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Sammanfattning 

Att utveckla god läsförståelse är viktigt för att kunna delta i ett demokratiskt samhälle och för den 

enskilda individens möjlighet att utbilda sig. Åländska elever har visat goda resultat i internationella 

mätningar när det gäller läsförståelse. I den här studien, som har en kvalitativ ansats, undersöktes 

några åländska lärares och speciallärares syn på och arbetsätt med elevers läsförståelse de första tre 

åren i skolan. Halvstrukturerade intervjuer genomfördes med två lärare och tre speciallärare från tre 

åländska skolor för att ta reda på deras syn på och arbetssätt med läsförståelse.   

Resultatet visar att de intervjuade lärarna och speciallärarna på de tre skolorna var väl insatta i teorier 

kring läsförståelse och redogjorde för flera viktiga faktorer såsom fonologisk medvetenhet, avkodning, 

läsflyt, ordförråd, läsförståelsestrategier och motivation. Undervisningen i läsförståelse innehöll flera 

komponenter som även forskning om läsförståelse förespråkar t.ex. att medvetet arbeta med elevers 

metakognition och motivation. Vidare följde de tre skolorna ungefär samma strategi för att identifiera 

och följa alla elevers kunskapsutveckling. Arbetet med att identifiera alla elevers kunskapsutveckling 

påbörjades i början av höstterminen i årskurs 1 och följdes kontinuerligt upp med tester och 

observationer i undervisningssituationer. Det specialpedagogiska arbetets utgångspunkt var att arbeta 

förebyggande. Detta gjordes genom att tidigt uppmärksamma och stötta elever i behov av stöd. 

Målsättningen var också att stödet i sig skulle vara förebyggande, d.v.s. att ge elever stöd innan läraren 

påbörjar ett nytt moment i klassrumsundervisningen. Beroende på stöd och elev genomfördes det 

specialpedagogiska stödet i klassrumssituationer, mindre grupper och/eller enskilt. 
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Förord 

Ett stort tack till de respondenter som deltog i undersökningen! Tack för att ni delade med er av er tid 

och kunskap! Vidare vill jag tacka min handledare Eva Siljehag för värdefulla tankar och idéer i 

samband med uppsatsskrivandet! Slutligen vill jag tacka min familj som på olika sätt stöttat mig i 

skrivandet!  
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Inledning 

Att utveckla läsförståelse är av stor vikt för den enskilda individen och i förlängningen även för 

samhället. Litteraturutredningen 2012 (SOU 2012:65) redogör för två viktiga skäl till att utveckla en 

djupare läsförståelse. Det första handlar om att ge medborgare möjlighet att fullt ut kunna delta i det 

demokratiska samtalet och det andra handlar om att ge individer goda förutsättningar att utbilda sig.  

Svenska elevers läsförståelse har från 1970-talet och fram till slutet på 1990-talet visat sig goda i 

internationella mätningar (Skolverket, 2007). Därefter har internationella mätningar visat på en 

nedåtgående trend vad det gäller läsförståelse hos svenska elever. I den senaste PISA-undersökningen 

(2012) syns en fortsatt nedåtgående trend. Finland har under åren visat höga resultat i mätningar såsom 

PISA när det gäller läsning och läsförståelse. En närmare granskning av Finlands PISA-resultat från 

2012 visar att Åland har det högsta genomsnittliga resultatet i hela Finland när det gäller läsförståelse 

(Harju-Luukkainen et al, 2014). Det som gör att Åland är extra intressant ur ett svenskt perspektiv är 

att Åland liksom Sverige är svenskspråkigt, vilket betyder att eventuella skillnader i språkens (svenska 

och finska) uppbyggnad kan bortses från när det gäller testresultatet. 

Westlund (2012) påpekar att allt mer läsforskning tyder på lärarens kunskap och vägledning i 

läsförståelse är av avgörande betydelse. Vidare framkommer det att de elever som får en bra skolstart 

med kompetenta och målmedvetna lärare utvecklas snabbare. De elever som istället får en bristfällig 

undervisning de första viktiga åren har svårt att kompensera detta senare under skoltiden. En svensk 

studie av Alatalo (2011) tar upp att en betydande del av svenska lärare inte är insatta i hur läsförståelse 

utvecklas. Att inte vara insatt i hur läsförståelse utvecklas är till stor nackdel för de elever som är i 

riskzonen för att misslyckas i läsförståelse. För de eleverna är behovet av en organiserad och 

systematisk undervisning av en kunnig lärare inom området extra viktigt för att de ska utvecklas. 

En annan svensk studie av Levlin (2014) visar på betydelsen av att agera tidigt när det gäller att stötta 

elever som har svårt med läsförståelse. Studien visar på att de elever som under de första skolåren har 

svårigheter med sin läsförståelse är de elever som kommer att ha störst svårigheter med att klara de 

nationella proven i årskurs 3. En studie av Elwér (2014) visar att användandet av en systematisk 

bedömning och undervisning i läsförståelse de första åren i skolan gör att antalet elever som har svårt 

med läsförståelse minskar. 

Det finns mycket forskat kring läsförståelse, men när det gäller läsförståelse och Åland är utbudet 

begränsat. Eftersom Åland har visat på goda resultat i internationella mätningar vad det gäller 

läsförståelse och forskning visar på vikten av att tidigt satsa på utvecklandet av läsförståelse, så är det 

av intresse att studera hur några åländska skolor arbetar med läsförståelse under de första skolåren. 
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Bakgrund 

I detta avsnitt redogörs för forskning kring läsförståelse, hur läsförståelse kan utvecklas och bedömas 

samt forskning kring elever i behov av stöd avseende läsförståelse.  Vidare beskrivs Ålands 

utbildningssystem samt tidigare forskning om läsförståelse på Åland. Avslutningsvis redovisas denna 

undersöknings teoretiska utgångspunkter. 

Läsförståelse 

Läsning kan definieras på många olika sätt. Taube (2009) redogör för den vanligt förekommande 

definitionen the simple view of reading, som innebär: 

Läsning = Avkodning x Förståelse av språk.  

Definitionen har utvecklats med ytterligare en betydelsefull faktor, nämligen motivation. Då Taube 

anser att det huvudsakliga målet med all läsning är att förstå innehållet i en text, har Taube ändrat 

definitionen ytterligare en gång och definitionen blir då: 

Läsförståelse = Avkodning x Förståelse av språk x Motivation.  

National Reading Panel (2000) har identifierat fyra områden inom läsförståelse som antas vara bland 

de viktigaste att utveckla för att få en god läsförståelse. Dessa områden är språklig medvetenhet, 

avkodning, ordförråd och läsförståelsestrategier. 

Språklig medvetenhet 

Alatalo (2011) tar i sin avhandling upp de fyra delar som läsforskning brukar dela in den språkliga 

medvetenheten i. Dessa är fonologisk medvetenhet (språkets ljud), morfologisk medvetenhet (ordens 

struktur, former och bildning), syntaktisk medvetenhet (språkets satsbyggnad) och pragmatisk 

medvetenhet (språkets användning). För att få en god utveckling i läsning och skrivning behövs en 

medvetenhet inom alla dessa delar.  

Avkodning 

Avkodning handlar om att ha en förståelse för att ord kan delas upp i mindre beståndsdelar, fonem, 

och att varje fonem symboliseras av bokstavstecken, så kallade grafem och att flera fonem kan sättas 

samman till ett ord (Høien & Lundberg, 2013). Avkodning handlar i förlängningen även om att 

markera interpunktion, att läsa med rätt satsmelodi, och att få ett läsflyt (Fridolfsson, 2010).  

Ordförråd 

Utvecklingen av ordförrådet är viktig för läsförståelsen. Som ung vuxen behövs ett ordförråd på 

omkring 50 000 ord för att kunna orientera sig i sin omvärld, vilket innebär en genomsnittlig 

inlärningstakt på omkring 10 nya ord per dag fram till ungefär 18 års ålder (Lundberg, 2010). Alatalo 

(2011) och även Elbro (2006) hänvisar till studier som visar en stark och entydig koppling mellan 

läsförståelse och ordförråd och att det även finns en koppling åt andra hållet, d.v.s. att ordförrådet 

medverkar till läsförståelsen.   
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Läsförståelsestrategier 

Begreppet läsförståelsestrategier är ett samlingsnamn för olika strategier som underlättar läsningen. En 

förutsättning för att utveckla och använda olika strategier vid läsningen är att läsaren är medveten om 

de egna tankeprocesserna. Den här typen av medvetenhet kallas för metakognition. Exempel på 

strategier som används när läsaren reflekterar under sin läsning är: att anpassa lästempot efter textens 

innehåll och svårighetsgrad, att identifiera viktiga avsnitt i texten, att avgöra om förståelsen är 

tillräcklig och utifrån det bestämma om det finns behov av att gå tillbaka i texten eller på något annat 

sätt öka förståelsen (Lundberg, 2010). Ytterligare en strategi är att göra inferenser. Inferenser handlar 

om att dra slutsatser, d.v.s. föra in ytterligare kunskap utöver det som förmedlas i texten. När läsaren 

gör inferenser skapas ett inre scenario med hjälp av orden i texten och med läsarens mer eller mindre 

medvetna slutledningar (Lundberg, 2006). För att fullt ut förstå en text och kunna göra inferenser 

behöver läsaren även ha en förförståelse för den verklighet som texten behandlar, d.v.s. läsaren måste 

ha den kulturkompetens som texten kräver (Lundberg, 2010).  

Motivation 

En annan viktig aspekt för att förstå en text är att det finns motivation till att läsa och intresse för 

textens innehåll (Fridolfsson, 2010; Westlund, 2012). Det menar även Morgan och Fuchs (2007) som i 

sin studie visar att det finns en korrelation mellan barns läsförmåga och motivation. Detta samband ger 

i förlängningen en så kallad snöbollseffekt vad det gäller läsutvecklingen; ju mindre läsning desto 

mindre motivation och ju mindre motivation desto mindre läsning. Likaså ger det motsatt effekt, d.v.s. 

ju mer läsning desto mer motivation och ju mer motivation desto mer läsning.  

Att utveckla läsförståelse 

Liberg (2010) listar fyra grundläggande färdigheter som har central betydelse för hur en person 

utvecklas i sitt läsande och skrivande. Den första grundläggande färdigheten handlar om förmågan att 

själv kunna skapa mening och uttrycka sig inom olika literacypraktiker som t.ex. böcker, tidningar och 

internet. Den andra färdigheten handlar om förmågan att förstå literacypraktiker som sådana och syftet 

med dem samt att skapa ett intresse för dem. Den tredje färdigheten handlar om förmågan att gå in, 

bearbeta och förstå innehållet i en text. Den fjärde och sista grundläggande färdigheten handlar om 

förmågan att hantera olika symbolsystem som t.ex. skriftkoden (bokstäverna och dess olika ljud) samt 

att kunna följa de grammatiska regler som gäller för de olika symbolspråken. De fyra färdigheterna är 

inte fristående delar där en del lärs in först och sedan nästa, utan förmågorna stödjer och utvecklas i 

samspel med varandra. 

Det första steget för att bli aktör, deltagare och medskapare i skriftspråket, d.v.s. utvecklingen av dessa 

färdigheter, påbörjas ofta tidigt. För en del börjar det redan före ett års ålder t.ex. när barnet och 

barnets föräldrar tittar i pekböcker, på skyltar eller på etiketter och samtalar kring dessa. På så sätt 

grundläggs deras förståelse för användandet av böcker, texter, skyltar m.m. och syftet med dem. I 

samtalet görs barnet indirekt medveten om meningen med att kunna läsa och skriva samt vilka 

funktioner de fyller. Genom samtal kring texter kan barnet påbörja sitt deltagande i den skriftspråkliga 

världen långt innan barnet själva kan hantera skriftkoden (Liberg, 2010; Taube 2007). 

I takt med att barnet växer så utökas, i de flesta fall, också mängden läst text som barnet tar del av. 

Lundberg (2006) redogör för några områden som barnet utvecklar när barnet tar del av högläsning: 

 Vid läsandet av en skriven text stimuleras läsaren att uttala orden tydligare än vid samtal, 

vilket leder till att barnen får en tydligare föreställning om hur orden är uppbyggda. 
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 Vid högläsning får barnen möta nya ord som de kanske aldrig får höra i vanliga samtal. 

Högläsning bidra på så sätt till att utöka barnets ordförråd. 

 Vid högläsning blir barnet bekant med skriftspråkets struktur, det kan vara meningsbyggnad, 

litterära former och uttryckssätt som inte hörs i vanliga samtal. 

 Ju fler böcker barnet får ta del av, desto mer förstår barnet hur berättelser och sagor är 

uppbyggda vilket förbereder dem inför deras egen läsning. 

 Vid högläsning kan barnets intresse för läsning och litteratur väckas. 

 Högläsning tränar också barnets förmåga att under en lite längre period vara uppmärksam, 

koncentrerad och stilla. 

I ett aktivt samspel kring en läst text, t.ex. genom att då och då stanna upp och reflektera, förklara, 

reda ut eller knyta an till barnets erfarenhet, stimuleras språkutvecklingen och begreppsutvecklingen 

hos barnet. När barnet introduceras genom samtal där de tränas i modeller som t.ex. att läsa om text, 

att titta på en bild och att slå upp obekanta ord, så kan barnet få insikt och så småningom även 

utveckla och använda sig av egna metoder som bidrar till en ökad läsförståelse. All den här träningen 

bidrar till ytterligare en viktig del i läsutvecklingen, nämligen att träna barnet till att inse när barnet 

förstår eller inte förstår (Lundberg, 2006).  

När det gäller att utöka ordförrådet är högläsning och samtal kring ord och dess betydelse en effektiv 

metod hos yngre barn. Att enbart lyssna på berättelser räcker inte utan det krävs ett 

uppmärksammande av orden och samtal kring deras betydelse för att det ska ge avsedd effekt. Enligt 

en amerikansk undersökning (Ehri & Robbins, 1994) är det först när barnet är 8-9 år som egen läsning 

av texter bidrar till ett utökat ordförråd. Innan dess består de flesta böcker som barnen läser av redan 

bekanta ord. 

När barnet kommer till det stadiet att barnet själv börjar avkoda texter behöver barnet, utöver den egna 

avkodningen, fortfarande stimulans genom högläsning och samtal om texter (Fridolfsson, 2010; 

Liberg, 2010). Högläsningsbokens svårighet bör då ligga en eller ett par nivåer högre än de böcker 

barnet eventuellt läser på egen hand (Fridolfsson, 2010). 

I Schmidts avhandling (2013) framkommer att det är av stor vikt att lyssna till barnets egna tolkningar 

av skönlitteratur. Att samtala kring barnets tolkningar gynnar delaktigheten och repertoaren samt ökar 

värdet och betydelsen av de texter de möter och skapar mening från. Valet av texter och hur de följs 

upp får på så sätt en avgörande betydelse för att möjliggöra en god utveckling i läsförståelse. 

När barnet har en fungerande avkodningsförmåga finns det förutsättningar att barnet på egen hand kan 

ta del av texters innehåll och använda sig av och utveckla olika läsförståelsestrategier (Lundberg, 

2006). 

Det finns många yttre faktorer som har betydelse för hur barnets läsutveckling kommer att se ut. En 

faktor som har betydelse, om än inte avgörande, är hemmet. Barn som hemma får ta del av böcker och 

texter i tidig ålder gynnas då en tidig skriftspråklig stimulering främjar den första läs- och 

skrivinlärningen (Fridolfsson, 2008). Lundberg (2010) hänvisar till en amerikansk studie av Hart och 

Riesly (1995) som visar att treåringar från olika socio-ekonomiska miljöer skiljer sig åt avseende ett 

aktivt ordförråd. Treåringar från välutbildade föräldrar hade ett aktivt ordförråd på 1200 ord, treåringar 

till föräldrar med arbetaryrken hade ett aktivt ordförråd på 800 och treåringar till lågutbildade föräldrar 

hade ett aktivt ordförråd på 500 ord. Mellan 1984 och 2003 gjordes i Sverige regelbundna mätningar 

av hur stor andel barn mellan 3 och 8 år som fick böcker lästa för sig en genomsnittlig dag. 
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Mätningarna visade under den perioden en minskning från 80 % till 74 % samt en halvering av 

lästiden från en halvtimme till 15 minuter. Den senaste studien om läsvanor gjordes på initiativ av 

Läsrörelsen 2012. I den studien intervjuades föräldrar med barn i åldrarna 0-9 år. Där framkom det att 

endast 35 % av föräldrarna läste varje dag och utöver dessa läste 30 % av föräldrarna flera gånger i 

veckan, men inte varje dag (von Baumgarten-Lindberg, Reslegård, Ekström & Larsson, 2012, 24 

april).  

En annan yttre faktor som också har betydelse är skolan. När barnet kommer till skolan så spelar 

lärarens kunskap om läsinlärning en viktig roll för barnets fortsatta utveckling i läsförståelse (National 

Reading Panel, 2000). Kunskapen hos läraren påverkar vad läraren väljer att göra med de elever som 

inte har kommit igång med läsningen. Kunskapsnivån hos läraren påverkar också hur läraren iakttar 

eleven och hur läraren uppfattar eventuella svårigheter kring eleven samt vilka förklaringar som 

läraren ser kan vara orsaken/orsakerna till svårigheterna (Elbro, 2006). En annan viktig faktor inom 

skolan är skolans tillgång till skolbibliotek och skolbibliotekarie som har visat sig vara av stor 

betydelse för elevernas läsning och läsintresse (Schmidt, 2013; SOU, 2012:65). 

Att bedöma läsförståelse 

Tester i läsförståelse där barnet läser själv bör utföras först då eleven har en relativ säker avkodning 

eftersom en ansträngd avkodningsfärdighet gör att det finns för lite energi kvar till förståelseprocessen. 

Om det finns en osäkerhet kring elevens avkodningsförmåga bör barnets testresultat analyseras genom 

att låta eleven få texten uppläst. Visar det sig att eleven fortfarande har ett lågt resultat när eleven får 

texten uppläst så behöver elevens läsförståelsestrategier analyseras för att utreda vilken/vilka 

läsförståelsestrategier som det kan röra sig om (se exempel under rubriken ”Läsförståelse och elever i 

behov av stöd”). Det finns elever som har svårigheter med både avkodning och läsförståelsestrategier. 

För de eleverna krävs en analys av båda områdena för att utreda vilka svårigheter inom respektive 

område som barnet har (Fridolfsson, 2010).  

Den språkförståelse som är aktiv när man läser och den som är aktiv när man lyssnar är den samma. 

Eftersom det finns ett nära samband mellan läsförståelse och hörförståelse kan barnets 

läsförståelseförmåga tränas och bedömas innan avkodningsfärdigheten är relativt säker genom 

högläsning och samtal om texter (a.a.).  

Andra faktorer som har betydelse vid testning av läsförståelse är erfarenhet, motivation och intresse 

för olika ämnen och texter. Det gör att det kan vara svårt att hitta texter som väcker alla elevers 

intresse. Att använda sig av standardiserade test kan göra att några elever missgynnas och några elever 

gynnas beroende på vilken/vilka text/texter som finns med i testet (a.a.).  

Ytterligare en annan faktor som påverkar läsförståelsen är antalet ord i texten som är obekanta för 

eleven. Innehåller texten för många ord som är obekanta har eleven ingen möjlighet att förstå 

innehållet (a.a.). 

När det gäller bedömning av läsförståelse kan lärare använda sig av olika stödstrukturer för att lättare 

ringa in var eleven befinner sig och vilka områden som eleven bör utveckla. Liberg (2010) ger 

exempel på frågor som kan fungera som stödstrukturer för lärare som ska bedöma elevers 

läsförståelse. Exempel på vad dessa frågor ska ge svar på är hur eleven rör sig i texten, vilka 

förståelsestrategier som eleven använder sig av, hur självständig eleven är i användandet av 

förståelsestrategierna och hur eleven gör för att komma vidare om eleven kör fast. 



7 

 

Läsförståelse och elever i behov av stöd 

Att arbeta förebyggande kan förhindra att en elev hamnar i behov av stöd när det gäller läsförståelse. 

Detta arbete bör påbörjas redan innan barnet börjar i första klass i skolan. I Bornholmsundersökningen 

som gjordes på 1980-talet där 6-åringar strukturerat arbetade med språkljud och i 

Köpenhamnsundersökningen på 1990-talet där 6-åringar med dyslektiska föräldrar fick strukturerad 

undervisning i språkljud och bokstäver framkom att den strukturerade undervisningen gav effekt även 

på läsförståelsen (Elbro, 2006). Med strukturerad undervisning menas i båda undersökningarna 

övningar i form av språklekar 15-20 minuter dagligen under åtta månader. 

När det gäller svårigheten med att förstå en text så kan det ha flera orsaker. Det kan bero på att läsaren 

har svårigheter att avkoda orden, svårigheter med meningsbyggnaden eller svårigheter med att förstå 

innebörden av flertalet ord i texten. Det kan också handla om att läsaren har bristfälliga kunskaper om 

det område som texten handlar om, bristfälligt utvecklad metakognition eller att texten är olämpligt 

utformad för läsaren (Lundberg, 2010).  

Följande strategier kan barn med lågt resultat i läsförståelse ha svårt med (Fridolfsson, 2010): 

 att skumma en text 

 att vid behov läsa om 

 att planera framåt i texten 

 att skilja på det som är väsentligt respektive oväsentligt i en text – allt uppfattas som viktigt 

 att ställa frågor om texten 

 att variera hastigheten 

 att upptäcka att han/hon inte förstår 

 att märka uppenbara fel i texten 

 att markera interpunktioner 

 att använda inferenser 

 att återberätta i stora drag 

I en studie gjord av Gersten, Fuchs, Williams och Baker (2001) framkom att elever som har 

svårigheter med läsförståelse behöver tydlig undervisning om olika läsförståelsestrategier. För elever 

som behöver stöd i utvecklandet av sin läsförståelse bör undervisningen innefatta kunskap om 

strategierna, förståelse för när och hur de används och att användandet är både flexibelt och personligt. 

I studien framkom också att det är mer gynnsamt att undervisa flera strategier samtidigt, i ett 

sammanhang där de naturligt dyker upp t.ex. vid högläsning av en bok, än att undervisa en strategi i 

taget. Utöver undervisning i strategier behöver elever som har behov av stöd i läsförståelse övervakas 

under en längre tid för att säkerhetsställa att de verkligen behärskar och tillämpar strategierna. 

Det invecklade samspel eller de interaktioner som råder mellan metoder, lärare och elev gör att det är 

näst intill omöjligt att jämföra undervisningsmetoder och uttala sig om deras användbarhet och 

effektivitet (Lundberg, 2010). Därför finns det inte heller en metod på hur undervisningen i 

läsförståelse bör se ut för de elever som är i behov av stöd. 
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Utbildningssystemet på Åland 

Utbildningssystemet på Åland liknar det svenska utbildningssystemet och omfattar en nioårig 

grundskola, gymnasieutbildning och folkhögskoleutbildning (Ålands landskapsregering, 2015a).  

Läroplikten på Åland gäller från det år då barnet fyller sju år och upphör när barnet genomfört 

grundskolan eller när barnet har gått tio år i grundskolan. I samtliga skolor på Åland används svenska 

som undervisningsspråk (Ålands landskapsstyrelse, 1995).  

Åland har egen lagstiftningsbehörighet inom frågor som rör området utbildning och undervisning. Det 

är Ålands landskapsregering som tillsätter läroplanen för grundskolan. Åland har även en egen 

grundskolelag och grundskoleförordning. Utifrån läroplanen, grundskolelagen och 

grundskoleförordningen gör alla skolor på Åland varje nytt läsår en arbetsplan. I arbetsplanen 

beskriver skolan vilka metoder de kommer att använda för att uppnå de mål som finns uppsatta i 

läroplanen, grundskolelagen och grundskoleförordningen (Ålands landskapsregering, 2015b). Den 

senaste läroplanen är från 1995, men har reviderats och förtydligats vid ett antal tillfällen, senast år 

2015 (Ålands landskapsstyrelse, 1995). 

På hela Åland finns i dag 23 grundskolor och i början av hösten 2015 hade de ett elevantal mellan 3 

och 405. Skolorna är fördelade över hela Åland; i Mariehamn, i landskommunerna och i skärgården 

(Ålands statistik- och utredningsbyrå, 2015). 

Ålands läroplan 

Ålands läroplan bygger på en sociokulturell syn där lärandet ses som en individuell och social process 

där färdigheter byggs upp och förändras och där den omgivande kulturen påverkar eleverna.  

Grunderna för grundskolans läroplan bygger på en inlärningssyn som ser lärandet som en individuell 

och social process under vilken kunskaper och färdigheter byggs upp och förändras. Samtidigt tar 

eleverna intryck av den omgivande kulturen. Lärandet handlar om att inhämta ny kunskap och lära sig 

nya färdigheter och tillägna sig inlärningsmetoder och arbetssätt som redskap för ett livslångt lärande. 

(Landskapet Ålands läroplan för grundskolan 1995, s.10) 

Svenska 

Under rubriken ”Riktlinjer och upplägg” i ämnet svenska finns det beskrivet hur undervisningen bör 

gå till. När det gäller nybörjarundervisningen betonas att stor vikt bör läggas vid att uppmuntra 

elevernas intresse att läsa och skriva samt utveckla elevernas fonologiska medvetenhet. Vidare betonas 

vikten av att skolan ska ha riklig tillgång till skönlitteratur för att skapa ett bestående läsintresse hos 

eleverna. De menar att skönlitteraturen ska dominera läsundervisningen och att läsupplevelser 

stimulerar och berikar personligheten samt vidgar elevens verklighetsmedvetande (Ålands 

landskapsstyrelse, 1995). 

I det centrala innehållet för årskurs 1-9 under rubriken ”Att läsa” finns det förtydligat i punktform vad 

eleverna ska lära sig. Under de inledande skolåren nämns bl.a. att eleven ska lära sig att läsa olika 

typer av texter såsom sagor, berättelser, dikter, meddelanden, instruktioner och faktatexter samt 

anpassa sitt sätt att läsa beroende på textgenre och syftet med läsningen. Dessutom ska eleverna lära 

sig att samtala om vad de läser och visa att de har förstått det de läst. De ska också kunna reflektera 

över texters innehåll, t.ex. inom områden som könsroller, kulturer och våld (a.a.). 
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Bedömning av elevernas kunskaper 

På Åland grundar sig bedömningen av elevens kunskaper och färdigheter på hur eleven presterat i 

skriftliga och muntliga prov samt på projektarbeten och redogörelser. Utöver detta bedöms även 

förmågan att självständigt tillämpa kunskaper och förstå helheter samt förmågan att använda sina 

färdigheter på ett självständigt och mångsidigt sätt (Ålands landskapsstyrelse, 1995).  

Eleverna får en verbal bedömning i årskurs 1-2. Bedömningen ges i form av ett skriftligt omdöme. 

Från årskurs tre får eleverna betyg, där betygen anges i en sjugradig skala mellan 10 och 4. Betyget 10 

står för utmärkta, 9 står för berömliga, 8 står för goda, 7 står för nöjaktiga, 6 står för försvarliga, 5 står 

för svaga och 4 står för underkända kunskaper och färdigheter (a.a.). 

Stöd för lärande och skolgång 

När det gäller stöd för elevens lärande och skolgång används sedan 2015 en modell där stödet inom 

skolan delas in i tre nivåer. Dessa tre nivåer benämns allmänpedagogiskt stöd, specialpedagogiskt stöd 

och mångprofessionellt stöd. Det allmänpedagogiska stödet ges till elever med lindriga eller tillfälliga 

behov av stöd. Ett allmänpedagogiskt stöd ges ofta i förebyggande syfte. Exempel på stödåtgärder på 

den här nivån är tillfällig undervisning i smågrupp, stöd för läxläsning och tillfälligt stöd av 

resursperson. Specialpedagogiskt stöd får de elever som har ett tydligt behov av regelbundet, varierat 

och mångfacetterat stöd för att kunna följa den allmänna läroplanen. På den här nivån får eleven 

liknande stöd som föregående nivå men i större utsträckning. Ett mångprofessionellt stöd ges till de 

elever som trots tidigare stöd inte klarar av att följa den allmänna läroplanen. För att få 

mångprofessionellt stöd måste först ett beslut tas om att eleven ska ha anpassad läroplan. Beslutet om 

mångprofessionellt stöd kan leda till förlängd läroplikt. Stödåtgärder på den här nivån innefattar t.ex. 

specialundervisning på heltid, smågruppsundervisning eller enskild undervisning (Ålands 

landskapsregering, 2015c). 

Speciallärarens uppdrag 

Inom de olika stödformerna (allmänpedagogiskt stöd, specialpedagogiskt stöd och mångprofessionellt 

stöd) finns det riktlinjer för speciallärarens uppdrag inom varje område. Exempel på ansvarsområden 

är att ansvara för screening, handleda lärare, elev och vårdnadshavare, ge specialundervisning och 

utreda och utvärdera (Ålands landskapsregering, 2015c).    

Tidigare forskning 

Det finns mycket forskat inom läsförståelse och en del av det finns det redogjort för under rubriken 

”Läsförståelse”.  

När det gäller läsförståelse och Åland är utbudet betydligt mer begränsat. Det finns en utredning 

(Harju-Luukkainen & Nissinen, 2011) som påbörjades hösten 2010 efter önskemål från Ålands 

landskapsregering och som granskade åländska 15- åringars resultat i PISA 2009. Syfte med rapporten 

var att utveckla den åländska skolan. Då läsförmågan var huvudtemat i PISA 2009 gjordes i rapporten 

en omfattande granskning av läsning och läsförmåga på Åland. Rapporten som färdigställdes 2011 

redovisade resultatet från PISA 2009 och jämförde det med finländska skolor samt med 

svenskspråkiga skolor i Finland. Dessutom jämfördes vissa av resultaten med de övriga nordiska 

länderna. Resultatet visade bl.a. att de åländska skolorna i Mariehamn hade markant bättre resultat i 

läsning jämfört med skolorna på landsbygden. I rapporten framkom även tre faktorer som är 
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betydelsefulla för framgången i läsning; läslust, förståelse för och användning av olika 

lärandestrategier samt varierat läsmaterial. Vidare visade rapporten på att orsaken till resultatet är 

komplext där faktorer inom skolan, t.ex. lärarens möjlighet att engagera elever i olika läsaktiviteter, 

och faktorer utanför skolan, t.ex. föräldrars möjlighet att stödja barnets läsintresse, påverkar elevernas 

resultat. Rapporten tar sedan upp två områden som var orsakerna till elevernas skillnader i resultat. 

Dessa var motivation och förhållningssätt till läsning och lärandestrategier. 

2014 skrevs en rapport (Paro & Ruuhinen, 2014) vars syfte var att undersöka hur läsundervisningen i 

årskurs 1 i finlandssvenska skolor i Finland såg ut samt om undervisningen förändrats något sedan 

mitten på 1990-talet och början på 2000-talet då ämnet senast undersöktes. Rapporten redogör för den 

första läsundervisningen och har fokus på tyngdpunkter i undervisningen, undervisningsmetoder och 

användning av olika läromedel. Resultatet i rapporten visar på vissa förändringar av 

läsundervisningen. Klasstorleken i årskurs 1 har minskat något och att arbeta sammansatta årskurser 1-

2 är inte längre vanligast. Andel elever som är läskunniga vid skolstart har ökat från 25 % till 44 %. 

Andelen lärare som organiserar läsundervisningen individuellt har minskat. Lärarna använder sig i stor 

utsträckning av nya läromedel i läsning och datorn har blivit vanligare att använda sig av i 

undervisningen. Lärarna gav mindre läsläxor till eleverna i årskurs 1. 

Utöver detta finns en uppsats som redogör för lärares syn på läsning i tre finlandssvenska skolor i 

Finland (Frost, 2013). Studien beskriver hur arbetet med den första läsinlärningen fungerar på tre 

skolor och har även ett specialpedagogiskt perspektiv.  

Teoretiska utgångspunkter 

Utgångspunkten för den här studien var ett sociokulturellt perspektiv. Ett sociokulturellt perspektiv 

grundar sig på antagandet att kunskap får liv och innebörd i samspel mellan människor. Det är med 

andra ord först när individen blir delaktig i den genom argumentation och meningsutbyte som 

kunskapen verkligen kommer individen till del. Det innebär också att lärande och 

kunskapsreproduktion är beroende av yttre omständigheter och har därmed olika innebörd under olika 

historiska epoker och under olika yttre föreställningar och miljöer (Säljö, 2011). Exempel på typiska 

frågor som ställs vid studier med ett sociokulturellt perspektiv är frågor som; hur sammanhangen ser 

ut, vilka villkor som råder, hur individer deltar i de här sammanhangen och vad individen bidrar med 

(Liberg, 2006).  

Dysthe (2003) redogör för fyra centrala element för lärandet och läromiljön i sociokulturella 

teoriperspektiv. Dessa fyra är: 

 att lärande har med relationer att göra 

 att lärande sker genom deltagande och deltagarnas samspel 

 att språk och kommunikation är grundläggande delar i läroprocessen 

 att balansen mellan det individuella och det sociala är en avgörande aspekt på varje läromiljö 

Det sociokulturella perspektivet har sina rötter hos bl.a. Lev Vygotskij, Mikhail Bakhtin, John Dewey 

och George Herbert Mead, som alla förespråkar interaktion och samverkan (Dysthe, 2003).  

Vygostskijs begrepp den närmaste utvecklingszonen definieras som området mellan det som ett barn 

klarar ensam och det som barnet klarar av med hjälp av en vuxen eller mer kunnig kamrat. Han menar 

att det är i den zonen som det sker utveckling. Vidare relaterar Vygotskij den närmaste 
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utvecklingszonen till bedömning och undervisning. När det gäller bedömning hävdar han att det är lika 

viktigt att finna den potentiella utvecklingsnivån som den aktuella utvecklingsnivån hos barnet. 

Undervisningen bör inte rikta in sig mot det som har uppnåtts eller avslutats utan mot det som befinner 

sig i utveckling (Dysthe & Igland, 2003a). Bakthins huvudintresse är relationer, där dialogen är en 

grundläggande relationell princip. Undervisning som är dialogiskt organiserad utgår från att kunskap 

är något som skapas genom interaktion mellan olika röster. Kunskap skapas inte genom överföring av 

kunskap från t.ex. lärare och/eller lärobok till elev, utan kunskap skapas i en dialog där den omvandlas 

till förståelse. Kunskapen inkluderar därmed den lärandes tolkningar och personliga erfarenheter 

(Dysthe & Igland, 2003b). Dewey och Mead menar att inlärning sker genom praktisk aktivitet i 

samverkan med andra människor och att den inte kan lösgöras från den samhälleliga kontexten. Detta 

kallas för det situerade perspektivet och inkluderar individen som deltagare i samspel med andra, 

fysiska verktyg som t.ex. datorer och representationssystem som t.ex. språk och matematiska 

symboler. Det situerade perspektivet har fokus på inlärningskontexten och i inlärningssammanhang 

betonas begreppet autentiska aktiviteter. Begreppet kan tolkas på två sätt; att skolan ska skapa en 

lärmiljö som så mycket som möjligt liknar livet utanför eller att skolan ska förbereda eleverna för ett 

livslångt lärande (Dysthe, 2003). 

Den specialpedagogiska forskningen delas in i två grundläggande perspektiv. Det traditionella 

perspektivet, där individens problem beror på individens medfödda egenskaper eller brister och det 

alternativa perspektivet där individens problem kopplas till undervisningsmiljö och 

undervisningssituation. I det traditionella perspektivet ligger fokus på diagnostisering och det 

resulterar ofta i en exkluderande undervisning i en ”en-till-en”-situation. I det alternativa perspektivet 

ligger fokus på hur den omgivande miljön kan förändras för att minska individens problem (Nilholm, 

2005). Detta perspektiv kallas även för ett relationellt perspektiv (Emanuelsson, Persson & 

Rosenqvist, 2001). När ett relationellt perspektiv genomsyrar skolans verksamhet hamnar fokus på vad 

som sker i förhållandet, samspelet eller interaktionen mellan olika individer. Även elevernas 

förutsättningar ses ur ett relationellt perspektiv, vilket innebär att förändringar i omgivningen kan 

påverka möjligheten att uppfylla på förhand uppställda krav eller mål. Utifrån det traditionella 

perspektivet och det alternativa perspektivet argumenterar Nilholm (2005) för ytterligare ett perspektiv 

som han benämner dilemmaperspektivet. Dilemmaperspektivet tar sin utgångspunkt i att dagens 

utbildningssystem måste hantera elevers olikheter vilket innebär att alla ska få samma erfarenheter och 

kunskaper samtidigt som de måste bemötas utifrån sina olikheter. Detta perspektiv ger inga direkta 

lösningar på de problem skolan ställs inför, utan det syftar i första hand till att belysa komplexiteten i 

hur skolan hanterar olikheter och behov.  

Den här studien utgick från det alternativa perspektivet där individens problem kopplas till den 

undervisningsmiljö och undervisningssituation som eleven befinner sig i. Den var även influerad av 

dilemmaperspektivet då det finns en komplexitet i att både bemöta elevers olikheter och behov och att 

samtidigt ge alla elever samma erfarenheter och kunskaper.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med följande studie är att undersöka hur några speciallärare och lärare beskriver sin syn på och 

sitt arbetssätt med elevers läsförståelse de tre första skolåren på Åland. 

 

 Vilka områden inom läsförståelse beskriver speciallärarna/lärarna som viktiga?  

 Hur organiseras arbetet med läsförståelse på skolan/av speciallärarna/av lärarna? 

 Vilka faktorer främjar god läsförståelse?  

 Hur identifierar speciallärarna/lärarna varje elevs kunskapsutveckling?  

Metod 

Vetenskaplig ansats 

Kvalitativ forskning syftar till att ta reda på sammanhang som kräver förståelse eller att hitta 

handlingsmönster, till skillnad från kvantitativ forskning som lämpar sig bättre när det handlar om att 

kvantifiera resultat eller generalisera till större sammanhang (Eliasson, 2013; Trost, 2010).  

Föreliggande studie hade för avsikt att undersöka ett specifikt intresse; lärares och speciallärares syn 

på läsförståelse samt hur de arbetar med läsförståelse under de första åren i skolan på Åland. Studien 

var således inte en studie av mer allmän karaktär som ur ett brett perspektiv undersöker Ålands arbete 

med läsförståelse, utan en studie som riktade in sig på att förstå och förklara hur några lärare och 

speciallärare arbetar med läsförståelse. Då studien har för avsikt att få en djupare förståelse och att 

undersöka företeelser används en kvalitativ metodansats som till viss del är inspirerad av 

fenomenologin (Fejes & Thornberg, 2015).   

Inom forskning skiljs det mellan tre grundläggande ansatser för resonemang och slutledning; induktiv, 

deduktiv och abduktiv. I en induktiv ansats drar forskaren generella slutsatser utifrån enskilda fall, i en 

deduktiv ansats utgår forskaren från en teori och undersöker om den stämmer och i en abduktiv ansats 

väljer eller konstruerar forskaren en hypotes som förklarar ett enskilt fall eller en uppsättning data 

bättre än andra möjliga hypoteser (Fejes & Thornberg, 2015).  

I en induktiv process dras generaliserbara slutsatser utifrån insamlad data. Trots detta är kunskapen 

som framkommer i processen inte helt giltig då möjligheten finns att ett av fallen kan visa ett motsatt 

resultat än de övriga (Kvale & Brinkman, 2014). Den här undersökningen har en induktiv ansats, då 

slutsatser drogs utifrån insamlad data, dock är studien för liten för att bygga upp en generell kunskap 

om lärares och speciallärares syn och arbete kring läsförståelse på hela Åland.  
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Datainsamling 

De vanligaste metoderna inom kvalitativ forskning är observation och intervju (Eliasson, 2013; Trost, 

2010). Observation passar bra när forskaren vill observera vad som faktiskt sker och intervju passar 

bra när forskaren vill få insikt i människors åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter 

(Denscombe, 2011). Metoden som användes till den här studien var intervju. Anledningen till valet av 

intervju var att undersöka lärarnas och speciallärarnas erfarenheter samt förstå hur de tänkte kring 

arbetet med läsförståelse. I intervjusammanhang skiljs det mellan tre typer av intervjuer även om 

gränserna mellan dessa är något otydliga; ostrukturerade, halvstrukturerade och strukturerade 

(Eliasson, 2013). Till den här typen av studie passade en halvstrukturerad intervju bäst eftersom den 

kan täcka in fler frågor än en ostrukturerad intervju och den kan även ge möjlighet att fråga vidare och 

följa upp intressanta och/eller oväntade svar till skillnad från en strukturerad intervju. Intervjufrågorna 

till den här undersökningen hade sju frågeområden. Dessa områden var: 

 Organisation kring skolornas arbete med läsförståelse 

 Viktiga delar inom läsförståelse 

 Utveckling/förändring av arbetet med läsförståelse 

 Undervisningssituationer i läsförståelse 

 Elevers utveckling i läsförståelse 

 Kunskap om elevers utveckling i läsförståelse” 

 Insatser för elever i behov av stöd i läsförståelse 

Varje frågeområde hade en huvudfråga och mellan en till sex följdfrågor (se Bilaga 2). Följande är ett 

exempel från intervjuguiden på en fråga med tillhörande följdfrågor: 

Vilka delar inom läsförståelse anser ni är viktiga att behärska? 

 Berätta varför dessa delar är viktiga. 

 Är dessa delar viktiga att behärska för alla elever? 

 Vilken eller vilka delar av läsförståelsen får störst fokus på skolan? 

 Vilken forskning, teori och/eller erfarenhet stödjer ni er på? 

Urval 

Tre grundskolor i Mariehamn kontaktades samt ytterligare fyra skolor på fasta Åland. Två av skolorna 

hade elever i årskurs 1 till årskurs 9 och de övriga fem hade elever i årskurs 1 till årskurs 6. Urvalet 

var ett subjektivt urval i form av ett bekvämlighetsurval och urvalskriteriet var att elevantalet på 

skolorna inte fick understiga 100 elever. Orsaken till gränsen på 100 elever var för att få skolor som 

med större sannolikhet skulle ha tillgång till speciallärare och med större sannolikhet skulle ha klasser 

med ett större elevantal. 

På varje skola kontaktades rektor eller föreståndaren för skolan via epost med önskemål om att 

hänvisa vidare till för studien lämpliga lärare och speciallärare. Urvalet av respondenter var därmed ett 

snöbollsurval, d.v.s. en variant på subjektivt urval. Anledningen till att det blev ett snöbollsurval var 

att det var svårt att via skolornas hemsidor få tag i lärarnas och speciallärarnas epostadresser.  
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Samtliga rektorer/föreståndare responderade på brevet. En skola meddelade att det inte fanns möjlighet 

att delta då tidpunkten för studien inte var lämplig, två skolor vidarebefordrade epostmeddelandet eller 

samtalade med lärarna och speciallärarna, men de tillfrågade lärarna och speciallärarna tog ingen 

kontakt. En skola svarade på epostmeddelandet och bifogade namn och epostadresser till samtliga 

speciallärare och lärare i årskurs 1-3 på skolan, dock responderade ingen av dessa efter att ett nytt 

epostmeddelande skickats ut till speciallärarna och lärarna på skolan. Övriga tre skolor 

vidarebefordrade kontaktuppgifter till speciallärare och lärare på skolan och sammanlagt ställde tre 

speciallärare och två lärare upp på att bli intervjuade. Totalt genomfördes fem intervjuer: tre med 

speciallärare och två med klasslärare i årskurs 1-3.  

Genomförande 

Skolorna kontaktades under januari och februari 2016 via epost för att undersöka huruvida det fanns 

möjlighet att genomföra intervjuer. I brevet (Bilaga 1) redogjordes för studien samt Vetenskapsrådets 

etiska principer (Vetenskapsrådet 2011, 2002) vilka överensstämmer med Finlands motsvarighet 

(Forskningsetiska delegationen, 2009).  

Intervjuerna genomfördes i februari och mars 2016. Datum samt tid för intervjuerna anpassades så 

långt det var möjligt efter önskemål från respondenterna. En intervjuguide (Bilaga 2) konstruerades 

baserat på undersökningens frågeställningar och skickades till varje respondent några dagar innan 

intervjun. Samtliga respondenter informerades via epost om önskemålet att få spela in intervjun och 

samtliga tillfrågades också vid intervjutillfället om de godkände att intervjun spelades in. Då alla 

godkände detta, spelades samtliga fem intervjuer in. Intervjuerna genomfördes på den intervjuades 

skola och varje intervju tog mellan 30 och 50 minuter.  

Intervjuer kan transkriberas utifrån en meningsfokuserad eller språkfokuserad analys. En 

meningsfokuserad analys fokuserar på vad som har sagts, till skillnad från en språkfokuserad analys 

som fokuserar på hur saker och ting har sagts (Kvale & Brinkmann, 2014). Då syftet med studien var 

att fokusera på meningen i vad de intervjuade hade sagt transkriberades texterna så att de hade större 

likheter med skriftspråket än med talspråket. Det innebar att vissa dialektala ord ändrades och att de 

flesta hummanden togs bort. 

Fördjupningen i teorier gjordes efter genomförandet av intervjuer för att minimera teoriernas påverkan 

på datainsamlingen och dataanalysen. 

Dataanalys 

En kvalitativ dataanalys definieras som den process under vilken forskaren systematiskt undersöker 

och arrangerar sitt datamaterial för att komma fram till ett resultat. Utmaningen i kvalitativ analys är 

att skapa mening ur en stor mängd data (Fejes & Thornberg, 2015).  

Inför analys av data i en kvalitativ studie är det viktigt att forskaren tar ställning till sitt 

förhållningssätt till teorin. Ett förhållningssätt är att bortse från teorier vid analysen och ett annat är att 

utgå från en eller flera teorier vid analysen. Den här studiens förhållningssätt var att bortse från teorin 

och öppet analysera datamaterialet. Detta förhållningssätt är vanligt inom t.ex. fenomenologi (Fejes & 

Thornberg, 2015).  

Inom kvalitativ forskning finns det flera förslag på hur data kan analyseras, dock finns det inga 

absoluta regler för hur dataanalysen ska genomföras. Analysen bör dock genomföras så att den på ett 

rättvisande sätt representerar de data som finns utifrån syftet med studien (Fejes & Thornberg, 2015).  
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I den här studien gjordes en kvalitativ dataanalys. Ett första steg i dataanalysprocessen var att koda de 

transkriberade intervjuerna vilket är en grundläggande teknik vid kvalitativ analys (Bryman, 2014). 

Syftet med kodningen är att identifiera mönster och formulera troliga förståelser till dessa mönster. 

Kodning leder ofta till kategorisering och underlättar vid t.ex. jämförelser av stora mängder insamlat 

material. Att kategorisera utifrån väl definierade kategorier gör det möjligt att omformulera dem till 

överskådliga figurer och/eller tabeller (Kvale & Brinkmann, 2014).  

De initiala kategorierna i den här studien byggde på intervjuguiden (se Bilaga 2). Under analysarbetet 

tillkom nya kategorier. Exempel på dessa var: 

 Yttre faktorer som påverkar undervisningen i läsförståelse 

 Läsförståelse – vad är viktigt i teori och praktik 

 Arbetet med läsförståelse – förebyggande och stöd 

Arbetet med att kategorisera resulterade i ett stort antal kategorier som under arbetets gång 

reducerades till ett mindre antal teman genom att föra samman kategorier som liknade varandra.  

Ibland gick processen bakåt för att hitta nya gemensamma nämnare. Att arbeta på detta sätt kallas 

enligt Denscombe (2009) för en repetitiv process. Intervjuerna blev med den här processen 

presenterade i kortare formuleringar där huvudinnebörden uttrycktes i ett mindre antal ord. Detta 

kallas av Kvale och Brinkmann (2014) för meningskoncentration. Analysen resulterade i fem teman 

som fick följande rubriker:   

 Viktiga områden inom läsförståelse 

 Skolans organisation 

 Faktorer som främjar god läsörståelse 

 Att identifiera alla elevers kunskapsutveckling 

 Specialpedagogiskt arbete 

Trovärdighet och tillförlitlighet 

Trovärdighet 

En studies trovärdighet handlar om metoden verkligen undersöker vad den påstås undersöka (Kvale & 

Brinkmann, 2014). För att ha en hög trovärdighet har syfte och frågeställningar fått utgöra riktmärket 

under analysen av datamaterialet.  Studien gör heller inte anspråk på att säga något generellt om hur 

arbete med läsförståelse genomförs på Åland, utan syftar endast till att ge exempel på hur några skolor 

och lärare arbetar. Däremot kan resultatet jämföras med annan forskning och sättas i relation till det, 

vilket gör att studien kan vara en del i ett större sammanhang. Vidare görs en tydlig redogörelse för 

hur studien har genomförts.  

Tillförlitlighet 

En studies tillförlitlighet handlar om att studien kan genomföras vid andra tidpunkter och av andra 

forskare utan att resultatet förändras (Kvale & Brinkmann, 2014). Dock är det tveksamt om en 

kvalitativ studie kan ge en absolut bild av den sociala verkligheten och därmed genomföras vid andra 

tidpunkter och av andra forskare utan att resultatet förändras. Istället brukar kvalitativa studier 

bedömas utifrån begreppet pålitlighet. Med pålitlighet menas att studien återspeglar procedurer och 
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beslut som andra forskare kan bedöma är ansedda och rimliga (Bryman, 2014; Denscombe, 2011). 

Den här studien ger en utförlig beskrivning av forskningsprocessens alla delar vilket underlättar 

granskningen av forskningsprocessen och därmed ökar studiens pålitlighet.     

Forskningsetiska aspekter 

Efter andra världskriget utvecklades forskningsetiska samlingar av regler som skulle klargöra hur 

forskaren skulle agera mot deltagarna i forskningen för att handla etiskt korrekt. Dessa regler innehöll 

information om vad forskaren skulle göra före (t.ex. ge information och erhålla samtycke), under och 

efter (t.ex. förvaring av material och publicering) forskningens genomförande. Dessa forskningsetiska 

samlingar har utvecklats över tid. I dag kallar Vetenskapsrådet (2011) dem för kodexar. Kodexar är 

etiska regler som inte är juridiskt bindande.  

Den här studien tar hänsyn till grundläggande etiska regler utifrån Vetenskapsrådets direktiv (2011; 

2002) för att individerna på olika sätt ska skyddas. Den första regeln handlar om att respondenten ska 

informeras om syftet med undersökningen, att hon/han ska få reda på sin uppgift i studien, samt 

informeras om att medverkan är frivillig och att hon/han när som helst kan avbryta sitt deltagande i 

studien. Den regeln kallas för informationskravet. Den andra regeln handlar om att deltagaren i 

undersökningen har rätt att själv bestämma över sin medverkan utan påtryckning eller påverkan, d.v.s. 

dels ska ett samtycke inhämtas från deltagaren och dels ska deltagaren kunna avbryta sin medverkan 

när som helst utan att det medför några negativa konsekvenser. Den regeln kallas för samtyckeskravet. 

Den tredje regeln handlar om att alla uppgifter om de personer som deltar i studien ska förvaras så att 

obehöriga inte kan ta del av dem. Den regeln kallas för konfidentialitetskravet. Den fjärde regeln 

handlar om att de insamlade uppgifterna endast ska användas till studien. Den regeln kallas för 

nyttjandekravet. Den femte regeln handlar om att individer som deltar i forskning ska skyddas från 

skada och kränkning. Den regeln kallas för individskyddkravet. 

Informationskravet och samtyckekravet hanterades genom att de deltagande informerades via epost 

om informationskravet och samtyckeskravet innan intervjuerna genomfördes. I brevet informerades 

också om att intervjuerna skulle spelas in. De övriga kraven handlar om hanterandet av insamlad data 

och att skydda individen från skada och kränkning. Dessa krav hanterades efter de riktlinjer som krävs 

genom att inte nämna personerna vid namn och att de inspelade intervjuerna endast lyssnades på och 

transkriberades av författaren till studien. Dessutom kommer de insamlade uppgifterna endast att 

användas till den här studien och alla inspelningar kommer att förvaras på ett sådant sätt att ingen 

annan kan komma åt dem under arbetets gång och fram till dess att de förstörs. 

Eftersom Åland hör till Finland har, utöver dessa etiska regler, hänsyn tagits till de tre etiska principer 

inom forskning som gäller i Finland (Forskningsetiska delegationen, 2009). De tre övergripande 

principerna är: att de personer som är föremål för forskning ska ha självbestämmanderätt, att skador 

undviks och att personernas privatsfär och integritetsskydd inte kränks. Dessa krav stämmer väl 

överens med de svenska kraven för forskning och i och med att de svenska kraven är bemötta så är 

även de tre etiska principer som gäller i Finland uppfyllda. 
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Resultat 

Resultatavsnittet inleds med en kort beskrivning av respondenterna. Därefter redovisas resultatet i fem 

kategorier: ”Viktiga områden inom läsförståelse”, ”Skolans organisation”, ”Faktorer som främjar god 

läsförståelse”, ”Att identifiera alla elevers kunskapsutveckling” och ”Specialpedagogiskt arbete” 

Dessa kategorier analyseras avslutningsvis i en resultatanalys. När det i resultatdelen står lärare, menas 

enbart de intervjuade lärarna och när det står speciallärare menas enbart de intervjuade speciallärarna. 

Respondenterna 

De intervjuade representerar tre olika skolor, från tre olika geografiska områden på Åland. Tre av de 

intervjuade är speciallärare och två är lärare. De tre speciallärarna har olika utbildningsbakgrund; en 

har både lärarutbildning och speciallärarutbildning från Finland, en har både lärarutbildning och 

speciallärarutbildning från Sverige och en har en finsk lärarutbildning och en svensk 

speciallärarutbildning. Antal yrkesverksamma år som speciallärare varierar mellan ett och sex år. 

Lärarna har också olika utbildningsbakgrund; en har en finsk lärarutbildning och en har en svensk 

lärarutbildning som har kompletterats i Finland/Åland. Båda har arbetat som lärare i över 25 år. 

Viktiga områden inom läsförståelse 

Respondenternas syn på vad som är viktigt inom läsförståelse stämde i stort väl överens med varandra. 

De betonade några viktiga områden som är av grundläggande betydelse för att eleverna som individer 

ska utvecklas i sin läsförståelse. Dessa områden är:  

 fonologisk medvetenhet 

 avkodning 

 läsflyt 

 ordförråd 

 läsförståelsestrategier 

 motivation 

Under samtalen med respondenterna låg störst fokus på utökande av ordförråd och ordförståelse, olika 

läsförståelsestrategier samt motivation. Fonologisk medvetenhet, avkodning och läsflyt togs inte upp i 

samma utsträckning utan nämndes av respondenterna som en grundläggande förutsättning för att 

eleven på egen hand ska kunna förstå texter.  

Tre av respondenterna betonade betydelsen av att lära sig nya ord och ordens betydelse. 

Respondenterna menade att det är viktigt att lära eleverna nya ord i undervisningen samt få eleverna 

att reagera på nya och obekanta ord i en text. Att lära eleverna nya ord och reagera på nya ord är ett 

arbete som det medvetet arbetas med från första dagen i skolan. Arbetet genomförs i alla ämnen och 

med alla elever. En av lärarna uttryckte det så här: 
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Det viktiga är ju alltid att man lär eleverna att de förstår vad orden betyder. Att det inte är en massa ord 

som bara flyger förbi dem … så alltid när jag kommer till ett ord som kan vara svårt så frågar jag: Vad 

betyder det? 

Inom begreppet läsförståelsestrategier tog respondenterna upp flera delar som de ansåg vara av 

betydelse att kunna behärska. Av dessa var det två delar som samtliga respondenter tog upp: att kunna 

göra inferenser och att kunna knyta an till egna erfarenheter. Dessutom poängterades andra 

läsförståelsestrategier så som att hitta vad som står i texter, att förutspå vad som kommer att hända i 

texter, att ställa frågor på texten, att sammanfatta texter och att klargöra otydligheter. När det gäller 

vilka läsförståelsestrategier som är viktiga uttryckte en av speciallärarna att det är viktigt att eleverna 

behärskar många läsförståelsestrategier så att de kan anpassa användandet av dem utifrån text och 

situation: 

... det beror på vad det är du ska läsa och varför du ska läsa och hur du ska läsa ... 

Samtliga respondenter tog upp motivationens betydelse för att eleven på egen hand ska vilja läsa och 

på så sätt fortsätta att utvecklas i sin läsförståelse. En speciallärare beskrev hur arbetet med att öka 

elevers motivation och samtidigt utveckla läsförståelsen kan se ut: 

Att man utgår från sitt eget intresse och sin egen motivation. Om jag t.ex. ska läsa om grodan. Vad vill 

jag ha svar på i den här texten? (…) och sen … Fick jag svar på det? 

Några av respondenterna betonade att elevers bristande motivation var en av de största utmaningarna 

när det gäller att utveckla god läsförståelse hos elever.  

Ett annat område som två speciallärare och en lärare nämnde specifikt var betydelsen av att träna 

elevernas förmåga till metakognition, d.v.s. att få eleverna att förstå sina egna tankeprocesser. När det 

gäller läsförståelse menade respondenterna att det t.ex. handlar om att träna eleverna i att förstå när de 

inte förstår något i en text och att de sedan kan ta hjälp av olika strategier för att så småningom förstå 

eller tolka innehållet i texten. Det kan också handla om att hitta sin egen inlärningsstil, d.v.s. att eleven 

vet hur eleven lär sig bäst, så att eleven kan tillgodogöra sig texter på bästa sätt. Detta uttryckte en 

speciallärare på följande sätt: 

... utmana barnen till att tänka kring sitt läsande när man inte förstår. Hur gör jag då? Och ge dem 

verktyg för att komma vidare i en text. 

En annan speciallärare uttryckte det på följande sätt: 

... metakognition; att de vet liksom att det här är mitt sätt att lära mig… 

En av lärarna menade att den viktigaste delen inom läsförståelse är att eleven frågar om sådant som är 

oklart i en text eller om ord som eleven inte förstår. Läraren formulerade det så här: 

Det som är viktigast är ju att man frågar hela tiden om det är någonting som man inte förstår. 

Ytterligare ett område som lyftes upp av en respondent är förmågan att kunna tänka kritiskt. Inom 

läsförståelse handlar det främst om att få eleverna att kritiskt granska fakta i olika texter.  
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Skolans organisation 

Under intervjuerna framkom sex olika funktioner som på olika sätt kan bidra till hur organisationen 

kring arbetet med läsförståelse bedrivs och utvecklas. Dessa sex funktioner var: 

 Ålands landskapsregering 

 Rektor 

 Kollegiet/Arbetslag 

 Lärare 

 Speciallärare 

 Elever 

Ålands landskapsregering ger ibland direktiv till skolorna att de ska arbeta med ett specifikt område, 

berättade en av speciallärarna. 

Respondenterna menade att rektorerna ansvarar för att direktiven som kommer från Ålands 

landskapsregering kommer personalen till del och att de genomförs på skolorna. Rektorn kan själv 

driva frågor som han/hon tycker är viktiga eller få idéer från lärare eller speciallärare på skolan som 

sedan implementeras på hela skolan. Rektorn ansvarar också för hur resurserna fördelas, vilket 

påverkar hur skolan kan organisera sitt arbete. Rektorn ansvarar även för att det varje år görs en ny 

arbetsplan och att den följs. 

Några av respondenterna berättade att all personal i skolan är delaktiga i upprättandet av arbetsplanen 

och har viss möjlighet att påverka dess innehåll. Vidare framhöll några av respondenterna att 

personalen på de olika skolorna var indelade i arbetslag. Arbetslagens storlek såg lite olika ut på 

skolorna, men de flesta arbetar årskursvis. På de besökta skolorna var det vanligt att lärarna för årskurs 

1 och årskurs 2 bildade ett arbetslag. Arbetslagen planerade tillsammans olika arbetsområdena för 

eleverna på skolorna. På en av skolorna fanns det flera speciallärare och de tillhörde varsitt arbetslag, 

fördelade på olika årskurser. Speciallärarna på den skolan bildade också ett eget arbetslag som 

träffades regelbundet. 

Tre av respondenterna tog upp lärarens roll. De menade att läraren har det slutliga ansvaret för att 

undervisning i läsförståelse genomförs. En av speciallärarna tog upp betydelsen av att alla lärare på 

skolan har kunskap om läsförståelsens komplexitet. Vidare framhöll specialläraren att det spelar 

mindre roll hur arbetet i klassrummet går till så länge alla lärare har samma teoretiska grund och 

samma mål med undervisningen. 

Några av respondenterna tog upp speciallärarens roll i organiserandet av läsförståelse. Specialläraren 

kan ha en aktiv roll i drivandet av läsförståelsearbetet genom att vara i framkant när det gäller aktuell 

forskning inom området. Dessutom kan specialläraren ha en stödjande roll kring arbetet med elever, 

genom att stötta lärare eller arbeta enskilt, i par eller i grupp med de elever som behöver stöd. 

Respondenterna ansåg inte att eleverna i årskurs 1 till årskurs 3 var delaktiga i organiseringen av 

arbetet med läsförståelse i någon större utsträckning. Elevernas möjlighet att påverka och vara delaktig 

handlade enbart om val av texter och böcker. 

På två av skolorna uttrycktes det tydligt att de hade god tillgång till speciallärare samt bra stöttning 

kring elever i behov av stöd. 
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Endast en av respondenterna redogjorde för en svårighet som kan finnas i organisationen. 

Respondenten menade att det kan vara svårt att få med sig all personal i ny fortbildning kring aktuell 

forskning eller i nya arbetsområden/temaarbeten med elever. 

Faktorer som främjar god läsförståelse 

”Faktorer som främjar god läsförståelse” fokuserar till stor del på det arbete som lärarna i studien 

ansvarar för och som görs med alla elever i klassen.  

Samtliga respondenter menade att undervisningen i läsförståelse är en kommunikativ process och de 

betonade att den bör ske i par eller i grupp för att få bästa möjliga effekt. En speciallärare förklarade 

det så här: 

... när man tänker på läsförståelse så tycker jag att det … att det är en interaktion mellan minst två ... 

En annan speciallärare uttryckte det så här: 

… läsförståelse så ska man vara i en grupp och speciellt med unga barn … 

Några respondenter påpekade dock att det inte alltid har varit så utan att medvetenheten om samtalets 

betydelse d.v.s. att medvetet arbeta med samtal och dialog kring texter, har medvetandegjorts de 

senaste fyra till sex åren. Tidigare låg tyngdpunkten på avkodning och att få flyt i läsningen medan 

läsförståelse till största del var att skriftligt svara på frågor där svaren gick att hitta direkt i texten. En 

av lärarna jämförde hur hon hade utvecklats efter en fortbildning för ungefär fyra år sedan: 

Jag har nog börjat jobba mer medvetet med det här med läsförståelse och just det att man har fått den 

där tanken: Vad är det som man behöver ha? Vilka delar är det som man behöver ta fram mera än ... än 

det att söka fakta i texten (...), så alla bitar är jätteviktiga. 

Några av respondenterna underströk att arbetet med läsförståelse i årskurs 1 och årskurs 2 till största 

del handlar om samtal kring högläsningsböcker och samtal kring olika ämnen och begrepp. Vidare 

menade de att fokusområdena de två första årskurserna för många av eleverna är fonologisk 

medvetenhet, avkodning och läsflyt, vilket de menar är en förutsättning för att kunna utveckla 

läsförståelse på egen hand. Från och med årskurs 3 är det vanligare att eleverna, i par eller i mindre 

grupp, arbetar själva med texter. Lärarna menar att anledningen till det blir vanligare är att textstoffet 

ökar från och med årskurs 3.  

Högläsning 

Samtliga respondenter betonade högläsning i klassen/gruppen som en viktig del i arbetet med 

läsförståelse. Genom högläsning ges tillfälle för samtal och diskussioner, det kan t.ex. handla om att 

knyta an till tidigare egna erfarenheter eller tidigare läserfarenheter eller mynna ut i frågor kring ord 

och begrepp. I skolan agerar lärarna som förebilder genom att själva vara den som stannar upp och 

frågar, reflekterar eller sammanfattar. Under de första skolåren har skönlitterära böcker en viktig 

funktion när det gäller att träna sig i att använda olika läsförståelsestrategier. En lärare beskrev sina 

tankar kring högläsning: 

I början är ju jag den här som frågar och stannar upp (…) att jag är den som hela tiden försöker och 

försöker få dem till att fråga om det är ord som de inte förstår.(…) Vi behöver prata om texterna för att 

de ska förstå. (...)  Det är det som är viktigt, läsa, läsa, läsa, läsa. Alla dagar läser vi något. 
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Läsläxa 

Under de första åren i skolan är läsläxor ett viktigt inslag i undervisningen i läsförståelse. Lärarna i 

studien tog upp vikten av gå igenom läxan i skolan innan eleverna tar hem den. Vid genomgången får 

eleverna en förförståelse för den text de ska läsa och det ges tillfälle att reda ut eventuella obekanta ord 

och begrepp. En lärare berättade om hur förberedelsen av läsläxan gick till: 

När vi ger de här läsläxorna så är de alltid förberedda av oss. Så vi går igenom ... alltid igenom läxan 

och pratar om texten så att de alltid har en förförståelse när de tar hem sin läxa. 

Vidare menade de att det är viktigt att följa upp läxan i skolan genom att eleverna får läsa högt för en 

vuxen och ibland diskutera textens innehåll. Vid de tillfällena så ställer läraren olika typer av frågor på 

texten till eleverna och på så sätt tränas eleverna i olika läsförståelsestrategier. Under dessa lektioner 

försöker de vara många vuxna i klassrummet som kan lyssna på och samtala med eleverna. Så här 

beskrev en av lärarna uppföljningen av läsläxan: 

När de har läxa så ser vi alltid till att vi är flera i klassrummet, att vi kan gå runt och läsa med dem och 

diskutera boken. Vi avsätter tid till det. 

Ytterligare en viktig aspekt när det gäller läsläxan är att eleverna får texter som anpassas efter deras 

nivå. Den här anpassningen görs vare sig det är en läsläxa där alla elever har samma bok/text eller om 

eleverna har olika skönlitterära böcker. 

Alla ämnen 

Att träna läsförståelse är inte något som enbart hör hemma i ämnet svenska utan det hör hemma i alla 

ämnen. I varje ämne finns det ord eller begrepp som behöver tränas eller texter som behöver förklaras 

eller redas ut, menade flera av respondenterna. Så här uttryckte sig en speciallärare om var 

läsförståelsen hör hemma: 

Läsförståelsen är väl genomgående egentligen, i alla ämnen. (…) Även om du jobbar med svenska, om 

du jobbar med engelska så är det ju liksom bara på ett annat språk och så vidare (...) även faktatexter då 

man mera tittar på helheten och vad man tror att det handlar om … 

En annan speciallärare kom in på matematik och hur läsförståelsen är en del i det ämnet: 

... och matematiken också det behöver man ju också bena med.  

En av lärarna sammanfattade det i studien uttryckte det så här: 

Vi häller hela tiden på med läsförståelse.  

Bibliotek 

Två av respondenterna menade att skolans bibliotek är en stor källa till inspiration och motivation hos 

eleverna. Respondenterna menade att tillgången till ett skolbibliotek ger eleverna större möjlighet att 

välja böcker utifrån intresse. Dessutom ger en rik och varierad tillgång på böcker i både skönlitteratur 

och facklitteratur ökade möjligheter att få motiverade läsare. Om bibliotekets funktion sa en 

speciallärare: 

Bibliotekarien är väl involverad (...) för att ge inspiration (...) för att träna läsförståelse måste vi få våra 

elever att läsa också, där är bibliotekarien jätteviktig. 

En annan speciallärare sa: 
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... i ettan och tvåan är det inte så mycket läroböcker heller utan det är ju väldigt mycket i samarbete 

med biblioteket. 

Yttre faktorer 

Respondenterna nämnde i olika utsträckning även andra faktorer som påverkar undervisningen i 

läsförståelse. Majoriteten av respondenterna har tagit upp rektorns och personalens inställning till att 

arbeta med läsförståelse, arbetsplanens utformning och fortbildning inom området. Dessutom 

framkom ytterligare områden som också har betydelse för läsförståelseundervisningen; erfarenhet hos 

läraren, klasstorlek, tillgång till speciallärare, utbildningen hos läraren, utbildningen hos 

specialläraren, elevens uppväxt och hemmets inställning till skola och läsning. Dessa yttre faktorer, 

menade respondenterna, kan, beroende på hur de ser ut, bidra till både positiva och negativa effekter 

på undervisningen.   

Att identifiera alla elevers kunskapsutveckling 

När det gäller att identifiera alla elevers kunskapsutveckling i läsförståelse går det att se en liknande 

strategi på samtliga tre skolor. Strategin ser ungefär ut på följande sätt: 

 I slutet på vårterminen, innan de blivande ettorna börjar i skolan får skolorna information om 

barnen från de förskolor eller motsvarande som barnen går på.  

 När eleverna sedan börjar skolan i augusti screenar specialläraren alla elever i årskurs 1 för att 

se var de befinner sig i sin läs- och skrivutveckling. Screeningen påbörjas i de flesta fall under 

elevernas första skolvecka. 

 Klassläraren iakttar och följer elevens utvecklig i olika undervisningssituationer för att urskilja 

om eleven behöver mer stöd än vad som kan ges av läraren själv. 

 På samtliga skolor användes tester som alla elever på skolan gör. Dessa tester görs från 

årskurs 1 till årskurs 6 och berör flera områden inom läsning och skrivning. De första testen i 

läsförståelse görs i årskurs 2.  

Även om många tester används på skolorna, anser en av speciallärarna att det är viktigt att testen inte 

får för stor betydelse: 

Det är bara ett test, det säger inte att så här är det. Det är inte faktum elevens bästa eller sämsta. Det 

finns så många faktorer som påverkar de här testen. Så man måste hålla huvudet lite lugnt när man 

granskar sådana där siffror också. Att man inte genast går i taket och slår på stora trumman direkt, för 

det kan bero på något helt annat egentligen. 

Utifrån screeningar och tester samt lärarens iakttagelser hålls både regelbundna formella möten mellan 

lärare och speciallärare samt informella möten (i t.ex. personalrummet) mellan lärare och speciallärare. 

Under mötet eller i samtalet analyseras och diskuteras elevens/elevernas resultat på screeningar 

och/eller tester och iakttagelser som klassläraren eller annan personal gjort. I flera fall är även eleverna 

involverade i samtalet kring testresultatet. 

Ingen av skolorna förespråkade att vänta och se om eleven mognar som en insats, utan alla elever 

screenas tidigt för att se var de befinner sig i sin utveckling. Därefter följs alla elever upp kontinuerligt 

genom nya tester och observationer av lärarna ute i klassrummen. 
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När det gäller att följa alla elevers kunskapsutveckling påpekade en av speciallärarna svårigheten i att 

bedöma elever som är tysta. Då de inte alltid kan eller vill uttrycka sig finns det en risk att de 

missbedöms. En av lärarna tog också upp svårigheterna med att identifiera elevens 

kunskapsutveckling när eleven är mycket ojämn. En speciallärare tog upp önskan om att ibland ha 

tydligare mätinstrument över elevernas kunskapsutveckling.   

Specialpedagogiskt arbete 

Speciallärarens uppdrag ser ungefär likadant ut på samtliga tre skolor. Uppdraget kan delas in i tre 

huvudområden:  

 att screena och testa elever 

 att undervisa elever enskilt, i par eller grupp i klassrummet eller i ett separat rum 

 att identifiera och hitta arbetssätt för elever i behov av stöd i samråd med lärare, elever 

och/eller föräldrar. 

Screeningar och tester görs löpande och kontinuerligt under hela läsåret i alla årskurser. Flera av 

testerna som görs är standardiserade.  

När det gäller att undervisa elever poängterar två av speciallärarna vikten av den förebyggande 

undervisningen. Förebyggande undervisning menas, i det här fallet, att speciallärarna försöker vara 

steget före i undervisningssammanhang för de elever som behöver stöd. I läsförståelse kan det t.ex. 

vara så att eleven eller eleverna ges möjlighet att arbeta med en text innan texten bearbetas i 

klassrummet. Vid de tillfällena kan specialläraren tillsammans med eleven eller eleverna titta igenom 

texten och, beroende på syftet med texten, analysera och använda sig av olika läsförståelsestrategier 

för att bearbeta innehållet. Några av speciallärarna uttrycker att den här formen av förebyggande 

arbete kan ge eleven eller eleverna en förförståelse innan lektionen hålls i klassrummet. Vidare menar 

de att elevens eller elevernas förförståelse kan förhindra eller minska känslan av att inte kunna, som 

kan bli extra jobbig i ett större socialt sammanhang. Ytterligare en positiv effekt av det förebyggande 

arbetet är att det finns en större sannolikhet att eleven blir delaktig och aktiv på lektionen när 

innehållet på lektionen inte är helt okänt. En speciallärare uttryckte det så här: 

Jag försöker jobba lite så att man kanske får en förförståelse innan man går in, så att man känner att 

man är lite mer ”på tåget” innan man är med på lektionen. Istället för att göra tvärtom, att man är där 

och så förstår man ingenting och så försöker man på något sätt reparera skadan i efterhand.  

Från samtalen med speciallärarna framkom att den specialpedagogiska undervisningen kan vara 

enskild, i par eller grupp, att det beror på vad som ska tränas och vem individen är. Två av 

speciallärarna framförde att det kan finnas behov av individuell träning i läsförståelse om det t.ex. 

handlar om en elev som först ska känna sig säker innan de kan tillämpa sin kunskap i en mindre grupp. 

Men så långt det är möjligt förespråkade alla tre speciallärare undervisning i par eller grupp när det 

handlar om läsförståelse eftersom eleverna, när de är tillsammans med jämnåriga, har större möjlighet 

att lära sig av varandra. Om detta framförde en av dem: 

 Jag föredrar när det är en elev eller elever som ska jobba med läsförståelse, att vi gärna är fler, att det 

inte bara är jag och eleven … det blir en annan dynamik om det är fler elever med och då lär de sig av 

varandra. 

Vidare resonerade samma speciallärare om hur dessa par eller grupper kan se ut: 
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Det är viktigt att elever som har goda strategier kan lyftas fram som exempel och kanske involveras 

med sina kamrater som har mindre goda strategier. För oavsett om det är en bra läsare eller inte (...), så 

behöver alla träna läsförståelse. 

Några av respondenterna har på liknande sätt under intervjuerna redogjort för hur identifiering av 

elever i behov av stöd fungerar på de tre skolorna. Som ett första led i att identifiera elever i behov av 

stöd används screeningar/tester och lärares iakttagelser. Utifrån dessa diskuterar speciallärarna och 

lärarna eleven och sätter in någon form av åtgärd. Åtgärden kan t.ex. ske av läraren i klassrummet eller 

av specialläraren i klassrummet eller i ett annat rum, den kan också ske individuellt, i par eller i grupp.  

Efter att åtgärden har pågått en kortare eller längre tid följs den upp och utvärderas. Om åtgärden leder 

till att stödet inte längre behövs avslutas stödet. Behöver eleven fortsatt stöd följs det upp och 

utvärderas för att se om stödet är tillräckligt eller om det behöver ändras eller kompletteras. 

Arbetsprocessen kring elever som behöver stöd beskrivs av en speciallärare så här: 

… vi håller ju ganska bra koll på våra elever, då märker man ju (...) då träffar jag klassläraren så 

diskuterar vi: Vad är svårt? Vad kan vi göra? Och börjar med att läraren (…) prövar den här saken och 

så utvärderas hjälpen. Nej, det hjälpte inte det här. Då kanske det är så att eleven under en period 

behöver komma till en speciallärare för att jobba intensivt… 

När det gäller att hitta arbetssätt kring elever med behov av stöd menade respondenterna att det 

gjordes utifrån var eleven befann sig i sin läsförståelseutveckling. Det fanns ingen speciellt arbetssätt, 

utan det var individuellt. En av speciallärarna använde sig av intervjuer av elever för att få fördjupad 

kunskap om vad elever kan och vilka svårigheter eleverna har och på så sätt hitta rätt arbetssätt. För de 

elever som inte har lika lätt för att uttrycka sig använde samma speciallärare ett annat arbetssätt. Det 

gick till så att specialläraren och eleven arbetade gemensamt med en text och specialläraren ställde 

frågor till eleven för att hitta svårigheten eller svårigheterna och på så sätt hitta ett fungerande 

arbetssätt.  

Både lärarna och speciallärarna betonade att en viktig del i arbetsgången när det gäller att hitta 

arbetssätt är att kontinuerligt följa upp arbetet kring eleven och att även göra eleven delaktig i 

uppföljningen och utvärderingen av arbetssätt. En speciallärare uttryckte det så här när det gäller att 

följa upp stödinsatser: 

… kontinuerligt kolla upp liksom att det vi gör hjälper eleven. 

En speciallärare betonade vikten av att diskutera med eleven om vad eleven upplever som svårt inom 

läsförståelse och menade att det också gör det lättare att hitta rätt arbetssätt för eleven. Samma 

speciallärare tog även upp vikten av att synliggöra elevens utveckling för eleven: 

... jag tycker att det är jätteviktigt att eleven märker, att eleven ska märka det själv, att nu fungerar det 

här bättre … 

Resultatanalys 

Viktiga områden inom läsförståelse 

Sedan några år tillbaka har läsförståelsen blivit allt mer uppmärksammad inom skolan och i medier i 

Sverige. Samtliga respondenter tar upp några akademiska termer inom läsförståelse som t.ex. 

inferenser, vilket kan visa på att läsförståelse är ett uppmärksammat område och som har ett stort 

fokus även inom skolan på Åland.  
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Utifrån de intervjuer som gjordes tycks det som att de skolor som deltog i studien är väl insatta i 

begreppet läsförståelsen samt läsförståelsens komplexitet.  Respondenterna tog upp fonologisk 

medvetenhet, avkodning, läsflyt, ordförråd, läsförståelsestrategier och motivation. Dessa områden 

överensstämmer väl med vad forskning säger är viktiga delar inom läsförståelse.  

I intervjuerna resonerades det kring ordförråd, ordens betydelse och vikten av att arbeta med nya ord 

och begrepp. Respondenterna menade att när en läsare möter ett nytt ord i en text eller när en individ 

får höra ett nytt ord, reagerar, vill veta ordets betydelse och hittar en väg för att förstå ordet, har 

individen använt sig av en läsförståelsestrategi. Samtidigt spelar ordförrådet en betydande roll för 

utvecklandet av läsförståelse, för ju fler ord som förstås desto lättare blir det att förstå en text. En 

tolkning utifrån respondenternas resonemang är att begreppet ordförråd har två viktiga funktioner 

inom läsförståelsen; dels som en läsförståelsestrategi och dels betydelsen av att utöka ordförrådet för 

att få en bättre läsförståelse.  

Respondenterna tar upp hur synen på lärandet av läsförståelse har förändrats de senaste åren där fokus 

har flyttats från att arbeta individuellt med uppgifter i läsförståelse till fokus på interaktion och 

kommunikation mellan elever. Arbetssätten kring läsförståelse har med andra ord blivit av mer 

sociokulturell karaktär. Respondenternas arbetssätt kan jämföras med de fyra centrala delar för 

lärandet och lärmiljön som Dyste (2003) tar upp; att lärande sker i relationer, att deltagare samspelar, 

att språk och kommunikation är grundläggande delar och att en balans mellan det individuella och 

sociala är avgörande.    

Några respondenter tar upp begreppet metakognition. Metakognition handlar om att bli medveten om 

sina egna tankeprocesser och är en viktig del av lärandet. Att bli medveten om när man förstår eller 

inte förstår en text, samt anpassa läsningen utifrån textens krav och syftet med läsningen är viktiga 

delar i utvecklandet av läsförståelse. Lundberg (2010) kallar detta att utveckla flexibla lässtrategier, 

vilket han menar är en form av metakognition. 

Skolans organisation 

Intervjuerna visade på en tydlig struktur kring hur arbetet med läsförståelse på de besökta skolorna 

organiserades. Dock finns det en risk att arbetet med läsförståelse på skolor är beroende av 

personalens kompetens och drivkraft inom området. Kan det vara så att orsaken till den tydliga 

strukturen var att det just på de besökta skolorna fanns personal som hade ett stort intresse för området 

läsförståelse?  

Att undervisa i läsförståelse 

De tre skolornas bibliotek hade olika förutsättningar; en av skolorna hade ett bibliotek i skolan som 

även var bibliotek för kommuninvånarna, en av skolorna hade ett stort skolbibliotek med en anställd 

skolbibliotekarie och den tredje skolan hade ett mindre skolbibliotek i skolans lokaler. På samtliga 

skolor genomsyrades vikten av bibliotekets funktion. I Sverige ska alla skolor ha tillgång till ett 

skolbibliotek (Skolverket, 2015) med syfte att stimulera ett intresse för läsning och litteratur hos 

eleverna samt att tillgodose elevernas behov av material för utbildningen. Hur ser skolbibliotekens 

verklighet ut på skolor runt om i Sverige idag? Hur många elever har tillgång till ett välfungerande 

bibliotek med ett rikt utbud av böcker och en skolbibliotekarie som kan stimulera och väcka intresse? 

I undervisningssammanhang betonade respondenterna att läsförståelse utvecklas bäst tillsammans med 

andra och att undervisningen bör ske i par eller grupp för att få bästa möjliga effekt. Detta resonemang 
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tyder på att lärarna och speciallärarna har ett sociokulturellt synsätt vad det gäller undervisningen i 

läsförståelse.  

Det finns en mängd yttre faktorer som påverkar undervisningen i läsförståelse som t.ex. klasstorlek, 

lärarens kompetens, tillgång till speciallärare och elevens uppväxt. När det gäller t.ex. klasstorlek så 

hade de besökta skolorna förhållandevis små klasser. Kan det ha påverkat lärarnas möjlighet att följa 

upp och stötta varje elev? Eftersom de yttrefaktorerna är många, så gäller det att fokusera på de 

områden som skolan och läraren faktiskt kan påverka. Med de områdena som utgångspunkt går det att 

få till en god utveckling hos alla elever, även om det vid första anblicken ser omöjligt ut.   

Att identifiera alla elevers kunskapsutveckling 

Skolorna har hög tilltro till de tester som används på skolorna, men de visar också på en 

urskiljningsförmåga när det gäller hur elevers resultat ska värderas. De köper inte en elevs testresultat 

rakt av, utan använder det istället som ett underlag för samtal mellan lärare och speciallärare. Trots 

stor användning av tester tyder sättet som de resonerar kring användandet av dem på att de har större 

dragning åt det alternativa/relationella perspektivet (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001; 

Nilholm, 2005). Det alternativa/relationella perspektivet menar att den omgivande 

undervisningsmiljön och undervisningssituationen kan förändras för att minska individens svårigheter. 

Respondenterna resonerar även kring elevernas delaktighet kring tester och menar att eleverna vid 

stigande ålder och mognad kan vara delaktig i samtalet kring testresultatet. 

På Åland får eleverna skriftliga betyg i årskurs 3. Hur påverkar betygen elevernas utveckling i 

läsförståelse?    

På skolorna i studien är tidiga insatser ett begrepp som verkligen betyder tidiga insatser. Alla tre 

skolor börjar höstterminen med att stämma av var de nya eleverna i årskurs 1 befinner sig i sin 

kunskapsutveckling. Efter screening och observationer från läraren samtalar läraren och specialläraren 

och tillsammans arbetas det fram ett stöd som är anpassat efter individens behov. 

Specialpedagogiskt arbete 

Målsättningen att vara steget före när det gäller undervisning av elever i behov av stöd ställer höga 

krav på lärarens planering av lektioner och samarbetet mellan lärare och speciallärare. Kan dessa goda 

exempel på samarbete och planering av undervisningen synliggöras på skolorna? Kan kunskapen 

förmedlas vidare så att andra skolor och pedagoger kan ta lärdom av hur det fungerar? 

Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras inledningsvis metoden för undersökningen. Därefter diskuteras skolornas sätt 

att arbeta och respondenternas kunskap om läsförståelse utifrån aktuell forskning kring läsförståelse. 

Vidare resoneras det kring områden som på olika sätt anknyter till läsförståelse såsom klasstorlek och 

bedömning. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning. 
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Metoddiskussion 

Varje studie är unik, en kvalitativ studie blir än mer unik då den mänskliga faktorn har stor betydelse i 

sammanhanget. Detta gör att en kvalitativ studie har både nackdelar och fördelar. En nackdel består i 

att den är beroende av forskarens färdigheter, utbildning, intellekt och en fördel består i att en 

kvalitativ studie låter mänskliga insikter och erfarenheter generera nya förståelser och perspektiv 

(Fejes & Thornberg, 2015). Den här studien hade troligen inte fått exakt samma resultat om en person 

med liknande utbildning genomfört studien, men troligen hade skillnaderna varit så pass små att 

resultatet ändå hade varit liknande. Skulle studien ha utförts av en person med större erfarenhet av att 

intervjua och skriva rapporter hade det sannolikt varit större skillnader i resultatet.  

Urvalet av skolor grundade sig på att antalet elever på skolan inte fick understiga 100 elever. Om 

urvalskriteriet på 100 elever hade tagits bort hade det kunnat göras ett slumpmässigt urval av skolor på 

Åland. I den här studien kontaktades sju av 23 skolor på Åland. Om ett slumpmässigt urval hade gjorts 

är det möjligt att skolor med ett mindre elevunderlag hade deltagit i studien, då elevunderlaget på de 

åländska skolorna varierar mellan 3 och 405 elever. Skillnader i resultatet vad det gäller arbetssätt 

hade möjligen varit större om skolor med ett mindre elevunderlag deltagit i studien, då små skolor kan 

leda till att det är fler lärare per elev och att det är stor åldersspridning i klasserna. Det kan tänkas att 

skillnader i synen på läsförståelse troligen inte hade varit lika stor, då resultatet tyder på att området 

läsförståelse är i fokus även på Åland. Om urvalskriteriet på 100 elever hade tagits bort hade 

eventuella skillnader mellan skolor med ett mindre och ett större elevunderlag kunnat ge ytterligare en 

dimension till den här studiens resultat. 

När det gäller val av respondenter gjordes i studien ett snöbollsurval, där rektorn på skolan valde ut 

möjliga respondenter. Den här formen av urval skulle kunna få betydelse för resultatet om rektorn på 

skolan valde ut de speciallärare och lärare som enligt honom/henne var mest kunniga inom området 

läsförståelse. I den här studien var dock antalet speciallärare som undervisade elever i årskurs 1-3 på 

skolorna begränsat till just de speciallärarna som intervjuades. När det gäller lärare fanns det dock fler 

som utifrån studiens inriktning hade kunnat delta i en intervju. Om det hade varit lärare med mindre 

intresse för läsförståelse kan studiens resultat vad det gäller lärarens undervisning och syn på 

läsförståelse ha påverkats. Vidare kan det ha varit så att endast de lärare och speciallärare som var 

intresserade av läsförståelse tackade ja till att delta i studien. Om så var fallet skulle det kunna vara en 

av orsakerna till att de deltagande skolornas syn var förhållandevis lika. 

Valet av tidpunkt för intervjuerna kan ha haft betydelse för resultatet. För yrkesverksamma lärare är 

olika tider på året mer intensiva än andra. Intervjuer som infaller under stressiga perioder kan ge ett 

annat resultat än om respondenten har tid att förbereda sig och/eller känner sig ha tid att medverka i en 

intervju. I den här studien fick respondenterna förslag på olika datum i februari och mars och de kunde 

välja det datum utifrån förslagen som passade dem bäst. Tidpunkten på dagen för intervjuerna 

anpassades efter önskemål från de som deltog.  

En intervju påverkas självfallet också av vem som genomför intervjun. Vid en ostrukturerad och en 

halvstrukturerad intervju, där följdfrågor och omedvetet ledande frågor kan ställas, kan påverkan bli 

större (Eliasson, 2013). För att öka tillförlitligheten i detta avseende gjordes en halvstrukturerad 

intervjuguide med förslag på följdfrågor (se Bilaga 2). 

I ett fenomenologiskt tillvägagångssätt behöver forskaren bortse från förutfattade meningar, befintliga 

teorier och vardagsantaganden för att kunna ge en tydlig bild av respondentens syn på världen 

(Denscombe, 2011). I den här studien gjordes ett medvetet val att genomföra intervjuerna innan 
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fördjupning i teorier gjordes. Genom att vara medveten om att den befintliga kunskapen kunde 

påverka både insamlandet av data och dataanalysen så minimerades den inverkan som detta kunde ha. 

Förkunskapen inom området läsförståelse underlättade dock val av frågeområden och frågeställningar.  

För att få ytterligare en dimension på arbetet med läsförståelse hade ett antal observationer kunnat 

genomföras på de besökta skolorna. Observationerna hade kunnat bekräfta bilden av att skolorna 

verkligen arbetade som respondenterna sa. 

Insamlingen av data var svårare än beräknat då endast tre av sju kontaktade skolor ställde upp. 

Möjligen hade fler ställt upp om en första kontakt med rektorerna/föreståndarna hade tagits via telefon 

och inte via epost.  

Etiska reflektioner efter arbetets slut 

Åland är en förhållandevis liten region med knappt 29 000 invånare. Antalet skolor på hela Åland med 

ett elevantal på över 100 elever är endast åtta skolor. För att undvika att skolorna och respondenterna 

ska kunna identifieras kunde det ha varit bättre att sätta en något lägre gräns på elevantalet. Då 

skolorna i den här studien framställs på ett positivt sätt borde det inte bli till någon nackdel för vare sig 

skolorna eller respondenterna. 

Att tolka ett resultat så att det verkligen är respondenternas bild som framträder är svårt. Det är lätt 

hänt att resultatet övertolkas. Att övertolka ett resultat kan bli till nackdel för respondenten. Resultatet 

i den här studien gav en positiv bild av respondenternas syn och arbete. Här kan dock vetskapen om 

Ålands goda resultat i internationella mätningar ha bidragit till att resultaten har övertolkats på ett 

positivt sätt. Att inte framställas på ett korrekt sätt är givetvis en nackdel för individen oavsett om det 

är i positiv eller negativ bemärkelse. Att övertolka ett resultat minskar även studiens trovärdighet.    

Resultatdiskussion 

Internationella mätningar visar på att Åland har goda resultat i läsförståelse. Syftet med studien var att 

undersöka hur några lärare och speciallärare beskriver sin syn på och sitt arbetssätt med elevers 

läsförståelse de tre första skolåren på Åland. Efter intervjuer med tre speciallärare och två lärare på tre 

olika skolor har många likheter framkommit över lärarnas och specialläranas syn på läsförståelse samt 

hur arbetet kring läsförståelse ser ut på de tre skolorna.  

Faktorer som kan bidra till Ålands goda resultat i läsförståelse  

Goda kunskaper om läsförståelse 

Respondenterna på de besökta skolorna visar på en tydlig förankring i teorier kring utvecklandet av 

läsförståelse. Detta visades genom att respondenterna bl.a. tog upp områden som fonologisk 

medvetenhet, avkodning, läsflyt, ordförråd, läsförståelsestrategier och motivation i intervjuerna. 

Senare års läsforskning visar att lärarens kunskap om utvecklingen av läsförståelse är en av de 

avgörande faktorerna för hur elevens kunskapsutveckling kommer att se ut (Alatalo, 2011; Westlund, 

2012). En rapport av McKinsey & Company (2007) visar också på hur viktig läraren är för den 

enskilda eleven. Rapporten lyfter fram tre framgångsfaktorer som är gemensamt för de skolnationer 

som visat på höga skolresultat. Dessa tre faktorer är: att få kompetenta individer att bli lärare, att 

utveckla dessa lärare till att bli ännu bättre lärare och att ge varje elev bästa möjliga förutsättningar för 

att utvecklas i skolan.  
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Det skulle kunna vara så att den kompetens som de intervjuade lärarna och speciallärarna visade är en 

kompetens som inte enbart finns på de besökta skolorna. Om det finns en utbredd kompetens kring 

utvecklandet av läsförståelse på hela Åland, så skulle det kunna vara en bidragande orsak till Ålands 

goda resultat i läsförståelse. 

Respondenterna visade att de hade goda kunskaper kring läsförståelse. Att vara en kompetent lärare 

handlar inte enbart om att ha god kunskap i ett visst ämne som t.ex. läsförståelse. Speciallärarna och 

lärarna arbetade mycket med samtal och kommunikation, både i undervisningssammanhang och i 

bedömningssituationer. Att arbeta på detta sätt kan tolkas som att de i sin undervisning arbetar utifrån 

ett sociokulturellt perspektiv där utveckling sker i samspel (Dysthe & Igland, 2003a) och där kunskap 

skapas i dialog (Dysthe & Igland, 2003b). 

Undervisning 

Samtliga respondenter var tydliga med att undervisningen i läsförståelse är en kommunikativ process. 

Medvetenheten kring samtalets och dialogens betydelse i undervisningen kan kopplas till det 

sociokulturella perspektivet. Det sociokulturella perspektivet utgår från kommunikationen mellan 

människor och menar att lärandet sker i samspelet mellan människor (Dysthe, 2003). Bakthin (Dysthe 

& Igland, 2003b) lyfter särskilt fram dialogens betydelse och menar att det är i dialogen som kunskap 

omvandlas till förståelse. 

I ett sociokulturellt perspektiv talas det om den närmaste utvecklingszonen. När det gäller 

undervisning i den närmaste utvecklingszonen bör den ha fokus på det som befinner sig i utveckling 

(Dysthe & Igland, 2003a). Lärarna beskrev hur de i samband med läsläxorna arbetade med elevernas 

förförståelse genom att t.ex. reda ut obekanta ord och begrepp. Den här formen av undervisning tyder 

på att lärarna går ett steg längre, d.v.s. fokus ligger inte på vad eleverna redan behärskar utan på det 

som befinner sig i utveckling.  

Skolbibliotek 

Två av skolorna i studien hade tillgång till välutvecklade skolbibliotek som bistod lärarna på skolorna 

i arbetet med läsförståelse  

För att elever ska förstå det de läser krävs inte bara god avkodningsförmåga och förståelse av 

majoriteten av orden i texten, utan också en viss förförståelse för innehållet. En annan viktig del för att 

utvecklas i läsförståelse är tillgången till litteratur. Genom att ha tillgång till ett stort utbud av olika 

sorters böcker ökar sannolikheten att eleverna ska hitta böcker som passar in på deras intresse. 

Schmidt (2013)  menar att skolbibliotekens resurser, d.v.s. möjligheten att bistå med hjälp vid t.ex. val 

av texter och introduktion av nya böcker genom så kallade bokprat har en avgörande roll i den 

vardagliga undervisningen i läsförståelse.  

Med fungerande skolbibliotek ges elever större möjlighet att utveckla sin läsförståelse, både genom att 

de får hjälp att hitta böcker som passar dem och genom att lärarna får stöd att hitta bra böcker som kan 

användas i undervisningen. Att skolbiblioteken har en avgörande roll för elevers 

läsförståelseutveckling behöver i allra högsta grad tydliggöras. Utifrån egna erfarenhet av 

skolbibliotek på skolor i Sverige är det förvånande att det inte ges bättre förutsättningar att utveckla 

fungerande skolbibliotek på svenska skolor när forskning pekar på hur stor betydelse skolbiblioteken 

har för elevers läsförståelseutveckling.  



30 

 

Skolbibliotekens tillgänglighet eller bristande tillgänglighet kan även ses utifrån ett relationellt 

perspektiv (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001). I ett relationellt perspektiv kan förändringar i 

omgivningen påverka individens möjlighet att uppfylla på förhand uppställda mål.  

Tidiga insatser 

En förutsättning för att sätta in tidiga insatser är att läraren vet var eleven befinner sig i sin läs- och 

skrivutveckling. I de tre skolorna på Åland som den här studien undersökte redogjordes det för hur 

identifiering av elever i behov av stöd påbörjades redan i början av hösterminen i årskurs 1 samt hur 

det efterföljande arbetet med att följa och stödja elevernas utveckling fortsatte.  

I en artikel av Blair, Rupley och Nichols (2007) redogörs för sex faktorer som utmärker en lärare som 

är skicklig i sin läsundervisning. En av dessa framgångsfaktorer är relaterad till tidiga insatser och 

handlar om att läraren kontinuerligt bedömer elevernas individuella utveckling och relaterar 

läsundervisningen till elevernas tidigare erfarenheter. Detta menar även Myrberg (2001) som belyser 

vikten av att kontinuerligt följa upp varje elevs utveckling. Vidare menar Myrberg att det är viktigt att 

alla elever får rikligt med feedback på sitt arbete och att eventuella svårigheter åtgärdas så snart de 

uppmärksammats. Myrberg tar även upp vikten av att alla elever bör ha en fungerande 

avkodningsförmåga när de går ut årskurs 1, då forskning visar att de elever som fortfarande har 

svårigheter riskerar att permanenta sina problem. Även Elwér (2014) förespråkar användandet av en 

systematisk bedömning och undervisning i läsförståelse från årskurs 1, då det visat sig att ett sådant 

arbete bidrar till en minskning av elever som senare behöver stöd i läsförståelse.  

Utifrån ovan beskriven aktuell forskning kan nödvändigheten av insatser redan tidigt i årskurs 1 inte 

nog betonas. På de tre skolorna på Åland beskrev lärarna i studien hur de arbetade med läsläxor och 

hur de varje vecka lyssnade på varje enskild elev för att på så sätt få en tydlig bild över elevens 

läsutveckling. Att arbeta med kontinuerliga uppföljningar av elevers läsutveckling ger lärarna god 

kunskap om varje enskild individ, vilket också gör det lättare för läraren att märka när en elev behöver 

stöd och vad eleven behöver stöd med. 

Skolornas sätt att arbeta med läxor påminner om det som Bakthin (Dysthe & Igland, 2003b) kallar för 

en dialogisk organiserad undervisning. I en undervisning där dialogen får fokus skapas kunskap som 

även präglas av den lärandes tolkningar och personliga erfarenhet.  

Klasstorlek 

På de besökta skolorna varierade antalet elever i en klass mellan ungefär 10 och 20 elever.  

Åsikter om klasstorlekens betydelse för elevers utveckling går ofta isär. En del menar att stora klasser 

inte påverkar elevens utveckling och hänvisar då till t.ex. skolor i Östasien som har stora klasser och 

höga skolresultat i internationella mätningar. En artikel av Färlin i Skolvärlden (2015, 17 februari) 

refererar till Blatcher som menar att en sådan jämförelse inte går att göra rakt av och att hänsyn även 

behöver tas till kulturella skillnader och föräldrastöd. Vidare hänvisar Blatcher till sin egen forskning 

och menar att klasstorleken framförallt har betydels de första två till fyra åren i skolan samt för 

lågpresterande elever.  

Trots att åsikterna går isär om klasstorlek så går det inte att komma ifrån att antalet elever i en klass 

påverkar lärarens arbetssituation. Granström (2003, 1 oktober) menar att det krävs en högre 

arbetsinsats av läraren ju fler elever läraren behöver uppmärksamma och vägleda. Han refererar också 

till en undersökning i Storbritannien som har granskat flera studier som belyser klasstorlekens 

betydelse för lärarna. Där framkom det att lärare som undervisar i större klasser, i det här fallet 26-30 
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elever, arbetar i genomsnitt tre timmar mer per vecka än de lärare som har mindre än 21 elever. Detta 

resulterar i att lärare med större klasser i högre utsträckning riskerar att känna sig otillräckliga och mer 

stressade. 

De skolor på Åland som deltog i den här studien hade förhållandevis små klasser vilket kan bidra till 

att lärarna har större möjlighet att följa varje elevs utveckling i läsförståelse. Att hinna med och att 

känna sig tillräcklig kan ge lärarna på skolorna en bättre arbetsmiljö och förhindra uppkomsten av 

stress. Några av respondenterna uttryckte att de tyckte sig ha gott om resurser, vilket kan tyda på att 

lärarna på de här skolorna upplevde sig ha en god arbetsmiljö.  

Motivation 

Samtliga respondenter lyfte fram motivationens betydelse för att utveckla läsförståelse. En av 

respondenterna upplevde att en av de största utmaningarna, vad det gäller att utveckla läsförståelse, är 

att stötta de elever som inte har något läsintresse och att få dem motiverade till att läsa. 

Aktuell forskning inom läsförståelse (National Reading Panel, 2000) poängterar att lärarens kunskap 

om läsprocessen har betydelse för elevers utveckling av läsförståelse. Det är också viktigt att läraren 

som ansvarar för eleverna har kunskap om var de befinner sig i sin läsutveckling. Utöver detta behöver 

läraren ha kunskap om hur framgång och misslyckande samspelar med en individs självbild och 

motivation för fortsatt lärande (Taube, 2007). 

Motivationens betydelse har lyfts fram allt mer inom forskning kring läsförståelse.  Detta menar bl.a. 

Taube (2007) och Westlund (20012) som nämner motivation som en betydelsefull faktor när det gäller 

att utveckla läsförståelse. Taube (2007) hänvisar till en artikel av Williams, Burden och Lanvers 

(2002) som delar in begreppet motivation i inre motivation och yttre motivation. Inre motivation 

handlar om attityder till det som ska läras, bilden av sig själv som lärande individ och individens 

uppfattning om sin egen förmåga att uppnå sina uppställda mål. Yttre motivation handlar t.ex. om 

förväntningar från föräldrar och kamraters reaktioner.  

Uppmärksammandet av motivationens betydelse i utvecklandet av läsförståelse ger ytterligare en 

dimension av läsförståelsens komplexitet. Samtidigt behöver uppmärksammandet leda till att lärare 

inser vikten av att tidigt åtgärda en bristande motivation. Taube (2007) menar att det handlar om att 

hjälpa eleverna att utveckla tilltro till sin egen förmåga. Genom att stärka elevernas tilltro till sin egen 

förmåga, så kan elevernas attityd till hur de bemöter svårigheter förändras, d.v.s. istället för att ha 

inställningen ”jag kan inte”, så ska eleverna stöttas till inställningen ”jag kan bli bättre”.  

En del barn har bristande motivation när de kommer till skolan, andra får en bristande motivation när 

de märker att lärandet inte utvecklas. För de elever som kommer till skolan med ingen eller bristande 

motivation och för de elever som under de första åren i skolan får en bristande motivation är behovet 

av tidiga insatser betydelsefulla för elevens fortsatta utveckling. En studie av Morgan och Fuchs 

(2007) belyser behovet av att hitta metoder för att så tidigt som möjligt motivera elever till att läsa. En 

granskning av flera studier visar att det finns ett samband mellan tidig läsning och läsmotivation och 

ett samband mellan tidig motivation och läsning. Det är med andra ord lika viktigt att snabbt hjälpa de 

elever som har svårigheter med läsförståelse som de elever som har bristande motivation till läsning 

och läsförståelse.  

Det finns ingen enkel förklaring till elevers bristande motivation när det gäller läsning och 

läsförståelse. Därför är det viktigt att sträva efter att barnets första möte med läsningens krav blir en 

positiv upplevelse. En negativ upplevelse kan leda till en negativ spiral vad det gäller läsning och 

inställning till läsning medan en positiv upplevelse istället kan leda till en positiv spiral.  
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En av respondenterna i studien menade att en av de stora skillnaderna idag jämfört med tidigare och 

som påverkar elevernas läsutveckling är att föräldrarna har mindre tid med sina barn på grund av att 

båda föräldrarna arbetar heltid. En följd av att båda föräldrarna arbetar heltid kan bli att tiden 

tillsammans med barnen minskar. Flera svenska studier som pågick mellan 1984 och 2003 samt en 

studie som gjordes 2012 och som undersökte hur stor andel barn som fick böcker lästa för sig hemma 

stödjer detta påstående. Studierna visade att antalet tillfällen som föräldrar läste för sina barn har 

minskat sedan 1984 och även tiden som föräldrarna läste med sina barn har minskat (von Baumgarten-

Lindberg, Reslegård, Ekström & Larsson, 2012, 24 april).  

En annan av respondenterna tog upp föräldrars inställning till läsning och andra fritidsaktiviteter. Det 

förekommer, menade respondenten, att föräldrar är drivande när det gäller fritidsaktiviteter som t.ex. 

hockey eller fotboll, men när det gäller läsning kan det saknas samma driv hos föräldrar. Forskning 

visar att föräldrar som låter sina barn få del av böcker i tidig ålder gynnas då en skriftspråklig 

stimulering främjar den första läs- och skrivinlärningen (Fridolfsson, 2008) vilket i sin tur kan gynna 

motivationen (Morgan & Fuchs, 2007). Oavsett om motivationen till att läsa påverkas av ändrade 

levnadsförhållanden eller inte behöver skolan anpassa undervisningen efter de förutsättningar som 

dagens elever har. Därför kan det ibland vara vanskligt att t.ex. jämföra tiden som föräldrar läser med 

sina barn idag med hur det såg ut för ca 30 år sedan utan att ta hänsyn till att barnen har utvecklat 

andra och nya kompetenser inom andra områden som t.ex. informationsteknologi.   

Westlund (2012) menar att lärare ska sträva efter att hitta elevers inre motivation, d.v.s. stötta eleven 

till att ha en positiv attityd till det som ska läras, att ha en positiv bild av sig själv som lärande individ 

och att ha en positiv uppfattning om sin egen förmåga att uppnå sina uppställda mål. Westlund menar 

att det är den inre motivationen som skapar lusten till ett livslångt lärande.  

Ur ett specialpedagogiskt perspektiv kan specialläraren ha en viktig funktion när det gäller att väcka 

elevers motivation. Ett viktigt uppdrag för specialläraren kan vara att förebygga en negativ spiral när 

det gäller läsning genom t.ex. tidiga insatser. Ett annat viktigt uppdrag kan vara att i arbetet med elever 

tydliggöra elevernas kunskapsutveckling så att eleverna kan se sin egen utveckling och bli medvetna 

om vad som är nästa steg. Genom att tydliggöra elevernas kunskapsutveckling kan eleverna få hjälp att 

hitta sin inre motivation. Att tydliggöra elevernas kunskapsutveckling samt göra eleverna medvetna 

om nästa steg kan även kopplas ihop med Vygotskijs teorier om bedömning. Han menar att 

bedömningen ska visa på både den aktuella utvecklingszonen och den potentiella utvecklingszonen 

(Dysthe & Igland, 2003a).  

Bedömning och betyg 

På de besökta skolorna användes både standardiserade test och lärares iakttagelser i 

undervisningssituationer som redskap för att skaffa sig kunskap om var eleverna befinner sig i sin 

läsförståelseutveckling.  

Att använda sig av både test och observationer är en modell som är vanligt förekommande i skolor. En 

viktig fråga att ställa sig när det gäller bedömning är vad syftet med bedömningen är. I dag kan det 

finnas många skäl till att göra bedömningar. Det kan vara för att jämföra olika länder, för att se hur 

utbildningssystemet i landet fungerar (vilket kan vara av intresse för både allmänhet och politiker), för 

att jämföra en grupp eller klass med en nivå som är relevant för åldersgruppen, för att ge ett underlag 

till resursfördelning eller för att sätta betyg. Det primära syftet med en bedömning borde dock vara att 

utveckla lärarens undervisning samt att handleda eleverna vidare i deras utveckling.  
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Eftersom lärare vanligtvis gör bedömningar i undervisningssituationer varje dag är det viktigt att lärare 

får möjlighet att utveckla sin bedömarkompetens. Att utveckla bedömarkompetensen är viktigt, inte 

enbart för att skolorna ska kunna garantera likvärdiga betyg utan även för att utveckla lärares 

undervisning och handledning av elever. Fokus i bedömning borde flyttas från likvärdiga betyg till att 

vara verktyg för att utveckla lärarens undervisning och handleda eleverna vidare i sin utveckling.   

De tre skolorna i studien använde standardiserade test för att få kunskap om var eleven befinner sig i 

sin läsförståelseutveckling. Användandet av test har sitt ursprung i det som inom specialpedagogisk 

forskning kallas för det traditionella perspektivet. I samtalen med respondenterna framkom dock att 

testresultaten behöver analyseras och att ett testresultat inte ger hela bilden av elevens kunskaper. 

Detta tyder på en medvetenhet kring den komplexitet som användandet av test har och visar snarare på 

att utgångspunkten är det alternativa perspektivet. Vad som däremot inte framkom i studien var om 

och hur den här synen på test förmedlades vidare till elever och föräldrar på de skolor som deltog i 

studien. Tyvärr är det inte ovanligt att lärare förmedlar testresultat till elever och föräldrar som 

värderas utifrån skala eller medelvärde utan att tänka på vilka konsekvenser det kan få för eleven. 

Redovisningen av resultatet för eleven bör istället visa på vad eleven kan och vad som är nästa steg.  

Skolverket (2016a) stödjer den här uppfattningen kring bedömning och menar att grunden för all 

bedömning är att den ska användas till att förbättra lärarens undervisning samt att utveckla elevernas 

förmågor. Att kontinuerligt bedöma och återkoppla bedömningen till eleverna utvecklar elevernas 

förmåga att själva se hur de ska arbeta för att förbättra sina resultat. Återkoppling bör innehålla 

information om var eleven befinner sig i förhållande till kunskapskraven (feedback) samt information 

om hur eleven ska ta sig vidare (feed-forward). Begreppen feedback och feed-forward kan jämföras 

med begreppen den aktuella utvecklingsnivån och den potentiella utvecklingsnivån som används i 

sociokulturell teori (Dysthe och Igland, 2003a). 

På Åland får eleverna betyg från årskurs 3. Då studiens syfte var att ta reda på synen och arbetet med 

läsförståelse, så fick betyg inte något större fokus. Det kan ändå vara värt att reflektera över om 

betygens påverkan på elevers kunskapsutveckling. Forskning kring betyg visar att betyg har både 

negativa och positiva effekter hos elever (Skolverket, 2016b). De negativa effekter som tas upp i 

forskning är att elevers självbild påverkas av låga betyg och att fokus lätt hamnar på betyg istället för 

på återkoppling. Andra studier menar att betyg kan ge positiva effekter om de används för att ge en 

tydlig bild av elevens kunskapsutveckling samt bidrar till att ge eleven en tydlig bild över hur egna 

ansträngningar ger förbättrat resultat. Då det inte finns ett entydigt svar på betygens effekter på elever 

kanske fokus istället ska läggas på hur betygen används. För elever som får kontinuerlig återkoppling 

på sitt arbete, vet vad som är nästa steg och vet att de kan påverka sin situation borde de negativa 

effekterna av betyg minska.     

Specialpedagogiska uppdraget 

En av respondenterna tog upp att en målsättning med det specialpedagogiska arbetet var att arbeta 

förebyggande, d.v.s. att elever som behöver stöd får möjlighet att introduceras i nya arbetsområden 

innan arbetet påbörjas i klassen. En tolkning utifrån detta sätt att arbeta är att de arbetar i elevers 

proximala utvecklingszon, d.v.s. undervisningen riktar inte in sig mot det som har uppnåtts utan mot 

det som befinner sig i utveckling (Dysthe & Igland, 2003a). Att synliggöra goda exempel på hur det 

förebyggande arbetet fungerar i praktiken skulle kunna bidra till en utveckling av det 

specialpedagogiska uppdraget. 
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Ett viktigt område som framkommit i den här studien är betydelsen av att kontinuerligt följa upp 

elevers kunskapsutveckling och synliggöra den för eleven. Genom att återkoppla till varje elev i 

undervisningssituationer, samtala med elever för att stämma av vad de upplever som lätt respektive 

svårt, arbeta med att få eleverna att bli medvetna om hur de lär sig bäst och synliggöra elevens 

utveckling för eleven, ges eleverna på skolorna goda förutsättningar att utveckla läsförståelse och att 

bli motiverade till att läsa. En av nycklarna till ett fungerande specialpedagogiskt arbete kring 

läsförståelse kan vara att i undervisningssammanhang hitta tillfällen för att följa upp elevernas 

utveckling och synliggöra den för eleven. Att synliggöra elevens kunskapsutveckling är extra viktigt 

för de elever som behöver stöd eller har bristande motivation då det kan hjälpa eleverna att känna att 

de kan och att de utvecklas.   

Vidare forskning 

Internationella mätningar visar att Åland har goda resultat i läsförståelse. Resultatet från den här 

studien ger en positiv bild av arbetet med läsförståelse på tre åländska skolor. Den här studien är för 

begränsad för att säga något generellt om Ålands arbete med läsförståelse, men den ger ändå en 

indikation på att Åland har ett arbete och ett synsätt som främjar en god läsförståelseutveckling. De 

positiva delarna i resultatet är något som alla kan ta lärdom av men de öppnar också upp för nya 

frågeställningar som kan bekräfta den här studiens resultat eller leda vidare till nya 

forskningsområden.  

På de besökta skolorna fanns en tydlig struktur i arbetet med läsförståelse. Det skulle vara intressant 

att undersöka hur det ser ut på alla skolor på Åland, om strukturen kring arbetet med läsförståelse är 

lika tydlig på samtliga skolor så att det går att säkerhetsställa att alla elever på Åland får en likvärdig 

utbildning när det gäller läsförståelse.  

De tre skolorna som var med i studien var väl förtrogna i aktuell forskning kring läsförståelse. Den här 

studien gör inte anspråk på att säga något generellt om hur det ser ut på Åland, men det skulle vara 

intressant att undersöka om så var fallet. Skulle en sådan undersökning visa att majoriteten av skolorna 

var väl insatta i området, så skulle det vara intressant göra en vidare studie för att undersöka hur 

organisationen kring implementering av ny forskning inom undervisningsområdet går till på Åland. 

Eftersom en riklig tillgång till litteratur främjar läsning och läsförståelse och den här studien tyder på 

fungerande skolbibliotek skulle det vara av intresse att studera hur skolbiblioteken ser ut och används 

på samtliga åländska skolor. Vidare skulle det vara intressant att undersöka vilket stöd Ålands 

landskapsregering ger för att utveckla skolbiblioteken och jämföra det med svenska förhållanden. 

Respondenterna tog i studien upp att lärare och speciallärare hade både formella och informella möten 

kring elever i behov av stöd. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv skulle det vara av intresse att 

undersöka vilken betydelsen de informella mötena på arbetsplatser har för lärares och speciallärares 

arbete med elever i behov av stöd. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev 

Stockholm 2016-02-02 

 

Hej! 

Jag heter Emma Furingsten och studerar till speciallärare vid Stockholms Universitet. Under 

vårterminen 2016 genomför jag mitt examensarbete på avancerad nivå inom området 

läsförståelse. 

I mitt examensarbete skulle jag vilja undersöka hur några speciallärare/specialpedagoger och 

lärare beskriver sina erfarenheter av hur de arbetar med sina elevers läsförståelse de första 

skolåren. Ett särskilt intresse jag har, utifrån min blivande profession som speciallärare, är att 

få samtala om och på vilket sätt olika stöd har kunnat utvecklas i förhållande till alla elever 

och varje elev. 

Anledningen till att jag valde skolor på Åland är att Åland har betydligt högre resultat i 

läsförståelse i internationella mätningar jämfört med Sverige. 

Studien kommer att bygga på intervjuer med några speciallärare/specialpedagoger och lärare 

på Åland. Varje intervju beräknas ta ungefär en timme och intervjuerna kommer att spelas in 

och transkriberas om jag får ert medgivande till detta. Medverkan i studien är naturligtvis 

frivillig, deltagandet kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att 

användas till den här studien. 

Min undran är om det på er skola finns en speciallärare eller specialpedagog samt en lärare 

som arbetar med elever i årskurs 1-3 som vill delta i min studie. 

Om intresse finns har jag möjlighet att besöka er xxxdag den x februari. (Skulle just det 

datumet inte fungera har jag möjlighet att komma xxxdag den x/3 eller xxxdag den x/3.) 

Intervjuområden kommer att mailas ut några dagar innan besöket och kan, om respondenten 

vill, användas som förberedelse inför intervjun. 

 

Vid frågor är du välkommen att kontakta mig: 

Emma Furingsten 
Epost: xxxx@xxxxx.xx 

Tel: +XXXX-XXX XX XX 

 

eller min handledare: 

Eva Siljehag 

Epost: eva.siljehag@specped.su.se 

Specialpedagogiska institutionen 

Stockholms universitet 

 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning 

Emma Furingsten 

 

mailto:xxxx@xxxxx.xx
mailto:eva.siljehag@specped.su.se
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

1. Hur organiseras arbetet kring läsförståelse på skolan? 

 Hur fördelas ansvaret kring arbetet med läsförståelse mellan de olika yrkeskategorierna 

på skolan? (Rektor, klasslärare, speciallärare, mfl) 

 Hur planeras arbetet med läsförståelse?  

 Hur planeras arbetet med läsförståelse för elever med särskilda behov?  

 Vilket/vilka material och/eller verktyg används i arbetet med läsförståelse på skolan?  

 På vilket sätt är eleverna delaktiga i organisationen kring arbetet med läsförståelse? 

 Vilka är de största utmaningarna i organiseringen kring arbetet med läsförståelse? 

 

2. Vilka delar inom läsförståelse anser ni är viktiga att behärska?  

 Berätta varför dessa delar är viktiga. 

 Är dessa delar viktiga att behärska för alla elever? 

 Vilken eller vilka delar av läsförståelsen får störst fokus på skolan? 

 Vilken forskning, teori och/eller erfarenhet stödjer ni er på? 

 

3. Internationella mätningar visar att svenska elevers resultat i läsförståelse har sjunkit kraftigt de 

senaste 15-20 åren medan Finland och Åland har klarat sig betydligt bättre. Hur har arbetet 

med läsförståelse utvecklats på skolan (och på Åland) (Vad det gäller arbetssätt etc?)? 

 Vilka delar har störst fokus jämfört med tidigare? 

 (Varför har det förändrats?) 

 Ser ni någon skillnad när det gäller elever med särskilda behov? Vad har i så fall 

förändrats?  

 

4. I vilka sammanhang i skolan får eleverna arbeta med läsförståelse? 

 På vilket sätt arbetar eleverna för att utveckla sin läsförståelse? 

 Arbetar alla elever på samma sätt? 

 Hur arbetar elever med särskilda behov? 

 I vilken utsträckning arbetar eleverna enskilt, i par och i grupp? 

 Vilka möjligheter och hinder finns det med att arbeta enskilt/i par/i grupp? 

 

5. På vilket sätt utvecklas varje elevs läsförståelse? 

 Kan ni se något/några generellt/generella mönster i elevernas läsförståelseutveckling? 

 

6. På vilket sätt kan ni få kunskap om att varje elev utvecklas i sin läsförståelse? 

 Vilket/Vilka bedömningsstöd/material använder ni? 

 Vem/Vilka (specialläraren/klassläraren/någon annan) följer upp individens utveckling?  

 Om flera personer samverkar kring uppföljningen av elevens utveckling, hur fördelas 

arbetsuppgifterna? 

 Hur påverkas uppföljningen om eleven har särskilda behov?  

 Berätta något om hur uppföljningen kan se ut hos olika elever. 

 Vilka svårigheter och möjligheter ser ni när det gäller att få kunskap om elevernas 

utveckling?  
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7. Vilka insatser görs för de elever som inte har kommit lika långt i sin läsförståelseutveckling? 

 Vilka förebyggande insatser har ni för att minska antalet elever som får svårigheter med 

läsförståelse? 

 Vad har fungerat bra? Vad har fungerat mindre bra? 

 Insatser i grupp? Hur ser det ut? 

 Enskilt stöd? Hur ser det ut? 
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