att lyckas med uppgifter de ser som för svåra.  

Myrberg (2007b) och Westlund (2013) visar som tidigare nämnt hur det sociala samspelet i läs- och 
skrivaktiviteter kan analyseras och förstås enligt lästriangelmodellen. Modellen förtydligar hur det för 
individer är svårt att behålla intresset för något man inte förstår (vilket Myrberg också understryker). I 
studien bekräftar lärarnas och specialpedagogernas beskrivningar hur samspelet mellan läs- och 
skrivaktiviteten, uppgiften, det sociala sammanhanget och individens intresse för att själv vara aktiv 
påverkas negativt av läsförståelsesvårigheterna. 

Individer behöver uppleva en känsla av kontroll och mening, sammanhang, eller KASAM, som 
Antonovsky (2005) beskrev. Antonovsky menade ju dessutom att upplevelsen av meningsfullhet är det 
som är starkast relaterad till motivation och engagemang hos individen. I lärarnas berättelse kan man 
se att elevernas bristande läsförståelse verkar påverka deras känsla av meningsfullhet, eller KASAM, 
på individnivå; och om inte lärarna lyckas påverka den processen kommer olika strategier tillämpas, 
såsom att elever inte lämnar in uppgifter, tillgriper plagiat eller fusk, eller tillämpar andra 
undvikandestrategier för att komma undan en uppgift som verkar omöjlig att ta sig an.  

Dessa strategier innebär också att eleverna drar sig undan samarbetet i den sociokulturella kontexten 
och lärarna beskriver hur de får ta till olika strategier för att åter möjliggöra det sociokulturella 
samspelet genom grupparbeten, gemensamt arbete och styrda lektionsupplägg. Giota (2006) diskuterar 
hur det, när elever vill undvika att framstå som dumma och svaga jämfört med andra elever, leder till 
att eleven väljer att undvika att engagera sig. Till och med beteenden som verkar motarbeta eleven 
själv kan i det läget vara att föredra för individen. Risken finns att allt slutar på samma sätt som de i 
studien nämnda matematikeleverna, att eleverna ger upp med en känsla att ”jag kan bara inte fatta det 
här”. Om lärarna inte kan ge dessa elever en känsla av kontroll kommer dessa elever att ge upp och 
stanna vid att ”för mig är det här omöjligt”. Då kan dessa elever gå från att försöka att lyckas men 
misslyckas på grund av läsförståelsebrister, till att undvika att engagera sig i uppgifter. Om eleven 
undviker att vara aktiv är det enligt sociokulturell teori svårare för läraren att både stötta men även 
utmana eleven att nå längre. I det läget tar eleven inte del av de exempel som kan finnas i lärmiljön på 
tänkande och utövande av aktiviteten, och eleven kan inte tillgodogöra sig fungerande tanke- och 
arbetssätt.  

Syftet med texten, meningen med uppgiften 
Alla lärare i studien arbetade utifrån antagandet att syftet med texten var viktigt för framgångsrik 
textförståelse. Syftesfokus uppnådde lärarna på olika sätt. Det kunde ske genom att arbeta fram 
läsförståelseutvecklande frågor och leta efter bra texter, eller i att lärarna alltid gav syftet med texten, 
eller att läraren gav analysmallar till eleverna. Lärare handledde eleverna i gemensam textläsning och 
även i grupparbete där de letade syfte, tema och analyserade texter. Samtalet om texten som viktig, 
tillsammans med andra nådde elever längre än de kunde komma på egen hand.  

Lärare och specialpedagoger berättar i denna studie hur de använder sig av högläsning för klassen, 
diskussion, individuella och gemensamma klassrumssamtal för att bedöma och vidareutveckla 
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elevernas läsförståelse.  Alla lärare förklarade, gav exempel, gav möjlighet till diskussion och 
reflektion. Alla lärare eftersträvade att se de högre läsförståelseförmågorna demonstrerade i de (ofta 
skriftliga) examinerande uppgifterna. Lärargruppen visar även på grupparbetet, och elevsamtalet i 
grupper som en metod de använder i utvecklingsarbetet.Men andraspråkslärare/specialpedagog 
poängterade mer än andra lärare det styrda grupparbetet och samtalet två och två i klassrummet. 
Samtliga lärare ser och beskriver utveckling och positiva resultat i elevernas arbete genom de olika 
metoder de fokuserar på.   

Lärares fokus på meningen med uppgiften kan relateras till Antonovskys (2005) resonemang om 
meningsfullhet. Om eleven ser meningen med uppgiften är det troligare att han eller hon väljer att 
engagera sig.  

Relationen mellan teori och trygghet i 
utvecklingsarbetet  
Det närmaste lärare och specialpedagoger kommer teoretiska begrepp var när de i några få fall själva 
tar upp lässtrategier, eller när någon nämnde genrepedagogik. Utifrån detta kunde lärares arbete med 
läsförståelseutveckling varit mer eller mindre obefintligt i klassrummet. Så var dock inte alls fallet, 
även om lärare i något fall uttryckte tveksamhet inför om just de arbetade läsförståelseutvecklande, 
eller om läsförståelseutveckling var i fokus under det allmänna kursarbetet för just dem. 

Det var ett överraskande fynd i studien att andraspråkslärare och specialpedagoger med 
andraspråksbakgrund kände sig tryggare när det gällde hur de skulle utveckla elevers läsförståelse än 
övriga pedagoger. Emellertid är det möjligt att de generella trenderna även SVE-lärarna uppger att de 
ser bland elever med sjunkande textförståelse ökar kraven på dessa modersmålslärare. Detta kan leda 
till en större känsla av osäkerhet inför utmaningarna det medför för SVE-lärarna. Andraspråkslärare 
har med tydlighet redan tidigare varit tvungna att relatera till förståelse, och textförståelse, på ett mer 
genomgripande sätt. Det genomsyrar hela deras yrkesprofession. Andraspråksbakgrunden verkar 
innebära att det fokus som med nödvändighet måste bli på förståelse gör att dessa pedagoger känner 
att de arbetar med förståelse hela tiden. Dynamiken i elevkommunikationen blev här väldigt uttalat 
nyckel till utveckling.  

Det var också tydligt här andraspråkslärare och specialpedagoger kände sig trygga att arbeta mycket 
bottom-up, förståelsecentrerat, semantiskt och strukturerat. Lärarna arbetade alltså utifrån ett som det 
verkade mer atomistiskt arbetssätt i klassrummet. Det handlade om att ge eleverna en känsla av 
begriplighet, helt enligt Antonovskys (2005) tankar, för att undvika att elever förlorade motivationen. 
Detta innebär att lärarna utan att direkt beröra sociokulturella lärteorier (Dysthe, 2003), eller 
Antonovskys motivationsforskning, ändå tillämpade dessa koncept i hög grad.  

Dock visade studiens resultat att det även är troligt att om lärarna får utveckla teoretiska begrepp, både 
i relation till lärteori, och till läsförståelseutveckling, kan det ge lärarna själva en större upplevelse av 
trygghet i läsförståelsearbetet. Det kan även hjälpa lärarna att utveckla elevernas metakognitiva 
förståelse av sina läsförståelseprocesser i samband med kritiska uppgifter på gymnasiet. De egna 
metakognitiva strategierna är ju också faktorer som forskare som Mercer (2006), och Westlund (2013) 
nämner som viktiga.  
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Arbete med textförståelse på olika textnivåer  
Timglasmodellen i bakgrundsdelen kan användas för att föra ett resonemang kring bottom-up/top-
down-strategier. Ett resultat i studien var att bottom-up-arbetssätt med text framhölls som mycket 
viktigt, och även kunde behövas bland SVE-elever. Pardede (2010) hävdar att den tidigare konflikten 
mellan bottom-up/top-down-perspektiv alltmer upphört för att i stället ge rum för ett metakognitivt 
resonemang som bygger på en förståelse av de många olika samverkande processer som pågår under 
textläsning. Eskeys (1988) koncept med interaktivitet mellan textnivåer kan relateras både till detta 
resonemang, till timglasmodellen och denna studies resultat. 

I studiens resultat kring arbetet med elevers läsförståelse på gymnasienivå framgick att lärare kan ha 
en attityd av att elever redan ska kunna vissa saker. Därför lämnas eventuellt arbetet med text, ord, 
grammatik på mikronivå därhän. Det mer generella, textövergripande arbete får företräde, kanske även 
utifrån upplevda tidsramar. Emellertid behöver elever enligt lärarna arbeta med ord, ordförståelse, på 
basal nivå. Även om också en fenomenografisk teoretisk utgångspunkt betonar holistiska 
textperspektiv, stöder alltså studien att det fortfarande behövs ett fortsatt uthålligt arbete på basal 
textnivå trots att ett atomistiskt arbetssätt anses som mindre fungerande lässtrategiskt sett utifrån 
fenomenografisk textteori.  

Forskning kring läsande har som tidigare nämnt visat att även skickliga läsare förlitar sig på bottom-
up-strategier vid läsning. Ju skickligare en läsare är, ju mindre gissar läsaren (Tremain, 2001 & in 
press, 2016). Dessa två förhållanden motbevisar ett under en tid rådande forskningsmässigt ensidigt 
stöd för top-down-strategier. Andraspråkselever hade ofta, liksom dyslexielever, delvis mer 
välfungerande lässtrategier, eller i andraspråksundervisningen arbetas sådana upp, enligt studien. 
Emellertid behöver även SVE- eleverna arbeta med ord, och ordförståelse, på basal nivå, och även 
uppnå mer välfungerande lässtrategier.  

Nyare läsförståelseforskning som Catts et al. (2006) kunde visa på samband mellan allmänna 
läsförståelsesvårigheter och språkliga begränsningar.  Detta verkar även logiskt utifrån Stanovich 
(1986) diskussion om hur goda läsare fortsätter att utvecklar ordförråd och språkförståelse, medan 
gapet växer till mindre goda läsare. Även Torgesens (2001, 2006) forskning stödde detta. Lärarnas 
berättelse i studien om ett aktivt läsmotstånd och bristande läsning bland en stor del av eleverna verkar 
också bekräfta Stanovich (1986) slutsatser. Eftersom dessa elever utifrån sina attityder exponerar sig 
för mindre läsning, utvecklas inte heller deras (språk)förståelse. Detta sammanfaller även med Tunmer 
och Gouch (1986) definition av läsning och beskrivning av skillnaden mellan dyslektisk 
läsproblematik och allmän läsförståelseproblematik. Den nämnda forskningen, liksom denna 
uppsatsstudie, stöder därmed fördelarna ett andrapråksperspektiv som betonar bottom-up-strategier, 
även för elever på studieförberedande program. SVE-eleverna hade ju även de ofta mycket låga 
stanineresultat i studien, och visade det tidigare nämnda undvikandestrategin i betydligt högre grad än 
andraspråkselever.  

Metakognitiv läsförståelseutveckling och 
interaktion 
Pedagogerna i studien beskriver situationer av utveckling. Elevers läsförståelseutveckling innebär en 
metakognitiv utveckling som kännetecknas av att eleverna kan utveckla sina uppgifter. Detta kan ske 
bland annat eftersom eleverna i detta läge kan se bristerna i sina arbeten. Den metakognitiva 
utvecklingen kännetecknades i studien kommunikativt genom elevers utveckling av resonemang, 
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analys och nya frågor; den kommuniceras muntligt i klassrummet men kan också ses i elevarbetet. Det 
innebar även att vissa frågor upphörde eftersom elever förstod vad de skulle göra. Studien visade att 
den individuella utvecklingen var svårare att uppnå än den gemensamma, när det gällde elevers 
läsförståelse.  

Det möjliga värdet av att kommunikativt utveckla metakognition för att sedan se eleverna använda 
dessa tankebärande förståelsestrukturer inför en textförståelse, eller att skriftligt uttrycka sig öppnar 
intressanta möjligheter. Analys, tolkning och kritisk attityd tränas i Mercers (2006) modell. Till 
exempel uppmanas elever att fundera på ett alternativt sätt att lösa en uppgift på. Flera av dessa 
förmågor efterfrågas även i de skriftliga uppgifterna som prövar eleverna i svenskämnet på gymnasiet. 
I Mercers studie fanns även transferens av tränade förmågor in i andra ämnens prov. Mercer (2006), 
som menar sig ha evidens för att sociokulturella arbetssätt i kommunikation utvecklar lärandet, 
beskriver ett sätt att kommunikativt bygga tankestrukturer som kan möjliggöra kunskapsutveckling 
och förståelse i samverkan med andra. Om detta koncept används kan den eftersträvade individuella 
utvecklingen möjligen uppnås genom att elever i små grupper får förklara orsakssamband, 
sammanfatta, ge exempel och även ge en egen åsikt om vad ett material innebär för förståelsen av 
detsamma. Fördelen med att lärare arbetar med denna utvecklingsmetod är att de inte behöver vara så 
låsta till skriftliga medier, vilket lärarna i studien gav uttryck för att de var. 

Lökensgaard Hoel ger i en artikel (Dysthe, 2003) ett exempel på ett sociokulturellt arbetssätt att 
utveckla elevers textanalys av skönlitterära texter genom handledd kamratrespons. Genom att följa 
elevsamtalet här kan man se den individuella analysutvecklingen hos en av eleverna som initialt hade 
mycket svårt att se bortom de bokstavliga tolkningarna. Språket blir utvecklingsverktyget, men 
kamratens draghjälp utmanar och leder genom sitt exempel till metakognitiv utveckling. Frågan är 
dock om inte processen behöver upprepas flera gånger för att uppnå den individuella analys- och 
läsförståelseutvecklingen lärare eftersträvar och har svårt att uppnå i studien. För att eleven 
individuellt ska kunna upprepa tänkandet de iakttagit, måste tänkandet ha internaliserats, enligt 
sociokulturell teori. Detta tar troligen olika lång tid för olika individer och möjlighet för processen 
måste antagligen ges flera gånger. Att som lärare vara säker på att denna utveckling har skett för alla 
elever är svårt. När det prövas kan det ändå, trots utvecklingsarbete, visa sig att eleven inte 
självständigt kan uppvisa att kurskrav uppnåtts. 

Kritiska kurskrav missgynnar processbedömning 
Lärarna, och specialpedagogerna beskriver en verklighet som begränsas, styrs och kontrolleras av 
kurskrav. I undervisningen innebär det ofta en stark betoning på skrivande som det medie vari 
läsförståelseförmåga visas och bedöms. Studiens resultat visar att det är svårt att tillämpa information 
som nyare forskning visat, till exempel Okumura (2014) Rupp et al. (2006), och Tengberg (2014) när 
det gäller provkontexter, och provformat. Detta blir tydligt utifrån de begränsningar tidsramar, 
kurskrav och elevantalet lärarna skall hantera i bedömningskontexter.  

De kritiska kurskraven i studien kan företrädesvis relateras till skriftliga uppgifter, med utgångspunkt i 
ett textmaterial som skall användas, sammanställas, sovras, och bearbetas. Korp (Skolverket, 2011c) 
liksom Westlund (2013) diskuterar båda hur processarbetet får stå tillbaka på grund av 
bedömningskulturen i det svenska skolsystemet. Produktbedömning tar fokus från mer 
processorienterade (och därmed formativa) arbetssätt där elevers arbete kan vara underlag för en 
metakognitiv utveckling. Den svenska betoningen på bedömning har dessutom lett till ett stort antal 
prov, bedömning, som ofta blir skriftliga och mer traditionella, enligt Korp. Dylan Wiliam (2010) 
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menar att ju mer läraren i samtalet med eleven fokuserar på betyg, ju mindre formativt och stödjande 
för framtida kunskapsutveckling blir elevsamtalet.  

De kurskrav som lärarna och specialpedagogerna beskrev som kritiska, och tidpunkten när elever fick 
uppenbara svårigheter i svenska eller svenska som andra språk på gymnasiet i relation till 
läsförståelsen, skilde sig alltså något åt. Andraspråkselever kunde få svårigheter redan i ettan på 
gymnasiet, visade studien. Det är i de skriftliga kraven (baserade på läsförståelse) som det blir 
uppenbart att läsförståelsen lägger hinder i vägen.  

Dysthe (2003) lyfter fram att språket även kan ses som ett lärredskap vid skriftliga uppgifter. En 
svaghet för skriftutveckling utifrån sociokulturell teori är den tidigare nämnda tyngdpunkt som i 
västländer ligger på kunskap som något som överförs. Mer fruktbart är det att se skriftspråk (och 
språk) som dialogiska redskap, varigenom andras tänkande, kan iakttas och sedan i sin tur utvecklas, 
och sändas tillbaka; eller vidare till andra mottagare (Dysthe, 2003; Säljö, 2000).  

Elevers metakognitiva förståelse behöver utvecklas både i receptiva och produktiva textarbeten. I 
studien framhölls att elevers texter ofta blev helt oförståeliga. Eleverna hade inte metakognitiv 
förståelse för hur de kunde få fram ett förståeligt budskap, eller så hade de inte eget språk för att 
återberätta ett sammanhang på ett förståeligt sätt. Detta sistnämnda gällde särskilt andraspråkselever.  

Slutdiskussion 
Förenklat innebär en överbetoning på top down-strategier att man enbart förlitar sig på information 
man kan få utanför texten, sin erfarenhet, eller utifrån förutsägelse/gissande. Detta är också strategier 
som läsutvecklingsmetoden Reciprocal Teaching (RT) fokuserar på (Palinscar & Brown, 1984). 
Bottom-up-strategier däremot förlitar sig på information som finns i texten på lokal nivå, som 
informationen läsaren får när personen förstår att ett ord är ett adjektiv, ett substantiv, ett abstrakt 
begrepp, plural, eller att ett prefix negerar (Pardede, 2010).  Om läsaren inte förstår textinformationen i 
den fysiska texten, och dessutom skall gissa omkring det han eller hon inte alls förstår, är det svårt att 
se att personen i samspel med andra ska utveckla ny läsförståelse. Om inte kontroll, meningsfullhet, 
och hanterbarhet uppstår visar studien att elever väljer att undvika att engagera sig i uppgifter. Därför 
blev också en del av lärargärningen att motverka de negativa copingstrategierna elever använde. Det 
gällde att föra in elever i ett lärsammanhang där elever kan se och förstå genom att andra först visar 
hur man gör. Många gymnasieungdomar, men särskilt andraspråkselever, hade fortfarande behov av 
grundläggande textarbete som försiggick på bottom-up-nivå. Alla lärare i studien fick arbeta med ord, 
begrepp och ordförståelse på mikronivå.  

Tremain (2001 & in press, 2016) och Eskey (1988) redovisar att skickliga läsare och mindre skickliga 
läsare förlitar sig till samma strategier, och att dessa i stor utsträckning är bottom-up-strategier. Båda 
grupperna förlitar sig dessutom i lika hög grad på kontexten. Goda läsare litar på kontexten för 
läsflytet (och därmed läshastigheten) medan mindre goda läsare litar på kontexten för ”accuracy”, 
korrektheten i avkodningen. Läsares medvetna kognitiva processer låses alltså inte upp i att gissa eller 
förutsäga, och att känna igen ord utan att läsa som forskningen tidigare ansett. Stanovich (1980) fann 
att det därmed troligare är läshastigheten än den individuella lässtrategin som avgör 
lässkicklighetsnivån. Denna forskningsslutsats kombinerad med Catts et al. (2006) skulle stödja att 
elever med läsförståelsesvårigheter skulle vinna på språkutveckling och lästräning för att öka 
läshastigheten.  
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Eskey (1988) betonar att top-down strategier när man diskuterar enkel ordigenkänning inte 
kännetecknar goda läsare utan tvärtom är ett tecken på svag avkodning. Däremot kan man enligt Eskey 
tala om fördelen av top-down strategier när man diskuterar textinnehåll. En slutsats Eskeys forskning 
stöder är alltså att samtal om textinnehåll, och därmed läsförståelse på gymnasienivå med fördel kan 
tränas med lässtrategin Questioning the Author (QtA), inriktad på faktatexter, eller även med metodik 
hämtad från ovan nämnda RT. Detta skulle innebära att läsaren tränar sig på att använda ”higher level 
interpretations of texts”, vilket de kanadensiska lärarna betonade (Westlund, 2013). Dock är det värt 
att betona att eftersom elever i studien ofta fick svårigheter med de mer vetenskapliga, faktabaserade 
texterna, är en metodik som fokuserar på förståelse av faktatexter, värdefull (QtA).  

Bosch och Montañés (1997) betonar samma interaktivitet som Eskey: de menar att interaktivitet 
mellan bottom- up/top-down-strategier är eftersträvansvärt, inte minst när det gäller andraspråkselever. 
Detta fann stöd i studien; flera specialpedagoger och pedagoger i studien menade att förståelsen måste 
komma innan det var möjligt att arbeta med genrer, texttyper, och att det grundläggande arbetet måste 
få ta tid. Eftersom Catts et al. (2006)  i sin forskning visat att en aspekt av läsförståelsesvårigheter är 
just begränsningar i språkförståelsen bör en rimlig slutsats vara att svensklärare och specialpedagoger 
kan vinna på att utveckla didaktik och metodik efter andraspråksmodeller.  

Utvecklig av språket, och läsförståelsen på bottom up-nivå bör vara viktiga grundpelarna som leder 
och samverkar med top down-strategier. Vi har inte råd att förlora insikten om meningsfullhetens 
betydelse för både motivation och intresse genom att negligera bottom-up-arbetet med texter. En texts 
meningsfullhet uppstår både i förståelsen av orden, dess samverkan på bottom- up-nivå, såväl som i 
tolkning på top down-nivå. 

Trots att lärarna i studien inte diskuterade begrepp som sociokulturell teori använde alla sig av 
metoder och arbetssätt som har sociokulturella inslag. Man tränade uppgifter tillsammans för att elever 
senare skulle kunna göra dem på egen hand, till exempel. Gruppdiskussioner och elevkommunikation 
sågs som viktiga verktyg. Lärarna läste gemensamt med elever, de stannade ofta upp för att få 
bekräftat att elever följde med, ord skulle förklaras. Det var även tydligt i denna studie att samtliga 
lärare betonade att elever inte läser, att det finns ett starkt motstånd mot läsande även av texter av 
tidningsartikellängd, även på studieförberedande program. Denna undvikandestrategi måste lärarna 
också motspela, med Dysthes (2003) ord, eller utmana. 

Eftersom gymnasiet som en del av det svenska utbildningssystemet i så hög grad arbetar med elever 
som inte läser, behövs utbildningsstrategier och samarbetsstrategier kring just läsförståelsesvårigheter 
på generell nivå. Studien visar att skolorganisationen inte adresserar detta problem på ett styrt och 
kontrollerat sätt. Detta sker inte heller på nationell nivå utifrån de analyser och den forskning som 
Elbro (2004), Hjörne och Ewaldsson (2012), Korp (Skolverket, 2011b), Myrberg (2007a), Persson och 
Emanuelsson (2002), och Ramberg (2015) bidragit till.  

Förslag på framtida forskning 
Hur kan fortsatt forskning bäst ske kring läsförståelseutveckling för elever i gymnasieåldern? Hur 
hjälper lärarna bäst de något äldre läsare med många år av undvikandestrategier inför textarbete när 
delvis dysfunktionella lässtrategier formats? Den ovan nämnda forskningen stödde språkutveckling 
och lästräning för att få upp läshastigheten som faktorer som gynnar utveckling. Detta gällde vid 
läsförståelsesvårigheter som inte kan kopplas till avkodningsproblematik. Därmed följer att 
forskningsprojekt som fokuserar på dessa två färdighetsområden, helst i kombination, skulle vara 
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önskvärda: språkutvecklande arbetssätt, och läshastighetsträning. Enligt de slutsatser som dragits 
utifrån denna studie bör sådan forskning med fördel grundas i interventioner och studier av projekt där 
det metodiska arbete andraspråkslärare använder sig av i kombineras med/eller följs av top-
downstrategier; såsom QtA eller RT.  

Metakognitiva strategier kan även tränas kommunikativt för att stödja helhetsförståelse av 
sammanhang och processer. Sådan träning är av vikt på gymnasienivå då det inte enbart är i textarbete 
som elever behöver träna analys, resonemang, tolkning. Utvecklingen av högre tankeprocesser kan 
tjäna elever vid framtida studier, i kommande arbets- och privatliv. Denna studies författare framhåller 
att det är troligt att sådana metakognitiva strategier även stöder de olika nivåer elever förstår, och 
bearbetar text på. Studier kring arbetssätt för att utveckla metakognitiva strategier liknande Mercers 
(2006) i Sverige kan vara ett intressant forskningsområde utifrån denna studie och analys.  

Ett annat intressant framtida forskningsfält skulle kunna vara samarbetsutveckling i skolorganisationen 
av didaktiskt och metodologiskt mellan specialpedagoger och ämneslärare på gymnasiet.  Hur skall 
sådana samarbeten kunna organiseras på ett effektivt sätt? Vilka resultat och svårigheter skulle uppstå 
vid genomförandet av sådana projekt? Detta skulle också vara intressanta fortsatta forskningsfält. 
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Bilaga 1, Intervjufrågor: 
 

o Hur sker arbetet med att utveckla elevers läsförståelse? 
 

o Hur vet lärare/specialpedagoger att elevers läsförståelse utvecklas? 
 

o När kan lärare/specialpedagoger se att begränsningar i läsförståelsen påverkar elevers 
möjlighet att bli godkända enligt kurskraven?  

 
o Hur vet lärare/specialpedagoger att elever har läsförståelsesvårigheter? 

 
o Vilka kunskapskrav upplever lärarna/specialpedagogerna som särskilt kritiska och 

avgörande om och när elever inte godkänns? 
 

o Hur samarbetar lärarna/den specialpedagogiska professionen för att utveckla 
läsförståelsen för elever med läs- och skrivsvårigheter? Beskriv!  

 
o I relation till läsförståelsen, vilket specialpedagogiskt stöd får lärarna? 

 
o Vilka råd och anvisningar ger specialpedagogerna till lärare gällande elevers 

läsförståelse och skolsvårigheter? 
 

o Hur tar lärare till sig råd och anvisningar kring elevers studiesituation? 
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Bilaga 2, Beskrivning, informanter: 

 
Lärare A, SVE, 14 år i yrket (gymn.). 
 
Lärare B, SVE, 8 år i yrket (gymn.).   
 
Lärare C, SVE, 14 år i yrket (grund./gymn.).  
 
Lärare D, SVA, 8 år (annat ämne) / SVA 1 år. (gymn.).  
 
Lärare E, SVE, 3 år i yrket (gymn.). 
 
Specialpedagog A, SVE, år i yrket, som lärare: 8, specialpedagog: 6.   
 
Specialpedagog B, SVA, år i yrket, som lärare: 15, specialpedagog: 3    
 
Specialpedagog C, SVA, år i yrket, som lärare (mellan): 5, speciallärare: 10 specialpedagog: 20 
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