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Sammanfattning 

I dagens kunskapssamhälle är läsförståelse en av de viktigaste färdigheterna, som är nödvändig i alla 

ämnen. Skolan är skyldig att hjälpa alla elever att utveckla god läsförståelse. Syftet med denna studie 

är att utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv förstå och analysera hur skickliga lärare och 

speciallärare i årskurs 4-6 undervisar för att utveckla alla elevers läsförståelse, samt hur dessa lärare 

bedömer elevers läsförståelse. För att ta reda på detta har en kvalitativ ansats valts och metoderna som 

använts är intervjuer och observationer. Fem skickliga klasslärare och två specialpedagoger har 

intervjuats, samt tre observationer har genomförts. Resultatet visar att strukturerad undervisning, där 

elever får strategier, metoder och modeller för hur de ska läsa och förstå en text, utvecklar elevers 

läsförståelse. Läsförståelseundervisningen sker i interaktion och klassrumsklimatet är tryggt. 

Bedömningen är framåtsyftande och sker genom att lärarna samlar olika information om elevens 

utveckling och lärande. Den mest gynnsamma bedömningen är sådan som involverar eleven och som 

sker löpande. Genom att arbeta strukturerat med strategier och formativ bedömning gynnas alla elever. 

Ett viktigt uppdrag som speciallärare kommer vara att vägleda kolleger hur de kan anpassa och 

förändra undervisningen, utifrån elevers olika behov. Detta för att alla elever ska ges förutsättningar 

att uppnå kunskapskraven och få en likvärdig utbildning i en skola för alla. 
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1. Inledning 

Att undervisa i läsförståelse är att undervisa för ett livslångt lärande. Målet är inte att betrakta läsning 

enbart som en färdighet eller som avkoppling utan som ett ovärderligt verktyg för att utveckla ett 

kritiskt, analyserande och kreativt tänkande (Westlund, 2009, s. 7). 

Läsförståelse är en komplex process, som består av många olika färdigheter, som utvecklas hela livet 

och är mycket viktigt. Den påverkar och genomsyrar alla skolans ämnen och är en 

ämnesöverskridande färdighet (Westlund, 2013). För att alla elever ska kunna utveckla sin 

läsförståelse så långt som möjligt, är god undervisning och skickliga lärare av stor betydelse. God 

läsförståelse är alltså en avgörande förmåga för individen i dagens kunskapssamhälle för att kunna 

delta fullt ut som samhällsmedborgare (Bråten, 2008; Reichenberg 2008). Följaktligen är undervisning 

och bedömning av läsförståelse av stor betydelse, eftersom negativa erfarenheter från skoltiden och 

tillkortakommanden påverkar självbilden negativt och riskerar att påverka individen hela livet (SOU 

1997:108). Det medför att elever som inte får möjlighet att utveckla god läsförståelse riskerar ett liv i 

utanförskap, där de inte kan tillgodogöra sig information i samhället och därmed marginaliseras 

(Fischbein, 2009; Taube, 2009). Läsförståelse är med andra ord en nödvändighet och en rättvise- och 

demokratifråga, som skolan har skyldighet att hjälpa alla elever att utveckla (SOU 1997:108; 

Westlund, 2013). 

Många internationella mätningar PISA (Skolverket, 2013a) och PIRLS (Skolverket, 2012) visar hur 

svenska elevers läsförståelse har sjunkit under de senaste åren och då är det framförallt pojkar och 

lågpresterande elevers resultat, som har försämrats mest (Skolverket, 2014). Därför vill vi med denna 

studie utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv undersöka hur skickliga lärare och speciallärare i 

årskurs 4-6 uttrycker att de undervisar för att utveckla alla elevers läsförståelse, samt hur de bedömer 

elevernas läsförståelse.  
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer styrdokument, tidigare forskning och de teorier som ligger till grund för denna 

studie att presenteras.  

2.1 Likvärdig undervisning 

Skolan ska erbjuda alla elever undervisning på rätt nivå, utifrån elevens förutsättningar. Med det 

avses, enligt Skollagen (SFS 2010:800), att elever ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt 

lärande och sin personliga utveckling för att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. 

Elever som har svårt att uppfylla kunskapskraven, ska få det stöd som de behöver. 

Även Skolförordningen (SFS 2011:185) framhåller vikten av att elever får en strukturerad 

undervisning, där lärare kontinuerligt ger stöd och skapar förutsättningar. Detta för att elever ska 

kunna nå de kunskapskrav som minst ska uppnås och utvecklas så långt som möjligt. 

En likvärdig utbildning, som ska främja alla elevers utveckling och lärande, beskrivs i Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11), på följande sätt: 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 

anledningar har svårigheter att nå målen för utbildning. Därför kan undervisningen aldrig utformas 

lika för alla (Skolverket, 2011a, s. 8).  

I Skolverkets allmänna råd för Planering och genomförande av undervisning (Skolverket, 2011c) 

framhålls betydelsen av att undervisningen individualiseras vilket betyder att den ska organiseras och 

genomföras utifrån varje enskild elev. Således krävs det att läraren kontinuerligt utvärderar 

undervisningen så att den leder mot de mål som konkretiserats i de allmänna råden och att läraren 

fortlöpande bedömer om undervisningen behöver anpassas ytterligare för att möta varje elevs behov 

och förutsättningar (ibid.). 

Liknande budskap lyfts fram i internationella överenskommelser som Salamancadeklarationen 

(Svenska Unescorådet, 2006) och FN:s barnkonvention (UNICEF Sverige, 2009) där det framgår att 

utbildning skall vara tillgänglig för alla elever. Elever i behov av särskilt stöd skall erbjudas en 

pedagogik som anpassas efter deras behov och som sätter eleven i centrum. Dokumenten betonar en 

integrerad skola för att motverka diskriminerande attityder. Följaktligen framhåller både 

styrdokument, internationella deklarationer och konventioner att alla elever oavsett förmåga får 

möjligheter och förutsättningar att utvecklas. En skola för alla ställer därför höga krav på skolans 

verksamhet och målet är att alla elever ska kunna lämna skolan med rak rygg (SOU 1997:108). 

I dag förespråkar många forskare arbete med läsförståelse och olika lässtrategier, för att alla elever ska 

ges möjlighet att nå skolans mål. Undervisning av lässtrategier föreskrivs även i Lgr 11 (Skolverket, 

2011a). 
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2.2 Läsförståelse 

Enligt kursplanen ska eleverna i ämnet svenska i årskurs 4-6 ges förutsättningar att utveckla sin 

förmåga att ”läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften” (Skolverket, 2011a, s. 

222). Eleverna ska få möjlighet att möta olika slags texter, både inom skönlitteratur och sakprosa 

(Skolverket, 2011a). I Skolverkets kommentarmaterial till kursplanen i svenska betonas att elever ska 

ges tillfälle att upptäcka glädjen i att läsa och få läslust (Skolverket, 2011b). 

I slutet av 1970-talet konstaterade den amerikanska professorn Dolores Durkin att läsförståelse sällan 

lärdes ut i klassrummen, utan lärarna gav i stället ut många arbetsböcker och ställde mest 

innehållsfrågor (Fielding & Pearson, 1994; Westlund, 2009). En av de mest förvånande upptäckterna 

under 1970- och 80-talet var att tiden, som ägnades åt läsning var ungefär 7-15 minuter per dag. I det 

traditionella klassrummet var tid för förståelseundervisning lika ovanligt som tid till att läsa texter. På 

grund av Durkins resultat var det många undersökningar som under 1980-talet fokuserade på att lära ut 

strategier, som skickliga läsare använde (Fielding & Pearson, 1994). Trots dessa kunskaper visade det 

sig, när andra amerikanska forskare upprepade Durkins studie cirka 20 år senare (i slutet av 1990-

talet), att de kom fram till samma nedslående resultat, som Durkin gjort, vilket visade att lärare 

fortfarande förutsatte läsförståelse när en elev kunde avkoda och läsa med flyt (Westlund, 2009).  

Den mest radikala förändringen i läsundervisningen de senaste 15 åren gäller förståelse, där 

metakognition och strategier har varit i fokus. Läsaren behöver således kunna göra meningsfulla 

kopplingar mellan sina tankeprocesser, texten och sina egna förkunskaper. För att förstå texter på ett 

effektivt sätt, behövs därför mer än att bara kunna identifiera ord, ha kunskap om grammatik och 

syntax, ha en utvecklad vokabulär, ha kunskap om skrivsätt samt ha relevant bakgrundskunskap 

(Fielding & Pearson, 1994; Oakley, 2011). Forskning visar att undervisning och inlärning av kognitiva 

strategier är mycket fördelaktigt för att förstå texter och förbättra läsförståelsen (Oakley, 2011). Att 

bara läsa flytande räcker med andra ord inte, för förståelse innebär så mycket mer. Det betyder att läsa 

mellan raderna, göra inferenser, och att utvärdera tänkandet och detta bör således läras ut explicit. 

(Fielding & Pearson, 1994). ”Läsförståelse är att utvinna och skapa mening när man genomsöker 

skriven text och samspelar med den” (Bråten, 2008, s. 14) och det är därför av stor betydelse att 

läsaren är aktiv i detta samspel (Taube, 1997). Ett annat begrepp i sammanhanget, som nämns och som 

har ungefär liknande innebörd är begreppet textrörlighet. Det har utvecklats för att kunna samtala om 

hur läsaren rör sig, skapar mening, förstår och uttrycker sig om innehållet. Läsförståelseundervisning 

för att vidga elevers sätt att självständigt läsa och förstå texter innehåller således systematisk 

undervisning i och om läsförståelsestrategier (Liberg, 2013). 

Undervisning i läsförståelse är en viktig del av läsningen, men har i Sverige, liksom i många andra 

länder, fått stå tillbaka till fördel för avkodningsträning, vilket förklarar att läsförståelseforskning är ett 

relativt nytt forskningsfält (Westlund, 2009, 2013), men intresset för att studera läsare har ökat de 

senaste åren (Molloy, 2008), även om många lärare känner osäkerhet i hur man undervisar i förståelse 

(Liang & Dole, 2006; Oakley, 2011). I Sverige har det ökande intresset för läsförståelseundervisning 

framför allt visat sig genom arbetet med En läsande klass (Widmark, 2014). Det arbetet grundar sig till 

stor del på Palincsar och Browns (1984) Reciprocal Teaching (RT), vilket innebär ömsesidig 

undervisning och där strategiundervisning är i fokus (ibid.). I dag är de flesta läsforskare överens om 

att god avkodning och läsflyt är avgörande för läsförståelse, men samtidigt är det en av de svåraste 

förmågorna att bedöma i skolan (Westlund, 2009). 
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2.2.1 Läsförståelsestrategier 

I Kommentarmaterialet till kursplanen i svenska beskrivs lässtrategier som ”... de konkreta sätt som en 

läsare använder för att angripa en text” (Skolverket, 2011b, s. 12). Styrdokument, forskning och 

litteratur som behandlar läsundervisning framhåller betydelsen av att elever får möjlighet att utveckla 

förmågan att använda lässtrategier (Skolinspektionen, 2016). Enligt kursplanen ska eleverna i årskurs 

4-6 inom ämnet svenska lära sig lässtrategier för att förstå och tolka texter, samt urskilja texters 

budskap, både det som uttalas och det som står mellan raderna (Skolverket, 2011a). Dessa lässtrategier 

anses vara nödvändiga, eftersom det breddar och fördjupar elevens läsförmåga. Därmed ska elever 

under hela grundskoletiden få undervisning om hur de bör göra för att läsa och förstå olika texter 

(Skolverket, 2011b). 

Det finns ett annat begrepp, som hör ihop med lässtrategier som Skolverket (2013b) benämner 

läsförståelseprocesser. Lärare bör använda sig av dessa processer för att få en bild av vad eleven 

förstår och vilka lässtrategier eleven använder för att förstå så mycket som möjligt av texten. 

Läsförståelseprocesserna är kopplade till kunskapskraven och består av följande: hitta efterfrågad 

information, dra enkla slutsatser, sammanföra och tolka information och idéer, samt reflektera och 

granska och värdera innehåll, språk och textuella drag. Uppdelningen synliggör inom vilken process 

eleven har sina styrkor respektive svagheter och därmed vilka läsförståelseprocesser som eleven 

behöver utveckla (ibid.). Eleven använder sig dessutom av metakognitiva processer och strategier, det 

vill säga sin egen medvetenhet och kunskap, för att övervaka sin förståelse (Rosén, Längsjö, Nilsson 

& Gustafsson, 2008). 

Även Skolinspektionen (2016) har noterat vikten av att undervisa i läsförståelsestrategier och de har i 

tidigare granskningar lyft fram att elever i alltför liten omfattning får möjlighet att bearbeta lästa texter 

i samtal med lärare och klasskamrater. Enligt tidigare studier behöver elever hjälp med att lära sig 

olika lässtrategier, både när det gäller att avkoda text och att få läsförståelse. Svenska elever får arbeta 

mindre med lässtrategier, jämför med andra länder, vilket är oroväckande (ibid.). Jämfört med 2001 

visar dock PIRLS 2011 att användandet av strategier har ökat och fått en mera framskjuten position 

(Skolverket, 2012) även om det fortfarande varierar mellan och inom skolor (Skolinspektionen, 2016). 

Alla elever har inte bara rätt till en god undervisning, utan de har dessutom. 

… nytta av en gemensam uppsättning strategier, även om de måste anpassas för att ta hänsyn till olika 

kognitiva, emotionella och sociala förmågor. Det som krävs är systematisk, tydlig och intensiv 

tillämpning av ett brett spektrum av effektiva undervisningsstrategier – dag för dag, minut för minut – 

i våra klassrum (Mitchell, 2015, s.27). 

Dessa strategier bör lärare således undervisa om och förutom att strategierna beskrivs i 

styrdokumenten, så framhålls vikten av lässtrategiundervisning i forskning. Enligt Westlund (2009) 

innebär läsförståelsestrategier de medvetna metoder som används vid läsning för att underlätta 

förståelse. Helt i överensstämmelse med styrdokumenten så framgår det i aktuell forskning att sådana 

strategier är förknippade med en medveten och systematisk plan, såsom att försöka förutse innehållet, 

dra slutsatser, skapa inre bilder, kontrollera sin egen förståelse genom att ställa frågor, sammanfatta 

innehållet och dra paralleller till tidigare kunskaper. Det handlar med andra ord om avsiktliga försök 

att förstå och skapa innebörd av text. Det vill säga att bli medveten om sitt eget tänkande och hur det 

går till, metakognition (Fielding & Pearson, 1994; Oakley, 2011). 

Eleverna måste tränas i att fundera över vad de läser, men även att samtala om texter, det vill säga att 

ge textrespons (Molloy, 2008). En sådan undervisning kräver att läraren är medveten och reflekterar 

över sin strategiundervisning. Strategierna är alltså ett medel och inte ett mål i sig. Om benämningen 
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av strategierna blir det primära målet, i stället för att utveckla förståelse av innehållet, så är det ett 

problem (Keene & Zimmermann, 2013). För mycket fokus på själva strategiarbetet har kritiserats av 

många forskare. Deras kritik består i att textens budskap och innehåll riskerar att gå förlorat. Forskarna 

är däremot överens om att en balanserad läsundervisning i förståelsestrategier främjar elevers 

läsförståelse (Liang & Dole, 2006; Reichenberg & Lundberg, 2011; Westlund, 2013). 

Genom att arbeta med strategier får elever hjälp med hur de ska förstå och läsa en text och det är 

gynnsamt att lärare undervisar i strategier, för att elever ska nå högre läsförståelse. Lärarna behöver 

dock vid upprepade tillfällen undervisa och visa hur strategier kan användas vid textläsning 

(Westlund, 2009). Alla elever gynnas av det, men framförallt de som kämpar med sin läsförståelse 

(Perfetti, Landl, & Oakhill, 2005), då det visar sig att läsförståelsestrategier är särskilt effektiva för 

elever som har mindre god förståelse, eftersom de troligtvis inte kommer på strategierna på egen hand 

(Fielding & Pearson, 1994). Det betyder att elever som lärt sig läsförståelsestrategier kan använda dem 

och överföra användningen av strategier till andra ämnen (Afflerbach, Pearson & Paris, 2008). Det är 

särskilt gynnsamt vid textläsning i SO- och NO- ämnen, eftersom de texterna innehåller många svåra 

ord och begrepp och är oigenomträngliga särskilt för kämpande läsare (Reichenberg, 2008).  

2.3 Undervisning 

2.3.1 Skickliga lärare 

Framgångsrik läsförståelseundervisning är beroende av både skickliga lärare och att de har god 

kompetens och yrkeskunnande inom området. Forskare är tämligen eniga om att det har en avgörande 

betydelse för elevers lärande (Blair, Rupley & Nichols, 2007; Mitchell, 2015; Tjernberg, 2013). Det 

används olika begrepp i forskningslitteraturen för att beskriva lärare som tycks lyckas bättre än andra 

med sin undervisning och som arbetar på ett målmedvetet sätt, så att deras elever utvecklas (Blair, 

Rupley & Nichols, 2007; Hattie, 2012; Tjernberg, 2013; Westlund, 2013). Både begreppen effektiva, 

framgångsrika och skickliga lärare används och här har begreppet skickliga lärare valts. Skickliga 

lärare reflekterar kontinuerligt över sin undervisning och förändrar den, så att den ska passa den 

aktuella elevgruppen. De tror på sina elever, har höga förväntningar och uppmuntrar dem, 

individualiserar och strävar mot att alla elever ska få lyckas utifrån sina förutsättningar och accepterar 

olikheter och mångfald. Klassrumsklimatet är tryggt och tillåtande vilket innebär att elever känner tillit 

till sin egen förmåga (Hattie, 2012; Tjernberg, 2013). Dessa lärare behärskar många olika metoder och 

kombinerar dem, för att undervisningen skall hamna på rätt nivå (Hattie, 2012; Heimdahl Mattson & 

Tjernberg, 2014, 24 januari). Skickliga lärare bedömer elevers progression genom framåtsyftande och 

pågående bedömning (Blair, Rupley & Nichols, 2007). De olika metoder, i undervisning och 

bedömning, som skickliga lärare använder är bra för alla elever, men i synnerhet för elever i behov av 

särskilt stöd (Mitchell, 2015). Lärares kompetens är således viktig för att alla elever ska lyckas i sin 

läs- och skrivutveckling och specialpedagogiska insatser bör ingå som en naturlig del i undervisningen 

(Tjernberg, 2013). Skickliga lärare har följaktligen god kompetens inom läsutveckling, läsförståelse 

och bedömning. De tror att alla elever kan lära sig att läsa med god förståelse.  

2.3.2 Framgångsrik läsförståelseundervisning 

I framgångsrik läsförståelseundervisning används det flexibla grupper, som både består av arbete i 

helklass, grupper och individuellt, för att skräddarsy och individualisera utifrån elevers behov. Det 
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erbjuds en stor variation av material och texter som elever kan läsa och lärarna använder olika 

aktiviteter (Blair, Rupley & Nichols, 2007; Mitchell, 2015; Tjernberg, 2013).  

Lärarna undervisar explicit det som elever behöver lära sig, vilket innebär att lärare och elever 

interagerar och läraren vägleder. Kärnan i explicit undervisning är kommunikation och interaktion. 

Genom denna undervisning erbjuds elever tillfällen att lära och använda färdigheter och strategier i 

autentiska läsuppgifter (Blair, Rupley & Nichols, 2007) och därför är det av stor betydelse att lärare 

funderar och reflekterar över vilken litteratur som används i läsförståelseundervisningen. Det är inte 

ovanligt att bokbestånden på skolor begränsar valet av litteratur då de klassuppsättningar, som finns 

många gånger används slentrianmässigt. Därför bör det ingå i lärares professionalitet att hålla sig 

uppdaterad inom barn- och ungdomslitteratur (Molloy, 2008). God tillgång till böcker har visat sig ha 

avgörande betydelse enligt de undersökningar som IEA (International Association for the Evaluation 

of Educational Achievement) har genomfört och där framkommer också ett tydligt samband mellan 

elevers läsfärdigheter och lärarnas utbildningsnivå (SOU1997:108). Det visar sig också att lärares 

erfarenheter och erhållen fortbildning är av stor betydelse för den läsförståelseundervisning som ges av 

skickliga lärare (Oakley, 2011). 

Det förekommer dock att lärare inte är medvetna om att de behöver visa och ge sina elever modeller 

för hur de bör gå till väga med en text, för att främja läsförståelse. En vanlig feluppfattning är att 

eleven behöver mera tid för att förstå texten, men i stället handlar det kanske om att läraren synliggör 

lässtrategier och talar om hur en skicklig läsare gör för att skapa förståelse (Skolinspektionen, 2016; 

Westlund, 2009). Elever ges möjligheter att lära sig om de får goda förebilder (Davey, 1983), och 

läraren behöver hjälpa eleven både före, under och efter läsningen och tala om vikten av att använda 

sina bakgrundskunskaper, planera och övervaka sin läsning, identifiera huvudbudskapet, plocka bort 

irrelevant information och fundera på hur den nya kunskapen kan användas i framtiden. Lärare har 

ansvar för att visa, stödja och vägleda elever till högre förståelse och det främsta syftet med att 

använda olika strategier är att de ska hjälpa elever till bättre förståelse. Detta kan vara möjligt genom 

framgångsrik läsförståelseundervisning (Skolinspektionen, 2016; Westlund, 2009). 

För att kunna skapa en framgångsrik läsförståelseundervisning bör ett dialogiskt klassrum utvecklas 

där eleverna känner sig som medskapare (Westlund, 2009). En sådan undervisning bör innehålla fyra 

komponenter: mycket tid att läsa, lärarledd undervisning om läsförståelsestrategier, tillfällen till 

samarbete med kamrater och tillfällen för elever att prata med lärare och varandra om sin 

läsupplevelse (Fielding & Pearson, 1994). Elever får genom denna undervisning ta del av olika 

tillvägagångssätt skickliga läsare använder sig av och läraren får möjlighet att visa och beskriva 

tänkandet, så att eleverna förstår vad som sker i lärarens, det vill säga den gode läsarens huvud (Keene 

& Zimmermann, 2013). Genom att på detta sätt tala och tänka högt diskuteras de steg som används i 

strategiarbetet och eleverna får redskap, som de kan applicera och använda vid liknande uppgifter 

(Blair, Rupley & Nichols, 2007). Det kan med andra ord vara viktigt att läraren explicit tänker högt 

och beskriver hur förståelse skapas vid textläsning, då läsare många gånger inte reflekterar under 

läsningens gång, utan bara läser vidare. Läraren kan kanske behöva träna eleverna i att tänka kring en 

text, men också att börja analysera texten. Att tänka kring en text innebär att läsaren analyserar och 

reflekterar över innehållet (Molloy, 2008). 

Dessutom skapar undervisning i läsförståelsestrategier ett gemensamt språk mellan lärare och elever. 

Med hjälp av strategier kan de diskutera insikter och idéer om text och innehåll. I och med att eleverna 

får redskap och förebilder, så får de också möjlighet att uttrycka tankar, vilket ger självförtroende. 

Undervisningen uppmuntrar tänkande och förståelse vid textläsning och det hjälper elever att läsa på 

djupet och således skapa mening och förståelse. I läsförståelseundervisning är fokus på hur läsaren kan 
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bli bättre på att läsa hellre än hur eleven kan återberätta och besvara frågor. Explicit guidad läsning 

handlar om att tänka och det måste ta tid (Keene & Zimmerman, 2013).  

2.4 Bedömning 

Enligt Lgr 11 är skolans mål att varje elev utvecklar förmåga att bedöma sina resultat och att eleven 

kan ställa egen och andras bedömning i relation till egna arbetsprestationerna och förutsättningar 

(Skolverket, 2011a). I Skolverkets allmänna råd för Planering och genomförande av undervisning 

(Skolverket, 2011c) framhålls betydelsen av att lärare kontinuerligt analyserar de kunskaper som 

eleven visar utifrån vad som behandlats i undervisningen och där bedömningen avser att jämföra 

kunskaperna mot kunskapskraven. Det är viktigt att elevernas kunskapsutveckling analyseras 

kontinuerligt och inte endast vid enstaka tillfällen. Den kunskap som lärare får genom att regelbundet 

följa upp elevernas kunskaper är en förutsättning för att aktivt kunna stödja eleverna i deras lärande 

(ibid.). 

Bedömningen bör därför vara en del av undervisningen där läraren samtalar om styrkor och svagheter 

och ger vägledning om vad eleverna behöver utveckla vidare och hur man tillsammans ska ta sig dit. 

Det ger även läraren information om hur den egna undervisningen fungerar, vad som behöver 

förändras eller utvecklas utifrån elevens behov (Korp, 2011; Skolverket, 2011c). 

Enligt detta mera formativa och framåtsyftande synsätt bör undervisningen synliggöra lärprocessen. 

Syftet är att hjälpa eleverna framåt i sin kunskapsutveckling, så att de utvecklar pedagogisk 

självkännedom, känner delaktighet och ansvar över sitt lärande (Korp, 2011; Torrance & Pryor, 2001). 

Det innebär att eleverna blir medskapare i sin egen kunskapsutveckling och utvecklas inom sin 

närmaste utvecklingszon (Arevik & Hartzell, 2007; Asp-Onsjö, 2008). Därför måste eleverna kunna se 

en tydlig koppling mellan målet och kriterierna och det krävs därmed att läraren tydligt konkretiserar 

kriterierna och kunskapsmålen för eleverna, så att det blir en vägledning i elevernas läroprocess 

(Hattie & Timperley, 2007; Korp, 2011) 

Återkoppling eller feedback är centralt i formativ bedömning och innebär ett sätt att bedöma elevens 

kunskaper. Den bör vara sådan att eleven kan förstå den och ha nytta av den i sitt fortsatta lärande. 

Återkoppling sker i dialog mellan elev och lärare (Minten, 2013). Alla elever gynnas av denna form av 

bedömning, men i synnerhet kämpande elever, som tydligt får veta hur de ska komma vidare (Korp, 

2011). Formativ bedömning kan även handla om själv- och kamratbedömning (Björklund-Boistrup, 

2011; Korp, 2011). Självbedömning kan betyda att eleven jämför sitt eget arbete med kunskapskraven 

och blir medveten om vad som kan utvecklas och förbättras. Kamratbedömning är ett annan form av 

bedömning, där eleven får olika exempel på alternativa sätt att lösa uppgifter. Denna bedömning kan 

medföra att eleven lättare få syn på sina styrkor och svagheter (Minten, 2013). Genom att utvärdera 

sina resultat, men också genom att ta del av kamraters arbeten och sätt att lösa uppgifter lär sig eleven 

att utveckla metakognitiva strategier. Detta styrks av forskning, som visar att elevers förmåga att 

utvärdera egna och andras prestationer är av stor betydelse för kunskapsutvecklingen (Hattie & 

Timperley, 2007). När återkoppling är utformad och används på rätt sätt kan den ha goda effekter på 

elevers lärande men även på deras motivation och syn på den egna förmågan (Black & Wiliam, 1998; 

Hattie & Timperley, 2007).  

Bedömning är sålunda bron mellan undervisning och lärande och det är genom bedömning, som lärare 

kan se om elever har förstått det som är avsikten. Det finns tre nyckelprocesser att utgå från när det 

gäller formativ bedömning: vart ska eleven, var är eleven nu och hur når eleven målet. Enligt denna 
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lärprocess övertar eleven successivt sitt eget lärande (Sadler, 1989), men både lärare och kamrater har 

också en viktig roll och formativ bedömning kan sägas innefatta fem nyckelstrategier, som i figur 1 är 

markerade med siffrorna 1 till 5: 

 Vart ska eleven? Var är eleven nu? Hur når eleven 

målet? 

Lärare Klargöra och skapa delaktighet i 

intentionerna med undervisningen 

och kriterierna för att lyckas i sitt 

lärande (1). 

Skapa effektiva diskussioner, 

aktiviteter och uppgifter som kan 

visa i vilken utsträckning 

eleverna har lärt/förstått (2). 

Ge återkoppling 

som för lärandet 

framåt (3). 

Kamrat Förstå och vara delaktig i 

intentionerna med undervisningen 

och kriterierna för att lyckas (1). 

Aktivera elever som undervisningsresurser för 

varandra (4). 

Elev Förstå intentionerna med 

undervisningen och kriterierna för 

att lyckas (1). 

Aktivera elever som ägare av sitt eget lärande (5). 

Figur 1, aspekter av formativ bedömning (Wiliam, 2013). Egen översättning. 

2.4.1 Bedömning av läsförståelse 

Enligt kunskapskraven i Lgr 11 för årskurs 6 krävs för att uppnå betyg E: 

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda 

lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar 

av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar 

eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra 

enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på 

ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen (Skolverket, 2011a, s. 228). 

Eftersom läsförståelse inte är direkt observerbart, utan är något som händer i elevens tänkande, så är 

det svårt att bedöma, men nödvändigt för att utveckla undervisningen och för att ge eleverna 

återkoppling (Oakley, 2011). Ett sätt som framkommit i undersökningar är att skickliga lärare 

använder sig av informella, pågående bedömningsprocesser, hellre än att förlita sig på data som erhålls 

från standardiserade test. De bedömer kontinuerligt elevers individuella progression, identifierar 

elevers styrkor och svagheter och planerar läsundervisningen utifrån detta och bedömningen används 

således formativt (Blair, Rupley & Nichols, 2007). När läraren kontinuerligt ser hur det går för eleven 

i de dagliga läsaktiviteterna är läraren med sina kunskaper ofta det bästa bedömningsverktyget 

(Snowling, 2013). ”Bedömningsförmågan utgör således en av läraryrkets nyckelkompetenser vilket 

gör att det finns ett ständigt behov av vidareutveckling inom detta fält” (Rosén, Längsjö, Nilsson & 

Gustafsson, 2008, s. 14). Det är med andra ord inte antalet bedömningstillfällen, som förbättrar elevers 

prestationer, utan hur läraren använder informationen från bedömningen för att dels ge feedback och 

dels för att planera den fortsatta undervisningen (Black, 2014; Blair, Rupley & Nichols, 2007).  

Ett annat sätt att förhålla sig till bedömning av läsförståelse är den modell som Westlund (2013) 

använder i sin avhandling och som beskriver hur bedömning av läsförståelse kan integreras i 

undervisningen utifrån ett sociokognitivt perspektiv. I ett sådant perspektiv förenas 
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läsförståelseundervisning och formativ bedömning. Modellen beskriver att läraren direkt undervisar i 

läsförståelsestrategier, att elever får uppgifter med rätt utmaning, att mål för lärandet är konkretiserat 

och att eleverna involveras i att värdera den egna ansträngningen som krävs för att uppnå målet. 

Feedback är av stor betydelse i modellen, både till eleverna, men även hur läraren använder feedback 

för att förändra undervisning. Se figur 2 som illustrerar detta sätt (Westlund, 2013). 

 

 
 

Figur 2, modell för aktiv läsförståelse (Reutzel, Camperelle och Smiths, 2002 i Westlund, 2013). 

Ytterligare ett sätt att bedöma läsförståelse är att fokusera på elevens tänkande. Genom att eleven får 

verbalisera sitt tänkande, det vill säga använda tänka högt-strategier, får läraren information om 

elevens metakognitiva processer. Intervju och samtal med eleven kan ge läraren kunskap om elevens 

läsförståelse och det tänkande, som de använder när de försöker förstå texter. Syftet är att uppmuntra 

eleven att beskriva hur de läser en text och förklara varför de gjorde så (Oakley, 2011). Det 

framgångsrika med denna form av bedömning är att när bedömningen sker i interaktion med andra, så 

gagnar det alla elever. De får tillgång till andras tankestrategier och eleverna kan förklara och resonera 

med varandra (Fielding & Pearson, 1994). Bedömning av elevers strategianvändning är med andra ord 

informell och integrerad i undervisningen. Genom delad läsning, guidad läsning och läsgrupper ges 

elever möjlighet att förklara hur de tänker under och efter läsning, vilket ger insikt för både lärare och 

elev och således kan lärare bedöma elevers läsförståelse (Afflerbach, Pearson & Paris, 2008). 

2.5 Extra anpassningar och särskilt stöd 

Trots att skolans uppdrag är att vägleda och stimulera elevers lärande och personliga utveckling så att 

alla elever når så långt som möjligt (SFS 2010:800) kan elever i sin läsförståelseutveckling vara i 

behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Enligt Skolverkets allmänna råd Arbete med extra 

anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (Skolverket, 2014) innebär det att skolan har ett 

kompensatoriskt uppdrag. Utbildningen ska ta hänsyn till alla elevers olika behov vilket betyder att 

anpassa verksamheten på individ-, grupp- och skolnivå, så att elever får förutsättningar att utvecklas så 
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långt som möjligt enligt utbildningens mål. En elev kan vara i behov av mera individinriktade 

stödinsatser i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller i form av 

särskilt stöd. Riskerar en elev att inte utvecklas i riktning mot de kunskapskrav som minst ska uppnås 

ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar. Dessa extra anpassningar är en stödinsats 

som normalt är möjlig att genomföra inom ramen för den ordinarie undervisningen av lärare och övrig 

skolpersonal. Extra anpassningar kan betyda att eleven får hjälp med att planera och strukturera sin 

skoldag, vilket kan innebära att eleven kan få stöttning i att förstå texter, förklaringar av olika 

ämnesområden eller avkodningsträning. Det kan även handla om läromedel eller digital teknik som 

underlättar för elevens lärande men också enstaka specialpedagogiska insatser är extra anpassningar 

(ibid.) Om inte stödinsatsen ger önskad effekt är det viktigt att de extra anpassningarna intensifieras 

ytterligare efter elevens behov. Det krävs inget formellt beslut om denna stödinsats och de extra 

anpassningarna dokumenteras i elevers individuella utvecklingsplan (IUP). Särskilt stöd kan i vissa 

situationer sättas in omgående utan att föregås av extra anpassningar. Det krävs formellt beslut när det 

gäller särskilt stöd. Särskilt stöd är insatser som är av mer ingripande karaktär och inte alltid möjliga 

att genomföra av lärare och personal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Vid särskilt stöd 

krävs beslut av rektor och det dokumenteras i ett åtgärdsprogram (Skolverket, 2014). 

2.6 Teoretiska utgångspunkter 

Här beskrivs de teoretiska utgångspunkter, som ligger till grund för denna studie och som resultatet 

analyseras utifrån. 

2.6.1 Sociokulturellt perspektiv 

En framgångsrik, anpassad och strukturerad läsförståelseundervisning där samspel, kommunikation, 

lust, anpassade texter och uppgifter förekommer är bra för alla elever, men framför allt för elever, som 

kämpar med sin läsförståelse. Denna studie har sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv, där 

lärande förutsätter och sker i interaktion med andra. Det sociokulturella perspektivet bygger på Lev 

Vygotskijs tankar och teorier och har en konstruktivistisk syn på lärande och lägger stor vikt vid att 

kunskap konstrueras genom samarbete med andra. Kontakten med andra blir sålunda avgörande för 

människans lärande och utveckling. Språk och kommunikation är med andra ord inte bara ett medel 

för lärande, utan även en förutsättning för att tänkande ska ske (Dysthe, 2003). Lärare måste därför 

skapa dialogiska rum, det vill säga forma en lärmiljö som gör det möjligt att ”lämna skolan med rak 

rygg” (SOU 1997:108). För att nå en sådan framgångsrik läsförståelseundervisning är dialogen och 

samtalet av stor betydelsen. I samtal med lärare och kamrater får elever möjlighet att uttrycka hur de 

tänker och förstår texter, vilket gör det möjligt för lärare att utveckla och bedöma elevers läsförståelse 

(Westlund, 2013). Synen på lärande kan sägas vara mera interaktionistisk, samspel mellan individ och 

omvärld, där mötet med andra eller texter är det centrala när det gäller läroprocessen (SOU 1997:108). 

För att elever ska komma vidare i sin läro- och även läsprocess är det därför viktigt att det sker i ett 

meningsfullt sammanhang där elever känner lust och får nya utmaningar. Enligt Vygotskij handlar det 

om att eleven rör sig från den zon som eleven behärskar, inom den proximala utvecklingszonen, till 

nya kunskapserövringar i samarbete med en kunnigare kamrat eller lärare. Läraren har en vägledande 

roll att explicit undervisa i läsförståelsestrategier och således stötta (scaffolding) eleven att komma 

vidare till nästa utvecklingsnivå (Dysthe, 2003). Den interaktionistiska synen har gemensamma drag 

med det relationella specialpedagogiska perspektivets syn på lärande. 
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2.6.2 Specialpedagogiskt perspektiv 

Det relationella perspektivet är ett av två perspektiv som specialpedagogik brukar delas in i (Nilholm 

& Göransson, 2014). Det andra perspektivet benämns det kategoriska perspektivet. Det kategoriska 

perspektivet utgår från ett traditionellt perspektiv, med ursprung i medicin och psykologi. Det 

relationella perspektivet däremot utgör ett alternativt perspektiv med utgångspunkt i sociala faktorer 

(Nilholm, 2005). De olika perspektiven förklarar bland annat skillnader hos individer på olika sätt. Det 

kategoriska perspektivet, fokuserar på diagnoser och avvikelser hos eleven, medan det relationella 

perspektivet, betonar vikten av skolans anpassning till elevens behov (Skolverket, 2005). Ett sådant 

perspektiv innebär att skolan och dess omgivning ska förändras för att ge alla elever förutsättningar att 

nå uppsatta mål. Det är med andra ord inte så att elevens svårigheter ses som brister, som ska åtgärdas, 

utan det är lärandemiljön som ska förändras. Utgångspunkten är en pedagogisk och social gemenskap, 

där samspel och interaktion är centralt (Nilholm & Göransson, 2014; Simeonsdotter Svensson, 2009).  

Det relationella perspektivet innebär att den specialpedagogiska verksamheten har till uppgift att 

eliminera och förebygga svårigheter och ett samspel på individ-, grupp-, organisations- och 

samhällsnivå blir viktigt (Fischbein, 2007). Den specialpedagogiska verksamheten bör med andra ord 

ingå som ett naturligt element i skolans verksamhet och syftar till att främja utveckling, lärande och 

deltagande (Ström & Lahtinen, 2014). Detta synsätt stämmer väl överens med styrdokumenten om en 

integrerad och meningsfull skola för alla.  

Det sociokulturella och det specialpedagogiska relationella perspektivet ligger till grund för denna 

studie och resultatet analyseras utifrån dessa två perspektiv. 
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3. Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna studie är att utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv förstå och 

analysera hur skickliga lärare och speciallärare i årskurs 4-6 uttrycker att de undervisar för att utveckla 

alla elevers läsförståelse, samt hur de bedömer elevers läsförståelse. 

3.1 Frågeställningar 

 Hur tänker och resonerar lärare och speciallärare kring läsförståelse? 

 Hur uttrycker lärare och speciallärare att de genomför sin undervisning för att alla elever ska 

kunna utveckla sin läsförståelse för att uppnå kunskapskraven? 

 Hur bedömer lärare och speciallärare elevers utveckling av läsförståelse och vad är syftet med 

bedömningen? 

 Vilka extra anpassningar och särskilt stöd uttrycker lärarna att de tillämpar för elever, som 

riskerar att inte uppnå kunskapskraven?  
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4. Metod 

Här redogörs för metodval och varför de valda metoderna har använts, vilka grupper som undersöks, 

hur de har valts ut och varför, genomförande, trovärdighet, forskningsetiska principer samt hur 

materialet har analyserats. 

4.1 Metodval och datainsamlingsmetod 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar valdes en kvalitativ ansats, där fokus var att tolka 

det meningsfulla och förstå det. Metodvalet grundade sig på att vi ville få mera uttömmande och 

diskuterande svar än vad en kvantitativ undersökning skulle kunna ge (Kvale, 1997). Kvalitativa 

undersökningar anses dessutom ge en djupare kunskap än den kunskap som ofta erhålls vid 

kvantitativa metoder (Patel & Davidson, 2003). Vi lät oss inspireras av ett fenomenografiskt 

perspektiv, som används för att beskriva och analysera människors uppfattningar och erfarenheter 

(Dahlgren & Johansson, 2009). Fenomenografin är ett vetenskapligt förhållningssätt med fokus att 

studera uppfattningar. Den utvecklades under 1970-talet av den svenske pedagogen Ference Marton 

och är en kvalitativ metod för att studera lärande och hur fenomen uppfattas av människor. Genom att 

uppfatta något skapas mening och utifrån det handlar och resonerar människor (Patel & Davidson, 

2003). Med vår studie ville vi skapa förståelse för lärares och speciallärares uppfattningar om 

läsförståelseundervisning och bedömning för alla elever och som datainsamlingsmetoder valdes 

intervjuer och observationer. Utifrån studiens frågeställningar och teoretiska perspektiv utformandes 

intervjufrågor och observationsschema. 

4.1.1.Intervju 

Vid valet av intervju som datainsamlingsmetod var utgångspunkten att få förståelse för 

intervjupersonens perspektiv, men även att ha flexibilitet som intervjuare att kunna ställa följdfrågor, 

samt att be om förtydliganden (Bjørndal, 2005). Syftet var att få utvecklande svar av respondenterna, 

då de i samtalet får möjlighet att resonera om sina erfarenheter av läsförståelse och bedömning (Kvale 

& Brinkmann, 2014). För att fördjupa och utvidga samtalen har tekniken probing använts, vilket 

innebär att följdfrågor ställdes och respondenterna kunde förklara och utveckla sina svar (Dahlgren & 

Johansson, 2009). För att kunna strukturera och analysera respondenternas svar, utarbetades en 

intervjuguide (Bilaga 1), utifrån studiens frågeställningar. Frågeställningarna kom att utgöra studiens 

fyra teman: läsförståelse, undervisning, bedömning, samt extra anpassningar och särskilt stöd. 

Utifrån frågeställningarna formulerades tio intervjufrågor, som användes i de semistrukturerade 

intervjuerna. Intervjuerna hade relativ hög grad av strukturering med standardiserade öppna frågor 

som gav respondenterna möjlighet att fritt formulera sig (Bell, 2006; Bjørndal, 2005; Hartman, 2004). 

En pilotintervju genomfördes först för att med säkerhet veta om intervjuguiden fungerade och för att 

se om intervjufrågorna besvarade studiens frågeställningar, detta för att öka studiens trovärdighet 

(Eliasson, 2010). Pilotintervjun visade att det behövdes göras vissa förändringar i frågornas 

utformande och förslag på följdfrågor skrevs till. 
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4.1.2 Observation 

För att stärka studiens trovärdighet genomfördes också strukturerade klassrumsobservationer som fick 

utgöra komplement till intervjuerna. Detta gjordes för att dels se hur lärare arbetade med läsförståelse 

och dels för att ta reda på om respondenternas utsagor stämde överens med hur de undervisade (Bell, 

2006; Merriam, 1994). För att vi skulle kunna fokusera bättre under observationerna, utarbetades ett 

observationsschema (Bilaga 2). Observationsschemat byggde på tre olika teman och under varje tema 

fanns en checklista med förslag på observationspunkter. De tre temana var själva klassrummets 

utformning, struktur, innehåll och klassrumsklimat, samt hur lärarna arbetade med läsförståelse. Syftet 

med observationsschemat var att säkerställa att vi både skulle iaktta samma saker och för att underlätta 

analysarbetet (Bell, 2006; Patel & Davidson, 2003). 

4.2 Studiens deltagare och urval  

Valet att undersöka årskurs 4-6 gjordes för att det är en viktig period av elevers utveckling av 

läsförståelse, eftersom de då behöver läsa för att lära i skolans alla ämnen (Westlund, 2013). 

Lärarna som deltog i studien valdes genom ett subjektivt urval (Eliasson, 2010) vilket innebar att vi 

valde utifrån ändamålet med studien vilka klasslärare som skulle delta och då valdes skickliga lärare. 

Med skickliga lärare menas lärare som ständigt utvecklar och förbättrar sin undervisning utifrån 

elevgruppens behov. De har högt ställda förväntningar och tror på alla elevers förmåga att nå så långt 

som möjligt. Klimatet i klassrummet är tryggt och tillåtande. Skickliga lärare använder många olika 

metoder både när de undervisar och när de bedömer elevers utveckling inom läsförståelse (Hattie, 

2012; Tjernberg, 2013). De specialpedagoger som intervjuades valdes för att de samarbetade med de 

klasslärare vi valt. Vi var intresserade att se hur de samverkade för att utveckla alla elevers lärande. 

De klasslärare som valts och som uppfyllde kriteriet skickliga lärare har alla en gedigen erfarenhet av 

yrket och har varit verksamma som lärare mellan 10 och 37 år. Flera av dem har författat läromedel i 

läsförståelse och några av dem har föreläst om sin läsförståelseundervisning, som visat sig vara 

mycket framgångsrik. Dessa lärares klasser har även uppnått mycket goda resultat på de Nationella 

proven. Flera av lärarna hade dessutom ett försteläraruppdrag inom läsning och läsförståelse på sina 

skolor. Utifrån denna vetskap kontaktades och valdes dessa klasslärare. Lärarna kom vi i kontakt med 

genom nätverk och rekommendationer. 

Tanken var att intervjua klasslärare och speciallärare som samarbetade, samt att observera deras 

undervisning, vid mer än ett tillfälle. Totalt kontaktades nio lärare på nio olika skolor i en storstad. Det 

visade sig dock vara svårt att få tag på skickliga lärare och speciallärare för de valda årskurserna 4-6 

och det var flera som på grund av tidsbrist inte hade möjlighet att ställa upp på intervjuer. De skäl som 

uppgavs var Nationella prov, utvecklingssamtal, besök av Skolinspektionen, Läslyftet eller 

administration av olika ansökningshandlingar. Därför bestämdes att intervjuer med minst sex lärare 

eller speciallärare skulle göras och så många observationer, som det gavs tillfälle till skulle 

genomföras. En annan svårighet var att få intervjua speciallärare, då många skolor saknade den 

kompetensen eller hade specialpedagoger som arbetade som speciallärare. 

Intervjuer och observationer genomfördes på fyra olika skolor. Totalt intervjuades fem klasslärare, två 

specialpedagoger och tre observationer av klasslärares undervisning genomfördes. De två 

specialpedagoger som intervjuades var knutna till respektive klass och hade ett nära samarbete med 

klasslärarna. De båda specialpedagogerna arbetade som speciallärare. 
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4.3 Genomförande 

Respondenterna kontaktades först via mail där studiens syfte och genomförande beskrevs i ett 

missivbrev (Bilaga 3) (Patel & Davidson, 2003). När respondenterna hade tackat ja till att medverka i 

studien kontaktades de återigen via mail för att bestämma tid och plats för intervju och eventuell 

observation. En intervjuguide (Bilaga 1) med frågor mailades till dem cirka en vecka innan själva 

intervjun, så att de hade möjlighet att förbereda sig.  

4.3.1 Intervju 

Vid intervjuerna deltog vi båda två, förutom vid ett tillfälle då detta inte var möjligt. Anledningen till 

att vi båda deltog var för att den verkliga intervjusituationen ger ett rikare tillträde till respondentens 

föreställningsvärld än vad transkriptionerna gör (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuerna spelades in, 

dels för att kunna fokusera på vad respondenterna svarade och dels för att kunna lyssna på det 

inspelade materialet flera gånger vid analysarbetet. En specialpedagog accepterade inte att bli 

inspelad, så vi antecknade båda svaren. Direkt efter intervjun skrevs det som antecknats rent, för att 

inget skulle glömmas bort (Bell, 2006; Bjørndal, 2005) och vi delgav varandra våra anteckningar, för 

att kunna jämföra dem. En av lärarna hade mycket intressant att säga efter det att 

inspelningsapparaterna var avstängda, så vi antecknade respondentens svar och det skrevs sedan till i 

transkriptionerna (Patel & Davidson, 2003). Den tionde och sista intervjufrågan ställdes endast till 

klasslärarna.  

Intervjuerna transkriberades ordagrant i sin helhet för att analysarbetet skulle genomföras på ett 

grundligt och tillförlitligt sätt (Bell, 2006; Dahlgren & Johansson, 2009). Innan transkriberingen 

bestämdes att pauser, betoningar men också andra emotionella uttryck som skratt och suckar inte 

skulle skrivas ut och att det utskrivna materialet skulle vara av skriftspråklig karaktär, för att underlätta 

läsning av det (Kvale, 1997). Vi delade på det inspelade materialet och transkriberade hälften var och 

delade sedan materialet med varandra. De sju intervjuerna var mellan 40 och 60 minuter långa och alla 

respondenterna gav mycket långa och uttömmande svar. Samtliga intervjuer ägde rum i en lugn och 

avskild miljö på respondenternas skolor (Bjørndal, 2005). 

4.3.2 Observation 

Vid två av observationstillfällena ägde själva observationerna rum först och efteråt intervjuades 

lärarna. Den tredje observationen ägde rum vid ett annat tillfälle eftersom det inte gavs möjlighet att 

delta på en lektion den dagen då intervjun genomfördes. Vi medverkade båda vid två tillfällen, men 

vid en observation var bara en av oss med, då det inte vara möjligt för båda att närvara. Anledningen 

till att vi båda ville delta var för att undvika skevheter eller feltolkningar av vad som observerades 

(Bell, 2006). 

Vid observationerna var vårt primära syfte att observera läsförståelseundervisningen och därmed inte 

delta i undervisningen, vilket betyder observation med hög grad av öppenhet och låg grad av 

delaktighet (Bell, 2006; Bjørndal, 2005; Merriam, 1994). Vi placerades längst bak i klassrummet vid 

alla tillfällen där vi satt och förde anteckningar, men vi gick även runt och lyssnade på elevernas 

diskussioner. Vi använde ett observationsschema (Bilaga 2) och det rörde sig således om strukturerade 

observationer och vi förde anteckningar både under, men även efter observationerna, då 

anteckningarna skrevs rent och kompletterades med utförligare noteringar, så att inte något skulle 

försummas (Merriam, 1994). Klassrummen fotograferades också, för att underlätta analysarbetet av 
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klassrummens utformning. I alla tre klasserna förmedlades känslan av att både klasslärare och elever 

var väl förberedda och vana vid studiebesök och observationer.  

4.4 Trovärdighet 
Huvudsyftet med kvalitativ forskning är att utvinna trovärdig kunskap från respondenternas svar 

(Alvesson, 2011) och därför valdes triangulering (Eliasson, 2010; Kvale & Brinkmann, 2014). Då 

kunde informationen från intervjuerna och observationerna vägas samman och ge en så tydlig bild som 

möjligt, för att säkerställa respondenternas utsagor och därmed stärka studiens trovärdighet (Patel & 

Davidson, 2003). 

En kvantifierad trovärdighetskontroll har gjorts genom att vi båda har lyssnat igenom alla inspelade 

intervjuer och samtidigt läst transkriptionerna (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi var också båda 

närvarande vid sex intervjuer av sju och vi deltog båda vid två av tre observationer, vilket också 

stärker trovärdigheten (Patel & Davidson, 2003).  

4.5 Forskningsetiska aspekter 
Enligt god forskningssed ligger Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) som grund för 

denna studie. Informationskravet har uppfyllts genom att respondenterna har informerats om studiens 

syfte och genomförande via ett missbrev (Bilaga 3) (Trost, 2012). Informerat samtycke innebär att 

deltagandet var frivilligt och att respondenterna hade rätt att avbryta sin medverkan när som helst 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Samtyckeskravet uppfylldes genom att varje respondent fick möjlighet 

att själv avgöra om denne ville medverka i studien. Konfidentialitetskravet innebär att deltagandet i 

studien innebär total anonymitet. Personerna i uppsatsen har fingerade namn och vi som författare har 

tystnadsplikt. Nyttjandekravet, vilket innebär att det insamlade forskningsmaterialet endast kommer att 

användas för denna studie och får inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra 

vetenskapliga syften, har även det beaktats (Vetenskapsrådet, 2002). 

4.6 Analys 

Våra teoretiska utgångspunkter, det vill säga det sociokulturella och det specialpedagogiska 

relationella perspektivet har styrt vår bearbetning av intervjuer och observationer. Det är utifrån dessa 

perspektiv som resultatet har analyserats. 

4.6.1 Bearbetning av intervjuer 

Det första steget i analysprocessen var att få en överblick och bekanta sig med det insamlade 

materialet. Detta gjordes genom att läsa igenom respondenternas utsagor, det vill säga det 

transkriberade materialet, ett flertal gånger samtidigt som anteckningar fördes i marginalen och vissa 

nyckelord och uttryck ströks under. Därefter skedde en kodning i nyckelord och kärnfulla uttryck och 

meningar i punktform under respektive intervjufråga. Det här arbetet gjordes var för sig och sedan 

jämfördes anteckningarna. Denna kodning i nyckelord och uttryck kategoriserades därefter under de 

fyra teman som studien bygger på. Dessa teman är: läsförståelse, undervisning, bedömning, samt extra 

anpassningar och särskilt stöd. Därefter skedde kodning av varje tema i underkategorier, som fick 

utgöra underrubriker. 
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Lärarnas utsagor jämfördes för att finna likheter och eventuella skillnader utifrån de teoretiska 

utgångspunkterna. Med utgångspunkt av vårt urval av skickliga lärare, så var det naturligt att det fanns 

större likheter än skillnader i lärarnas utsagor och i detta steg försökte vi hitta essensen i intervjuerna 

och föra samman den. Signifikanta citat valdes (Dahlgren & Johansson, 2009).  

4.6.2 Bearbetning av observationer 

Analys kan innebära att det insamlade materialet förenklas, klassificeras och jämförs, att tydliga 

mönster kartläggs samt att förklaringar och bedömningar görs. Det betyder att vid analysarbetet väljer 

man att fokusera på något och utelämnar något annat (Bjørndal, 2005). Anteckningarna från de tre 

observationerna lästes igenom ett flertal gånger och jämfördes med respektive intervju, för att se hur 

väl de stämde överens (Bell, 2006). Utifrån observationsschemats tre olika teman med tillhörande 

observationspunkter jämfördes de tre observationerna och likheter och skillnader uppmärksammades. 

Anteckningarna från observationerna analyserades och kodades i nyckelord, utifrån studiens teoretiska 

utgångspunkter. Nyckelorden placerades under studiens fyra teman och fick utgöra komplement till 

vad som framkom i intervjuerna.  
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5. Resultat 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat. Intervjuutsagorna och observationerna har sammanförts 

under studiens fyra teman, som utgår från frågeställningarna. Inledningsvis presenteras de skolor och 

de lärare som medverkar i studien. 

5.1 Presentation av studiens fyra skolor och sju 

lärare 

Skolorna benämns A, B, C och D och de sju lärarna har fått fingerade namn med samma 

begynnelsebokstav, som den skola de arbetar på har fått. Samtliga skolor ligger i en storstad.  

Skola A än en F-9 skola med cirka 600 elever. Där arbetar klasslärarna Annika och Annelie. Annika är 

lärare i svenska och samhällsorienterande ämnen för årskurs 1-7. Hon har även läst svenska som 

andraspråk och hon har arbetat i 13 år som lärare. Hon är klasslärare för årskurs 6. Hos Annika gjordes 

även en klassrumsobservation.  

Annelie är lärare i svenska, samhällsorienterande ämnen och engelska för årskurs 1-7 och hon har 

arbetat som lärare i 20 år. Hon är klasslärare för årskurs 4.  

Skola B är en F-6 skola med cirka 500 elever och där arbetar klasslärare Beatrice och specialpedagog 

Barbro. Beatrice är lärare i svenska, samhällsorienterande ämnen och engelska för årskurs 4-9. Hon 

har arbetat som lärare i 10 år. Beatrice undervisar i årskurs 6.  

Barbro är fritidspedagog i botten och utbildade sig till specialpedagog för 3 år sedan. Hon arbetar i 

årskurs 1-6, som speciallärare. 

Skola C är en F-9 skola med cirka 900 elever. På skolan arbetar klasslärare Cecilia. Cecilia är lärare i 

svenska, samhällsorienterande ämnen och engelska för årskurs 1-7. Hon har arbetat i 18 år som lärare 

och har en klass i årskurs 5. Hos Cecilia gjordes även en klassrumsobservation.  

Skola D är en F-9 skola med cirka 400 elever och där arbetar klasslärare Diana och specialpedagog 

Disa. Diana är mellanstadielärare och har arbetat i 37 år som lärare. Hon undervisar i årskurs 4. Hos 

Diana gjordes även en klassrumsobservation.  

Disa är lärare för årskurs 1-7 med inriktning mot svenska och matematik i botten och utbildade sig till 

specialpedagog för 3,5 år sedan och arbetar som speciallärare. 

5.2 Läsförståelse 

Resultatet visar att både klasslärare och specialpedagoger anser att läsförståelse är det viktigaste av 

allting i skolan, då det påverkar skolans alla ämnen. Här är några citat om hur lärarna uttrycker sitt 

tänkande kring läsförståelse. Annika uttrycker: ”Har man inte läsförståelse, så klarar man inte målen.”, 

Cecilia säger: ”Läsförståelse är samma sak som tänkande.” och Diana anser: ”Läsförståelse är allt, det 

är grunden för allting.” Lärarna är tydliga med att läsförståelse innebär att förstå underliggande 

budskap, kunna resonera och kunna sätta texter i ett större perspektiv. Specialpedagogen Disa 

uttrycker att det är när man har både avkodning och läsförståelse, som man kan tala om läsning. 
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Specialpedagogen Barbro poängterar vikten av att arbeta språkutvecklande för att hjälpa elever att 

uppnå läsförståelse och hon säger att det gäller att hitta vägar för att hjälpa dem. Flera lärare 

understryker hur viktigt det är att göra läsningen lustfylld och “paketera” den fint, så att eleverna blir 

intresserade och nyfikna. Beatrice uttrycker det: ”Jag hajpar hela grejen med läsning och böcker. Att 

man liksom gör det till en grej, en upplevelse.” Lärarna uttrycker unisont att undervisa och arbeta med 

läsförståelse är det roligaste som finns och Annelie säger: ”Det är det roligaste jag gör tycker jag.” och 

Beatrice uttrycker det: ”Det absolut roligaste som jag gör.” Lärarna vill förmedla vikten av att ha god 

läsförståelse och att det är ”Coolt att vara smart och beläst.”, som Annika beskriver det. Alla fem 

klasslärare berättar att när de har läst en bok och bearbetat den gemensamt i klassen, så får boken alltid 

höga betyg som fyra eller fem av fem möjliga. Klasslärarna tror att det beror på att alla elever har läst 

och förstår vad boken handlar om.  

5.2.1 Läsförståelse i alla ämnen 

Både klasslärare och specialpedagoger är överens om vikten av att alla lärare oavsett ämne arbetar 

med läsförståelse, så att eleverna blir bekanta med ämnesspecifika ord och begrepp. Lärarna är väl 

medvetna om att textmängderna ökar i årskurs 4-6 och att det gäller att hjälpa och stötta eleverna med 

bland annat SO- och NO- texter. I de klassrum som observerades finns skyltar uppsatta på väggarna 

med målen, nyckelord, svåra ord och begrepp i svenska, engelska, matematik och SO. Det 

framkommer dock att alla lärarna många gånger känner sig lite ensamma i sitt arbete, då det inte finns 

så mycket tid för pedagogiska diskussioner. Det gör att många av deras kolleger inte arbetar lika 

målmedvetet med läsförståelse och klassläraren Annika säger: ”Vi skulle behöva jobba så i alla ämnen 

på alla lektioner. På hemkunskapen, på slöjden och på idrotten och på SO:n, så att det följer med dem 

hela vägen för att vi ska nå ända fram.” Bristen på tid beskriver alla lärarna som en svårighet. Det 

gäller både tid att träffa kolleger och prata över gränserna, men även tid för att läsa ungdomsböcker 

och hålla sig uppdaterad inom barn- och ungdomslitteratur.  

Trots att de intervjuade klasslärarna är skickliga och utvecklar sin undervisning, så innebär det inte att 

deras kolleger är intresserade av deras arbetssätt. Klasslärarna berättar att det märks i synnerhet på 

högstadiet, där det finns ett motstånd från ämneslärarna, som i större utsträckning föreläser för 

eleverna i stället för att arbeta med läsförståelse med hjälp av strategier. Svårigheten när inte alla lärare 

drar åt samma håll och arbetar på samma sätt uttrycker Annika: ”Det är lite som att spotta snus i 

motvind att alla inte jobbar så, för jag klarar inte det ensam.” Flera av lärarna har åtskilliga gånger haft 

studiecirklar och föreläst för sina kolleger om framgångsrik läsförståelseundervisning, men det finns 

en viss motvilja, som kan bero på osäkerhet eller tidsbrist. Samtliga intervjuade lärare säger att om 

läsförståelsen ska förbättras, så måste det prioriteras och ett sådant beslut måste komma uppifrån, från 

rektorn. Andra organisatoriska svårigheter som de uttrycker är bristen på resurser, både i form av 

personal och lokaler, för att kunna dela klasserna och arbeta i mindre grupper. 

5.2.2 Läsförståelsestrategier  

Det klasslärarna gör är att de arbetar mycket strukturerat och målinriktat med läsförståelse i alla 

ämnen. De undervisar eleverna i strategier genom att visa hur de själva gör, det vill säga hur de tänker 

och resonerar när de läser en text. Lärarna är överens om att högläsning av en gemensam bok är det 

bästa och det kan ske antingen i helklass och eller i mindre grupper. I början av undervisningen av 

läsförståelsestrategier fokuserar klasslärarna mycket på själva strategierna och hur de används. Målet 

är att eleverna ska kunna använda strategierna på egen hand i olika ämnen. Cecilia beskriver att 

eleverna genom strategiundervisningen får ett gemensamt språk, så att de kan prata om texters 
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innehåll. Genom att undervisa om läsförståelsestrategier får eleverna verktyg, för att förstå en text och 

som Annelie uttrycker det: ”… det är alltid någon av de goda läsarna som kan berätta hur de tänker, då 

de redan har verktygen, medan andra elever måste träna på det.” Alla elever behöver öva på att 

använda strategier ofta och strukturerat, så att de verkligen förstår hur de ska gå till väga för att förstå 

en text.  

Vid strategiundervisning får eleverna öva sig i att bland annat förutspå, reda ut oklarheter i texten, 

ställa frågor till texten, sammanfatta, skapa inre bilder, dramatisera, återberätta, skriva frågor till 

texten, plocka ut beskrivande meningar och rita bilder till. Flera av lärarna arbetar med materialet En 

läsande klass (Widmark, 2014) och i de tre klassrummen som observerades finns de fem läsfixarna 

från boken En läsande klass (ibid.) uppsatta på väggarna vilket synliggör detta arbete. Klasslärarna 

applicerar de fem strategierna: förutspå, reda ut oklarheter, ställa frågor till texten, sammanfatta, skapa 

inre bilder, även på texter i SO. 

5.3 Undervisning 

Alla tre klasslärare som observeras har tydliga klassrumsrutiner, där lärarna öppnar klassrumsdörren 

några minuter innan lektionen startar och eleverna går in och sätter sig. Lärarna går igenom vad de ska 

arbeta med under lektionen och återknyter till vad de arbetat med tidigare lektion. Syftet och målet 

med lektionerna är tydligt och Diana skriver på tavlan vad de ska arbeta med, medan Cecilia visar 

storbild på tavlan. Instruktionerna är korta och lärarna är tydliga med att se till att alla elever vet vad 

de ska göra och kommer igång. Efter genomgång av lärarna får eleverna i alla tre klasserna arbeta med 

läsförståelse i grupper. Klasslärarna låter ofta elever arbeta i grupper. Det är lärarna som har gjort 

grupperna och sammansättningen varierar.  

I intervjuerna framkommer att både klasslärarna och specialpedagogerna har höga förväntningar på 

sina elever och under observationerna märks en ömsesidig respekt, både mellan lärare och elev, men 

även elever emellan. Flera av lärarna berättar hur de genom åren provat olika metoder för att utveckla 

elevernas läsförståelse, till exempel bokbad och språkbad, men utan större framgång. De har däremot 

märkt att genom ett strukturerat arbete med läsförståelsestrategier förbättras elevernas läsförståelse, 

vilket gör att de fortsätter med den undervisningsformen. I ett sådant gemensamt arbete med 

läsförståelse arbetar eleverna mycket i par eller andra grupper, vilket bidrar till ett stöttande och 

tillåtande klassrumsklimat. Det märks tydligt under de observationer som görs, då eleverna hjälper 

varandra och låter alla komma till tals. Eleverna involveras i sitt lärande och ser ut att arbeta mycket 

motiverat och engagerat med sina uppgifter. Inga elever håller på med andra saker utan fokuserar på 

uppgiften. Annelie förklarar det:  

När man har jobbat med det här länge då blir ju klimatet i klassrummet väldigt tillåtande, frågor är 

någonting bra. Det blir ett klimat där man pratar med varandra helt enkelt och då lär alla känna 

varandra. 

Lärarna uttrycker att genom att arbeta med strategiundervisning, så kan alla elever delta och vara 

aktiva, utifrån sin förmåga. Det spelar ingen roll om en elev är i läs- och skrivsvårigheter, för de kan 

ändå lyssna när andra läser, och aktivt delta i diskussion. Specialpedagogen Barbro är oftast med i 

klassrummet när klassen arbetar med läsförståelse och kan stötta elever. Ibland arbetar hon med några 

elever i mindre grupp utanför klassrummet. Specialpedagogen Disa arbetar på liknande sätt och hon 

uttrycker: ”Det kan se väldigt olika ut beroende på behov.” Båda specialpedagogerna framhåller att det 

är elevers behov som styr deras arbete och syftet är att eleverna ska få stöttning innanför klassens ram 
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och känna sig delaktiga i gemenskapen och Barbro framhåller: ”Det är viktigt med en dialog med 

klassläraren, eftersom de känner till eleverna bäst.” 

5.3.1 Läsförståelse utvecklas i interaktion 

Både klasslärarna och specialpedagogerna är överens om att läsförståelse och lärande utvecklas i 

interaktion med andra och de betonar att det är viktigt att alla elever deltar i 

läsförståelseundervisningen. Därför arbetar klasslärarna mycket efter EPA-modellen, det vill säga att 

eleven först får tänka efter enskilt, sedan prata i par med en klasskamrat och sist diskuterar alla det. I 

de tre klassrummen som observeras är elevernas bänkar placerade två och två för att underlätta detta 

samarbete. Annelie poängterar vikten av dialog: ”För jag upplever att om man ska utveckla 

läsförståelse då gör man det bäst tillsammans med andra och inte en och en.” Vid läsning av en 

gemensam bok väljer lärarna ofta en bok på en högre kognitiv nivå, än vad eleverna kan läsa på egen 

hand. De menar att genom att gemensamt bearbeta boken, så kan alla elever tillgodogöra sig 

innehållet. Vid arbetet med läsförståelse är samtalet och interaktionen det viktigaste och i både 

intervjuerna och i observationerna märks ett engagemang och en glädje, både hos lärare och elever. 

Klassläraren Diana poängterar att eleverna inte är passiva lyssnare, utan motiveras och engageras. Alla 

sju lärare är tydliga med att förmedla till eleverna att det inte finns något rätt eller fel svar i 

textsamtalen, utan det viktigaste är att eleverna kan motivera och argumentera för sina tankar och 

ställningstaganden i diskussionerna. Vid observationerna synliggörs detta då lärarnas frågor är öppna 

och eleverna får tid att tänka och utveckla sina svar. Eftersom eleverna arbetar i grupper och lärarna 

går runt och diskuterar med eleverna blir det tankemässigt utvecklande för eleverna, som är tvungna 

att ta ställning och fundera tillsammans över sådant som inte står explicit i texten. Stora klasser med 

runt 30 elever uppges vara en svårighet, men där det ges möjlighet organiseras eleverna i mindre 

grupper, så att alla elever får möjlighet att delta och vara aktiva. På skola A och C finns gruppbord 

längst bak i klassrummet, medan det på skola D finns gruppbord ute i korridoren vilket möjliggör 

detta. De två specialpedagogerna Barbro och Disa arbetar tätt tillsammans med respektive klasslärare. 

De planerar tillsammans, är med i klassrummet och stöttar eller arbetar med någon läsgrupp i 

anslutning till klassrummet.  

5.3.2 Läslust och litteratur 

Lärarna beskriver att elever läser mindre i dag än tidigare och läsningen är inte alltid en naturlig del i 

elevernas värld. Därför är det en utmaning att få alla elever att läsa och läsförståelseundervisningen 

måste få ta tid och som Annika formulerar det: ”Det är ingen quick-fix. Det är ingenting man gör på 

tre veckor, nej men efter tre år kan man se att det har haft effekt.” Lärarna berättar att de använder 

många olika metoder för att få eleverna att läsa, till exempel läsbingo, läsormar, läsprotokoll, 

stafettläsning och svansläsning. Ibland används till och med det kommande betyget, som en morot för 

att få elever att läsa.  

På några av skolorna har de skolbibliotek och på andra besöker de regelbundet kommunala bibliotek. 

Lärarna tycker att biblioteket fyller en väldigt viktig funktion, som inspirationskälla för eleverna. På 

skola C och D har de välfungerande skolbibliotek med bibliotekarie och generösa öppettider. Alla 

skolor använder sig av Cirkulationsbiblioteket i mycket stor omfattning och lärarna uttrycker att det är 

viktigt att hålla sig à jour med barn- och ungdomsböcker, så att man som lärare kan prata och tipsa om 

böcker. Det är viktigt att utgå från elevernas intresse och nivå vid valet av böcker för den individuella 

läsningen. Eleverna uppmuntras att tipsa varandra om bra böcker och bokförslagen sätts upp på 

klassrumsväggarna. Även bilder på böcker som klasserna har läst tillsammans finns uppsatta och på 
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skola C har eleverna illustrerat olika händelser och skrivit till bilderna. På skola A finns en bild på 

väggen av den bok klassen läser just nu och till bilden finns kort med texten: karaktär, händelser, 

miljöer och tankar. Där kan klassen tillsammans skriva upp information, som hjälp för att förstå 

boken. Lärarna uttrycker vikten av att eleverna läser oavsett vad de läser. Specialpedagogen Barbro 

betonar skolans lässatsning, samt skolans projekt Från bok till scen, där en gemensam högläsningsbok 

dramatiseras och spelas upp på skolan. Hon framhåller också betydelsen av att ha ett bra skolbibliotek, 

med en bibliotekarie. 

5.4 Bedömning 

Både klasslärarna och specialpedagogerna är överens om att läsförståelse är en komplex process och 

en svår förmåga att bedöma och de använder både summativ och formativ bedömning. Cecilia menar 

att det handlar om att lägga många pusselbitar i form av tester, observationer och samtal. Klasslärarna 

använder sig av läsförståelsetester, gamla Nationella prov samt skriftliga läsprov i form av texter där 

eleverna besvarar frågor på olika nivåer. Proven följs ofta upp genom samtal med eleverna. Alla sju 

lärare anser dock att de själva som pedagoger är det bästa och viktigaste bedömningsverktyget. Detta 

uttrycker Annelie: ”När jag hör deras diskussioner så tänker jag att jag som pedagog är ändå det 

viktigaste för att bedöma.” De menar att i textsamtalen och diskussionerna kan de lyssna på hur 

eleverna har förstått texterna och de kan avgöra om eleverna förstår det som står på raderna och om de 

även förstår budskapet mellan raderna. Vid observationerna synliggörs möjligheten till detta 

bedömningsarbete, då lärarna går runt och diskuterar med eleverna. Eleverna får motivera och 

argumentera för sina ställningstaganden. Lärarna utmanar även eleverna med frågor på olika nivåer, 

till exempel frågor vars svar finns direkt i texten men även frågor där svaren finns mellan och bortom 

raderna. Det vill säga svar som inte står explicit i texten utan där tankeförmågan utmanas och eleverna 

får dra egna slutsatser och ta hjälp av tidigare kunskaper och erfarenheter. Flera av lärarna anser att när 

de lyssnar på vilka frågor eleverna ställer till texten får de en tydlig bild över vad eleven har förstått, 

vad de undrar över och hur de resonerar runt olika ord och begrepp. De två klasslärarna Annelie och 

Annika uttrycker att eleverna hittar sin egen nivå utifrån förmåga i dessa samtal och diskussioner. 

Klasslärarna betonar betydelsen av sin närvaro vid elevernas diskussioner och poängterar vikten av att 

de antingen sitter bredvid eller går runt och lyssnar på alla elever, vilket tydligt märks vid 

observationerna. Både klasslärarna och specialpedagogerna är överens om att det är eleverna som ska 

prata mer än läraren under en lektion. Annika beskriver att genom EPA-metoden får alla elever 

möjlighet att samtala under lektionerna vilket gynnar både språkutvecklingen och läsförståelsen. Båda 

specialpedagogerna Barbro och Disa lyfter fram betydelsen av löpande samtal med undervisande 

lärare för att skapa en rättvis bedömning. Detta uttrycker Disa: 

Vi har hela tiden ett kontinuerligt samtal, jag och undervisande lärare. För att på något vis tror jag att 

vi tillsammans skapar så rättvis bedömning som möjligt. För att jag ser kanske saker när elever är i 

mindre grupper och i andra sammanhang som inte klasslärarna ser. 

5.4.1 Syfte och bedömningsprocess 

Alla lärare anser att syftet med bedömningen är att se en utveckling, en progression i elevernas 

läsförståelse. Annika uttrycker det: ”... kunna se en progression i deras förståelse, att de fördjupar sin 

förståelse, att de kan ta sig an svårare texter på egen hand eller tillsammans”. Alla lärare är även 

överens om att syftet med bedömningen är att se var eleverna befinner sig, vad nästa steg är samt vad 

de behöver för att komma vidare i läroprocessen. Annelie beskriver att genom bedömningen anpassar 
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och förändrar hon undervisningen utifrån elevernas behov men även att bedömningen är ett underlag 

för diskussioner med kollegor angående resursfördelning. 

Flera av lärarna menar att eleverna involveras i bedömningsprocessen vid utvecklingssamtalen, då de 

samtalar om var eleven befinner sig, vad nästa steg är och vad eleven behöver utveckla. Klasslärarna 

framhåller betydelsen av att konkretisera kunskapskraven och betygskriterierna, men även att tydligöra 

mål, syfte och bedömning vid olika arbetsområden. Beatrice använder sig av bedömningsmatriser som 

ett verktyg för att tydligöra detta. I Beatrice och Cecilias undervisning förekommer även 

kamratbedömning i mindre läsgrupper. Cecilia använder även en enkät ibland där eleverna själva får 

utvärdera vilka strategier de fokuserar på, vilken strategi de anser vara viktigast för dem i det fortsatta 

lärandet samt vilken strategi de behöver träna mera på. Cecilia menar att hon genom enkäten får en 

bild av vad eleverna uppfattar som svårt och hon kan med hjälp av det planera den fortsatta 

undervisningen. Samtliga klasslärare använder utvärdering och bedömning, som en integrerad del av 

undervisningen. Specialpedagogen Barbro tycker det är viktigt att involvera eleverna, så att de känner 

delaktighet och hon berättar:  

Jag försöker få eleven att sätta ord på vad de upplever och känner, för att få en insikt. Då är det lättare 

att få med dem på spåret. Det är viktigt att de känner delaktighet och vi klurar tillsammans. Då blir 

motivationen större. Dialogen och samtalet är det viktiga. Viktigt att eleven funderar och grunnar. 

Specialpedagogen Disa anser att det finns för lite tid för samtal om bedömning och sambedömning 

med kolleger och att det många gånger blir ”by the way” i korridoren.  

5.4.2 Hur bedömningen kommuniceras till eleverna 

Alla klasslärare uttrycker att bedömningen kommuniceras både muntligt och skriftligt till eleverna. 

Den muntliga bedömningen sker i dialog med eleverna under det pågående arbetet då läraren lyssnar 

på eleverna och ger omedelbar återkoppling under textsamtalen och diskussionerna. Den skriftliga 

bedömningen kommuniceras genom IUP, skriftliga omdömen och betyg. Annika anser även att LPP 

(Lokal Pedagogisk Planering) är ett bra verktyg för att kommunicera bedömning till eleverna. Alla 

skolorna använder sig av LUS (Läsutvecklingsschema), för att kartlägga elevernas läsförmåga, men 

som lärarna beskriver det så mäter det inte läsförståelsen. De båda specialpedagogerna Barbro och 

Disa understryker betydelsen av att tydligöra syftet och att samtala med eleven var den befinner sig 

och hur hen ska komma vidare för att uppnå målen, ”sätta ord på det” är ett uttryck som de båda 

använder. De betonar samtalet och delaktigheten som central i elevers bedömningsprocess. Barbro 

uttrycker: 

Det är viktigt att diskutera med eleven hur den upplever sin situation och att den kan sätta ord på vad 

de upplever som svårt, viktigt med insikt om hur de upplever svårigheter, Eleverna måste vara 

delaktiga i hur de ska komma vidare i sin läsutveckling. Här är dialogen med eleven oerhört viktig och 

att det finns en god relation med specialläraren eller specialpedagogen.  

Vidare poängterar specialpedagogen Barbro dialogen med klasslärare och föräldrar och betydelsen av 

att arbeta åt samma håll. Det samtliga klasslärare framhåller som en svårighet är att tiden inte alltid 

räcker till, för att kommunicera bedömningen till eleverna i den utsträckning de önskar.  

5.5 Extra anpassningar och särskilt stöd  

Det ser väldigt olika ut på skolorna beträffande specialpedagogiska resurser. Alla lärarna säger att det 

finns vakanser och för få speciallärare och specialpedagoger på skolorna, då det är svårt att få tag på 
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utbildade. På tre av skolorna finns det en Studio där den specialpedagogiska kompetensen i form av 

speciallärare och specialpedagoger är samlad. Där arbetar även resurspersoner och lärare. Dit går 

elever som riskerar att inte uppnå kunskapskraven i ett eller flera ämnen eller behöver lugn och ro för 

att klara av hela skoldagen. Elever med specifika läs- och svårigheter har också möjlighet att gå dit för 

att avkodningsträna men också för att få stöd i användandet av alternativa lärverktyg. 

Klasslärarna är överens om att strukturerad läsförståelseundervisning är arbetsätt som gynnar alla 

elever men i synnerhet elever i lässvårigheter och elever med svenska som andraspråk då diskussion 

och samtal är i fokus. Annika anser att det är lätt att individualisera och menar att eleverna arbetar 

utifrån sin egen nivå. Hon framhåller även sin SVA (svenska som andraspråk) kompetens som en 

tillgång då majoriteten av eleverna i klassen har svenska som andraspråk. De extra anpassningarna 

som görs på de olika skolorna är av många olika slag. Klassläraren Diana tar bland annat upp att det 

kan vara allt ifrån att en elev har en anpassad placering i klassrummet till att eleven behöver få 

instruktioner och texter upplästa eller att eleven får besvara frågor muntligt istället för skriftligt. 

Klassläraren Cecilia mailar hem läxor om eleven har svårt att komma ihåg att ta med dem hem. 

Specialpedagogen Disa betonar betydelsen av anpassningar vid prov, till exempel att eleverna kan få 

svara muntligt, sitta i liten grupp och få längre provtid. Hon poängterar även vikten av tydlighet, god 

framförhållning och förberedelse så att eleverna vet vad som ska hända och känner sig trygga i 

situationen. Disa upplever även att hon ibland är ett språkrör för eleverna, det vill säga länken mellan 

elev och klasslärare. 

Vid intervjuerna framkommer det att flera av klasslärarna har en specialpedagog eller annan lärare i 

klassen under vissa lektioner som stöttar elever, som är i behov av det. Vid observationerna kan vi se 

att på skola A, där det saknas speciallärare, har Annika utformat grupperna så att elever i behov av 

särskilt stöd kan få stöttning av kamrater i gruppen. På skola C däremot får några elever stöttning av 

en resurslärare, som arbetar med eleverna i två olika grupprum medan det på skola D däremot är 

klassläraren Diana som själv stöttar eleverna i klassen. Specialpedagogerna Disa och Barbro uttrycker 

att det är elevernas behov som styr deras arbete vilket innebär en-till-en undervisning vid 

avkodningsträning, arbete i mindre grupper och att de stöttar elever i klassrummet. Annelie anser att 

det är viktigt att eleverna får träna läsflyt i en-till-en undervisning, för att få upp läshastigheten och 

därmed kunna läsa längre texter. Även Beatrice framhåller betydelsen av en-till-en undervisning för att 

träna läsflytet då eleven får omedelbar respons på sin läsning. Denna en-till-en undervisning används 

för att klasserna är så stora och det därför är svårt att genomföra denna träning i klassrumssituationen. 

Annelie menar att läsförståelse utvecklar man bäst tillsammans och att det är viktigt att skilja på 

läsförståelse och läsflyt då dyslektiker många gånger har en god läsförståelse. 

5.5.1 Alternativa lärverktyg 

Alternativa lärverktyg är något som alla lärare anser vara mycket viktigt för att anpassa 

undervisningen. På skolorna används iPads, datorer och Legimus för elever med läsnedsättning. En av 

skolorna använder sig även av Inläsningstjänst och på en annan nämns inlästa läromedel. 

Specialpedagogen Disa poängterar att skolans tekniska utrustning är gammal på grund av en pressad 

ekonomi vilket utgör ett hinder för att anpassa undervisningen. I Annikas klass har däremot alla elever 

egen iPad vilken används flitigt i undervisningen och som ett alternativt lärverktyg. För dyslektiker 

nämner Annelie appen Claroscan med inspelningsfunktion som ett utmärkt hjälpmedel, eftersom 

eleven med hjälp av den kan fotografera av text och sedan få den uppläst. Disa menar att hon som 

specialpedagog har en viktig uppgift att stötta eleverna i användandet av olika hjälpmedel. Hon 

betonar dialogen med eleven och hon är mån om att fråga eleven hur användandet av alternativa 
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lärverktyg fungerar och hur det eventuellt kan förbättras. Hon menar att det är viktigt att få med 

eleverna på tåget med extra anpassningar och hjälpmedel, och en förutsättning för detta är bemötandet 

och kommunikationen med eleven. Specialpedagogen Disa uttrycker det: ”Man behöver inte prata om 

att det är svårigheter, man kan också liksom se möjligheterna och varför göra livet svårt när man kan 

göra det enkelt”. Disa berättar vidare att hon tillsammans med bibliotekarien bildat en liten grupp med 

några elever som har dyslexi och de träffas, stöttar varandra, utbyter erfarenheter, tips och idéer om 

appar, samt Legimus. Detta görs också för att stärka elevernas självbild. Hon är också noga med att 

lyfta elevers olikheter och se det som en tillgång i stället för en begränsning. 

Lärarna är överens om att extra anpassningar sätts in när behov uppstår. Diana uttrycker att det är 

viktigt att vara lyhörd och att behovet förändras under terminen. Beatrice betonar den viktiga dialogen 

med specialpedagogen Barbro som ger henne stöttning och råd om hur hon kan anpassa 

undervisningen. Barbro menar att när de extra anpassningarna inte räcker till sätts särskilt stöd in av 

speciallärare eller specialpedagog. Beatrice anser att det särskilda stödet sätts in försent eftersom det är 

en lång organisatorisk process i EHT (Elevhälsoteam) med anmälningar, pedagogiska utredningar och 

åtgärdsprogram. Hon förespråkar att det ultimata vore att ha en specialpedagog per stadium som kan 

se vilka elever som är i behov av särskilt stöd och hon menar att det skulle bidra till en mera 

inkluderande undervisning. Beatrice uttrycker ”Som lärare vill man egentligen inte att eleven ska 

behöva stöd, utan kunna vara i klassrummet hela tiden”.  
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6. Diskussion 

I detta avsnitt kommer de metoder som använts och det resultat som framkommit i studien att 

diskuteras och knytas till tidigare forskning och studiens teoretiska utgångspunkter. Avsnittet avslutas 

med en avslutande reflektion och förslag till vidare forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar valdes en kvalitativ metodansats, då vi var 

intresserade att förstå hur skickliga lärare och speciallärare undervisar och bedömer elevers 

läsförståelse. De datainsamlingsmetoder som valdes var intervjuer och observationer och båda dessa 

metoder lämpade sig mycket väl, för att vi skulle kunna besvara våra frågeställningar. En nackdel med 

intervjuer är att det tar tid att planera, transkribera, analysera och rapportera (Kvale & Brinkmann, 

2014). Trovärdigheten hade dock kunnat stärkas ytterligare om vi båda transkriberat alla intervjuerna, 

men då det är väldigt tidskrävande att transkribera och intervjuerna var mellan 40-60 minuter långa, så 

valdes det alternativet bort, eftersom det är en mindre studie som genomförts (Patel & Davidson, 

2003). 

Inför intervjuerna utformades en intervjuguide. Val av frågor och formuleringar har bearbetats många 

gånger för att de skulle kunna ge så uttömmande svar som möjligt och besvara studiens 

frågeställningar. Intervjufrågorna var väl formulerade, då vi fick väldigt långa och uttömmande svar 

från respondenterna (Kvale & Brinkmann, 2014). I efterhand konstaterades att det hade varit bra med 

andra intervjufrågor till specialpedagogerna eftersom deras arbete är av en annan karaktär jämfört med 

klassläraren, men trots det så fick vi uttömmande svar även från dem. 

Även observationer är en aktivitet som kräver träning, förberedelse och ett grundligt analysarbete 

(Bjørndal, 2005). Därför deltog vi båda vid två av tre observationer, för att stärka trovärdigheten (Patel 

& Davidson, 2003). En begränsning med metodvalet var att antalet informanter inte blir så många och 

resultatet blir då inte generaliserbart (Kvale & Brinkmann, 2014). För att stärka studiens trovärdighet 

var det viktigt att de deltagande lärarna uppfyller kriteriet skickliga lärare. Med skickliga lärare avses 

lärare som ständigt reflekterar över sin undervisning, dels för att utveckla och förbättra den och dels 

för att anpassa undervisningen till eleverna. Lärarna har höga förväntningar på eleverna, de 

individanpassar undervisningen och målet är att alla elever ska lyckas. Ett tryggt och tillåtande 

klassrumsklimat är av stor betydelse, för att eleverna ska känna tillit till sin egen förmåga. Skickliga 

lärare använder också många olika metoder i sin undervisning och de använder sig av pågående 

bedömning (Blair, Rupley & Nichols, 2007; Hattie, 2012; Tjernberg, 2013). De lärare som deltar i 

studien uppfyller kriteriet för skickliga lärare, då de har lyckats mycket bra med sin undervisning och 

flera av lärarna har föreläst och författat material om läsförståelseundervisning. I studien är det således 

av stor vikt att kriteriet skickliga lärare uppfylls, i stället för att utöka antalet respondenter.  

Vid utformandet av observationsschemat var det svårt att i förväg veta vilka observationspunkter vi 

skulle välja som stöd, då vi inte hade så stor erfarenhet att utforma egna observationsscheman. Det 

genomfördes inte någon pilotobservation innan, men trots det så var observationspunkterna väl 

genomtänka och fungerade som ett bra stöd vid analysarbetet. 
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Vårt subjektiva urval att få tag på skickliga lärare var av stor betydelse för att besvara studiens 

frågeställningar och den processen tog väldigt lång tid och var svårare än vi hade förväntat oss. När vi 

väl funnit lärare som uppfyllde kriterierna och som var villiga att ställa upp i vår studie, så var det 

ändå svårt att komma i kontakt med en del av dem. Det krävdes många påminnelsemail innan tid och 

plats för intervju och observation kunde bestämmas och det var svårt för flera av dem att hitta tid till 

detta, därav endast tre observationer. 

I planeringsstadiet var tanken att vi skulle intervjua lika många speciallärare som lärare men då det 

visade sig vara vakanser och avsaknad av kompetens på flera av skolorna var detta inte möjligt. I 

studien ingår endast två specialpedagoger och fem klasslärare och därmed blir specialpedagogernas 

röster inte lika representativa i resultatet som klasslärarnas. Med tanke på att vi själva utbildar oss till 

speciallärare hade det varit intressant för oss att intervjua denna yrkeskategori, men på de aktuella 

skolorna var det i stor utsträckning specialpedagoger som arbetade som speciallärare. 

Det hade varit önskvärt att observera alla lärare som intervjuades, för att se hur väl respondenternas 

utsagor stämde med deras arbetssätt, men detta var inte möjligt, då det var svårt att hitta tider för 

observationer. Från början var även tanken att observera lärarna vid flera tillfällen för att kunna se hur 

de arbetade med olika läsförståelsestrategier vilket var nästan omöjligt att iaktta vid endast ett 

observationstillfälle. Hur lärare bedömer elevernas läsförståelse är inte heller möjligt att observera 

under endast ett lektionstillfälle. Vi kunde dock observera att arbetssättet möjliggjorde en pågående 

bedömning under elevernas läsaktiviteter något som respondenterna tydligt uttryckte i intervjuerna. 

Det hade även varit bra att observera en lektion där klasslärare och specialpedagog samarbetade kring 

läsförståelseundervisningen, för att kunna observera både samarbetet och hur specialpedagogen 

arbetade och stöttade eleverna i klassrumssituationen. Syftet med att använda observationer var att få 

en konkret bild av det som lärarna talade om i intervjuerna. Observationerna var ett bra komplement 

till intervjuerna, genom att vi fick en inblick i och ökad förståelse för lärarnas 

läsförståelseundervisning (Bell, 2006; Merriam, 1994).  

6.2 Resultatdiskussion 

Här diskuteras studiens resultat och jämförs med tidigare forskning, teoretiska utgångspunkter och 

styrdokument. Resultatdiskussionen är disponerad utifrån studiens fyra teman, vilka utgörs av 

frågeställningarna.  

6.2.1 Läsförståelse 

Studiens resultat visar att lärarnas syn på läsförståelse och strategiundervisning är väl förankrad i både 

kursplaner och tidigare forskning, då de arbetar strukturerat med läsförståelsestrategier utifrån bland 

annat En läsande klass (Widmark, 2014) som har sitt ursprung i Palincsar och Browns Reciprocal 

Teaching (1984). I kursplanen framhålls att elever ska få möjlighet att utveckla förmågan att använda 

lässtrategier för att förstå och tolka texter (Skolinspektionen, 2016; Skolverket, 2011a). Klasslärarna 

och specialpedagogerna är väl medvetna om att strategier är ett verktyg för att skapa förståelse av 

innehållet och målet är att eleverna ska kunna använda dem på egen hand, vilket stämmer överens med 

vad Keene och Zimmermann (2013) skriver om. Lärarna poängterar vikten av att elever är aktiva, 

reflekterar, argumenterar och kan interagera med texten för att skapa förståelse (Bråten, 2008; Taube, 

1997). Både klasslärarna och specialpedagogerna framhåller hur viktigt det är att eleverna deltar i 

klassen vid läsförståelseundervisning, så att de tillsammans med sina kamrater kan diskutera och skapa 

förståelse. Lärarna förändrar och anpassar undervisningen så att alla elever ska få samma möjligheter 
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att delta. Lärarnas undervisning stämmer således väl överens med både det sociokulturella och 

relationella specialpedagogiska perspektivet (Dysthe, 2003; Nilholm, 2005). I resultatet framkommer 

att alla intervjuade lärare uttrycker att läsförståelse är grunden till allting och en förutsättning för att 

klara skolans alla ämnen. Sambandet mellan lärandet och tänkandet framhålls och lärarna tycker att 

arbetet med läsförståelse och strategier är mycket viktigt och grunden för lärandet. Dessa kognitiva 

strategier lyfter Oakley (2011) fram och anser att de är betydelsefulla för att förstå texter och förbättra 

läsförståelsen i alla ämnen. Det som dock framkommer i intervjuerna med lärarna är att många av 

deras kolleger inte är lika intresserade av att arbeta med läsförståelse. I synnerhet är det ämneslärare på 

högstadiet, som inte anammar arbetssättet i någon större utsträckning. Detta uttrycker lärarna som ett 

problem, då läsförståelse krävs för att tillgodogöra sig skolans ämnen. Det borde vara någonting som 

alla lärare arbetar aktivt med, för att anpassa undervisningen och göra den likvärdig och därmed skapa 

en skola för alla. Klasslärarna och specialpedagogerna arbetar även aktivt med texter i SO-ämnena, 

eftersom dessa många gånger upplevs som svåra att förstå, särskilt för elever som kämpar med sin 

läsförståelse. Lärarna har kommit fram till att strategiundervisning även förbättrar elevers förståelse av 

texter i SO. Detta är något som Afflerbach, Pearson och Paris (2008) beskriver. Både de intervjuade 

lärarna och tidigare forskning slår fast att alla lärare oavsett ämnen måste hjälpas åt för att alla elever 

ska uppnå läsförståelse (Reichenberg, 2008; Westlund, 2009). För att det ska bli verklighet, så måste 

kravet komma uppifrån, från rektor och skolledning, så att ett språkutvecklande arbetssätt genomsyrar 

hela verksamheten. I studiens resultat kommer det fram hur viktigt det är att lärare börjar med 

läsförståelseundervisning och undervisning av strategier tidigt och strukturerat, så att alla elever får 

möjlighet att utveckla god läsförståelse och kan tillämpa olika strategier när de börjar i årskurs fyra, då 

texterna blir längre och eleverna ska läsa för att lära. Det skulle särskilt gynna elever som kämpar med 

sin läsförståelse att uppnå kunskapskraven i skolans samtliga ämnen (Fielding & Pearson, 1994; 

Perfetti, Landl & Oakhill, 2005; Reichenberg, 2008). 

6.2.2 Undervisning 

Resultatet visar att både klasslärare och specialpedagoger reflekterar kontinuerligt över sin 

undervisning. Både för att förändra och utveckla den, men också för att anpassa den utifrån alla 

elevers olika behov. Lärarna har höga förväntningar på alla elever och genom arbetssättet skapas ett 

tryggt och positivt klassrumsklimat, något som överensstämmer med vad forskning framhåller att 

skickliga lärare gör (Hattie, 2012; Tjernberg, 2013). Klasslärarna undervisar explicit i lässtrategier och 

vägleder elever och genom detta arbete utvecklas ett gemensamt språk mellan elever och lärare (Keene 

& Zimmermann, 2013). I undervisningen används EPA-modellen och elever får tänka och uttrycka sig 

enskilt, i par och alla tillsammans. Dialog och interaktion är i fokus i undervisningen och alla elever 

kan delta och utvecklas inom sin proximala utvecklingszon tillsammans med lärare och kamrater 

(Blair, Rupley & Nichols, 2007; Dysthe, 2003). Klassrummet är med andra ord dialogiskt och eleverna 

är medskapare och lärarna använder olika gruppkonstellationer beroende på syftet med uppgiften. Det 

råder med andra ord stor flexibilitet i undervisningen och på så sätt undviks statiska grupper. 

Klasslärarna och specialpedagogerna framhåller betydelsen av att arbeta med flexibla grupper och 

anpassa undervisningen, så att det gynnar alla elevers lärande (Dysthe, 2003; Westlund, 2009). Detta 

överensstämmer med både det sociokulturella och det relationella specialpedagogiska perspektivet, 

eftersom lärandet sker i samspel med andra elever och undervisningen ska anpassas utifrån varje 

enskild elevs behov. De två specialpedagogerna arbetar för att främja utveckling, lärande och 

deltagande i den ordinarie undervisningen, så att den specialpedagogiska verksamheten blir en naturlig 

del i skolans verksamhet (Ström & Lahtinen, 2014). Det framkommer dock i resultatet att det är brist 

på specialpedagogisk kompetens på samtliga skolor och både klasslärarna och specialpedagogerna 
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uttrycker att många elever skulle kunna nå längre i sin kunskapsutveckling om det fanns mer 

specialpedagogisk kompetens. Följaktligen riskerar skolan att inte bli likvärdig, då elever enligt 

skollagen (SFS 2010:800), Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) och FN:s 

barnkonvention (UNICEF Sverige, 2009) ska erbjudas stöd och pedagogik, som anpassas efter deras 

behov. Ett annat hinder som kommer fram i resultatet är klasstorlekarna och skolans lokaler. Det är 

svårt att föra diskussioner och samtal med grupper på 30 elever om alla elever ska komma till tals och 

därför  behöver klasserna ibland delas in i mindre grupper. Lärarna uttrycker att de saknar fler 

grupprum, men också fler speciallärare som deltar i undervisningen.  

Strategiundervisning kräver mycket tid enligt lärarna, eftersom det måste göras vid upprepade tillfällen 

och eleverna måste få tid att läsa, tänka och diskutera (Fielding & Pearson, 1994; Keene & 

Zimmermann, 2013; Westlund, 2009). Därför skulle det vara önskvärt om detta arbetssätt används i 

skolans alla ämnen och i alla stadier. Att arbeta aktivt med läsförståelse är således ingenting som görs i 

en handvändning, utan det tar flera år men det ger mycket god effekt. En förutsättning för att kunna 

arbeta aktivt med läsförståelse är att det finns ett bra utbud av litteratur. Samtliga lärare uttrycker 

betydelsen av att det finns tillgång till varierad litteratur och de framhåller vikten av att lärare håller 

sig uppdaterade med nya barn- och ungdomsböcker (Molloy, 2008; SOU 1997:108). Således är det av 

stor betydelse att det finns skolbibliotek med utbildade skolbibliotekarier, som entusiasmerar, 

rekommenderar och berättar om böcker, för att väcka elevers läsintresse. Lärarna i studien är väldigt 

engagerade i sin undervisning och ”brinner” för att alla elever ska uppnå en god läsförståelse och klara 

skolans alla ämnen. Deras engagemang smittar av sig till eleverna och genom en strukturerad 

undervisning ökar elevernas motivation och förståelse, vilket ger läslust (Skolverket, 2011b).  

6.2.3 Bedömning 

I resultatet framkommer att samtliga lärare anser att bedömning av läsförståelse är en svår och 

komplex process, som inbegriper både formativ och summativ bedömning. Lärarna samlar 

information från flera olika tillfällen, både muntligt och skriftligt för att få en bild av elevens 

kunskaper. Bedömningen blir på så sätt en integrerad del av undervisningen och eleverna blir delaktiga 

i sin kunskapsutveckling (Arevik & Hartzell, 2007; Korp, 2011; Skolverket, 2011c; Torrance & Pryor, 

2001). Genom att bedöma eleverna kontinuerligt i undervisningen gynnas alla elever, men framför allt 

de som kämpar med sin läsförståelse. Lärarna lyfter fram att de själva oftast är det bästa 

bedömningsverktyget, något som även Snowling (2013) beskriver. När klasslärarna och 

specialpedagogerna går runt och lyssnar på eleverna får de möjligheter att visa sina kunskaper i samtal 

och diskussioner med andra kamrater. I denna studie, liksom i flera undersökningar, visar det sig att 

framåtsyftande formativ bedömning är bra för alla elever, men i synnerhet för kämpande elever (Korp, 

2011; Torrance & Pryor, 2001). För att uppnå kunskapskraven, vägleds elever vidare i sin lärprocess 

genom bedömningen och kan på så sätt se sin utveckling. Syftet med bedömningen är således att 

eleverna ska bli medvetna om var de befinner sig, vad nästa steg är och hur de ska komma dit. Både 

klasslärarna och specialpedagogerna kommunicerar detta löpande till eleverna genom att konkretisera 

kunskapskraven och tydliggöra dem (Hattie & Timperley, 2007; Korp, 2011). När lärarna lyssnar till 

elevernas diskussioner, både i helklass och i mindre grupper, ger de direkt återkoppling och kan 

bedöma var eleverna befinner sig, både genom de frågor eleverna ställer men också hur de samtalar 

om texten (Minten, 2013). Genom att eleverna får argumentera, tänka-högt och sätta ord på sina tankar 

får de ta del av kamraters olika sätt att läsa och förstå texter (Afflerbach, Pearson & Paris, 2008; 

Fielding & Pearson, 1994; Westlund, 2013). Både själv- och kamratbedömning används av lärarna i 

olika utsträckning och det förekommer både muntligt i mindre läsgrupper och skriftligt i enkätform 

(Björklund-Boistrup, 2011; Korp, 2011; Wiliam, 2013). Lärarnas arbete med bedömning av 
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läsförståelse genomsyras således av det sociokulturella, men även det relationella perspektivet. Alla 

lärare, både klasslärare och specialpedagoger, uttrycker och önskar mera tid för samtal om bedömning. 

De efterfrågar också mer tid för sambedömning med kolleger, för att kunna säkerställa en likvärdig 

bedömning för alla elever.  

6.2.4 Extra anpassningar och särskilt stöd 

Klasslärarna gör med hjälp av specialpedagogerna många extra anpassningar innanför klassens ram. 

Det rör sig om anpassad placering i klassrummet, planera och strukturera skoldagen, anpassningar vid 

prov, avkodningsträning och alternativa lärverktyg, i enlighet med Skolverkets allmänna råd (2014). 

Dock ser tillgången på alternativa lärverktyg väldigt olika ut mellan skolorna, då det på en skola 

förekommer iPads till varje elev och på en annan skola finns ett begränsat antal gamla datorer. Denna 

skillnad mellan skolors digitala utbud kan innebära begränsningar för elever, då de kanske inte får 

tillgång till de alternativa lärverktyg som behövs för att anpassa undervisningen. Detta är ett problem 

eftersom skolan inte blir likvärdig för alla elever. På flera skolor saknas speciallärare, och i stället 

finns så kallade Studios, där den specialpedagogiska kompetensen samlats. Till dessa Studios går 

elever som till exempel riskerar att inte uppnå kunskapskraven, behöver avkodningsträna, få hjälp med 

alternativa lärverktyg eller om eleven inte förmår delta i undervisningen hela dagen. Både utifrån det 

sociokulturella och det relationella perspektivet kan förekomsten av Studios ifrågasättas, då det finns 

en risk att de blir som gamla tidens hjälpklasser. Bristen på specialpedagogisk kompetens kan vara 

skälet till att Studios har uppstått, men det finns en fara att dessa Studios i stället exkluderar elever 

från den ordinarie undervisningen och verkar stigmatiserande. Det går stick i stäv med skolans 

uppdrag som är att anpassa undervisningen utifrån alla elevers förutsättningar och behov (SFS 

2010:800; SFS 2011:185; Skolverket, 2011a; Skolverket, 2011c). Både klasslärarna och 

specialpedagogerna är överens om att det är ett problem att det saknas tillräckligt med 

specialpedagogisk kompetens på skolorna. De två specialpedagoger som intervjuats i studien har en 

central roll och de bistår klasslärarna med både tips och råd, men de hjälper också till med extra 

anpassningar, alternativa lärverktyg och särskilt stöd.  

6.2.5 Avslutande reflektioner 

En av de viktigaste slutsatserna som kan dras utifrån studiens resultat är att strukturerad undervisning 

av läsförståelsestrategier och kontinuerlig formativ bedömning är något som gynnar alla elevers 

lärande, men i synnerhet elever som kämpar med sin läsförståelse. I vår kommande yrkesroll som 

speciallärare har vi således en viktig roll att stötta och vägleda lärare och bidra till att implementera 

undervisning av läsförståelsestrategier i alla ämnen. Även arbete med framåtsyftande bedömning är av 

stor betydelse och det är viktigt att alla lärare är delaktiga och arbetar aktivt även med detta. Som 

blivande speciallärare ställer vi oss lite frågande till att det på två skolor är specialpedagoger som 

arbetar som speciallärare. Detta är kanske inte så bra, eftersom specialpedagoger och speciallärare har 

olika utbildning och således ska utföra olika arbetsuppgifter. En annan fundering är att det på flera 

skolor förekommer personal som arbetar som speciallärare utan adekvat utbildning. I studiens resultat 

ser vi att både klasslärare och specialpedagoger arbetar utifrån ett sociokulturellt och relationellt 

perspektiv. De försöker således anpassa undervisningen utifrån alla elevers behov och arbetar för 

gemenskap och interaktion, för att främja alla elevers lärande och möjliggöra att elever får lämna 

skolan med rak rygg (SOU 1997:108). 
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6.2.6 Förslag till vidare forskning 

Det hade varit intressant att genomföra det vi tänkte från början, nämligen att observera klasslärare 

och speciallärare vid flera tillfällen under en längre tidsperiod, för att se hur de konkret arbetar med 

läsförståelse och bedömning. I en större studie hade det även varit intressant att intervjua elever, för att 

ta reda på hur de tänker och resonerar kring läsförståelse, men även ta reda på hur de uppfattar 

bedömning.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 

1. Hur tänker och resonerar du kring läsförståelse? 

 

2. Hur undervisar du för att utveckla alla elevers läsförståelse? 

 

3. Hur utvärderar och bedömer du elevernas läsförståelse? Varför? 

 

4. Vad är syftet med bedömningen? 

 

5. Hur involveras eleverna i bedömningsprocessen? 

 

6. Hur kommuniceras bedömningen till eleverna? 

 

7. Vilka extra anpassningar eller särskilt stöd ges till elever som riskerar att inte uppnå 

kunskapskraven? 

 

8. När sätts de extra anpassningarna eller särskilda stödet in? 

 

9. Vilka möjligheter eller hinder upplever du i arbetet med att utveckla och bedöma elevers 

läsförståelse? 

 

10. Varför tror du att du anses vara en skicklig lärare? 



 

 

Bilaga 2  

Klassrumsobservation 

Observation av klassrummet 

 möblering 

 alster på väggarna: bedömningstexter, elev- och lärarproducerade texter 

 tillgänglighet till skönlitteratur 

 tillgänglighet till sakprosa 

 övrigt material 

Struktur, innehåll och klimat i klassrummet 

 klassrumsrutiner 

 tydlig start 

 anger syfte och mål med lektionen 

 har positiva förväntningar 

 skapar motivation 

 Hur ges instruktioner? 

 Hur följs instruktionerna upp? 

 Hur involveras eleverna i sitt lärande? 

 Lärarstyrt eller elevaktivt arbetssätt. Hur? 

 ger talutrymme 

 sammanfattar olika moment och gör klart för sig att alla elever förstår 

 ger tydliga beskrivningar, förklaringar och sammanfattningar 

 kontrollerar att eleverna har förstått 

 sammanfattar lektionen i slutet 

Läsförståelse 

 ställer öppna frågor 

 ser till att arbetet är tankemässigt utvecklande 

 ger eleverna tid att tänka och utveckla sina svar 

 ställer utvecklande frågor för att få en bild av elevernas förståelse 

 ser till att elever i behov av stöd under lektionen får sådant 

 ge eleverna stöd genom att visa på olika lärandestrategier 



 

 

Bilaga 3 

Missivbrev 

 

 

Hej! 

Vi är två lärare, Anita Ludvigsen och Anna Stenmark, som går sista terminen på 

Speciallärarutbildningen med inriktning mot språk-, skriv- och läsutveckling på Stockholms 

universitet. Under våren kommer vi att skriva en magisteruppsats inom specialpedagogik. 

Med vår uppsats vill vi förstå och analysera hur skickliga lärare och speciallärare (det vill säga lärare 

och speciallärare som arbetar aktivt med läsförståelse) i årskurs 4-6 undervisar för att utveckla och 

förbättra alla elevers läsförståelse, så att alla elever uppnår kunskapskraven, samt undersöka hur lärare 

och speciallärare utvärderar och bedömer läsförståelse. Vidare är vi intresserade av att ta reda på vilka 

extra anpassningar och särskilt stöd som ges till elever, som riskerar att inte uppnå kunskapskraven. 

Därför vill vi intervjua dig och få ta del av hur du undervisar för att alla elever ska få möjlighet att öka 

sin läsförståelse och hur du tar reda på att elever förstår det de läser, det vill säga hur du utvärderar och 

bedömer elevers läsförståelse. För att få en fördjupad förståelse för din undervisning önskar vi att få 

vara med och observera en lektion när du arbetar med läsförståelse. 

Materialet kommer att avidentifieras, så att det inte går att spåra vare sig skolan eller dig, och det 

kommer bara att användas av oss i vår uppsats. 

 

Om du har några frågor om studien är du välkommen att höra av dig till oss: 

Anita Ludvigsen anita.ludvigsen@meskola.se  tfn. 070-111 67 68 

Anna Stenmark anna.stenmark@stockholm.se tfn. 073-064 87 16 

 

 

Med vänlig hälsning 

Anita Ludvigsen & Anna Stenmark 
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