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Sammanfattning  

Svenska elevers läsförståelse behöver förbättras. Nyckelpersoner i skolans 

läsundervisning är lärarna, och i denna studie är syftet att undersöka hur 

ämneslärare i gymnasieskolan och vuxenutbildningen beskriver den läsning och 

läsförståelse som ingår i deras undervisning. Syftet är också att utifrån 

ämneslärarnas perspektiv beskriva de utmaningar lärarna möter och hur en 

speciallärare med specialisering språk-, skriv- och läsutveckling skulle kunna vara 

behjälplig i denna undervisningspraktik. 

En kvantitativ enkätundersökning med kvalitativa inslag bestående av öppna frågor 

har gjorts i form av en anonym webbenkät som mejlats till ett antal ämneslärare i 

de frivilliga skolformerna utspridda geografiskt i södra Sverige. Respondenterna 

representerar olika ämnen och olika gymnasieprogram samt vuxenutbildning. 

Webbenkäten har föregåtts av en mindre pilotstudie. 

Efter analys och tolkning av enkätsvaren med stöd i några begrepp och teoretiska 

utgångspunkter, nämligen de sociokulturella, pragmatiska och specialpedagogiska 

perspektiven, har följande resultat nåtts. Den läsning som äger rum på lektionerna 
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är framför allt tyst läsning av tryckt text och 95 % av respondenterna uppger att 

mindre än 50 % av lektionstiden ägnas åt läsning. De flesta respondenterna anser 

sig ha en relativt god kunskap om lässtrategier, använder också andra språk- och 

läsutvecklande metoder och genomför ofta textsamtal med elever, även om det inte 

är den mest frekventa metoden vid arbete med elever i lässvårigheter. När kollegiala 

samtal förs handlar de om elevprestationer och bedömning i stället för om 

läsmetoder, men en majoritet av lärarna vill lära sig mer om lässtrategier och skulle 

på olika sätt vilja motivera sina elever att läsa och att identifiera sig som läsare.  

Ramfaktorer som tid, resurser och organisation samt elevernas bristande läsförmåga 

och läsvana beskrivs som utmaningar ämneslärarna möter i läsundervisningen. 

Ämneslärarna önskar stöd från speciallärare med inriktning språk-, läs- och 

skrivutveckling till alla elever och lärare på skol-, grupp- och individnivå. 
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Abstract  

The reading comprehension of students in Sweden needs to be improved. Teachers 

are the key persons in the teaching of reading in schools and the aim of this study 

is to investigate how subject teachers in upper-secondary school and adult education 

describe the reading and reading comprehension included in their teaching. The 

purpose is also to describe, from the teachers’ perspective, what challenges the 

subject teachers face and how a special teacher, specialised in language and literacy 

development, could be of help in their teaching practice. 

A quantitative questionnaire survey, also containing qualitative elements as open-

ended questions were included, has been undertaken in the form of an anonymous 

online survey. The survey was distributed via email to a number of subject teachers 

working in upper-secondary school and adult education in three different locations 

in southern Sweden. The respondents represent various subjects, a range of upper-

secondary programs and also adult education. The online survey was preceded by 

a small pilot study.  

The responses to the questionnaire survey were analysed and interpreted in the light 

of some theoretical concepts and points of departure, namely the socio-cultural, the 

pragmatic and the special-educational perspectives, and the following results were 

achieved. The respondents describe the reading that takes place in lessons as being 
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mainly silent reading of printed text and 95 % of the respondents say that less than 

50 % of the lesson time is dedicated to reading. The majority of the respondents 

consider themselves to have a fairly good knowledge of reading strategies, but also 

report that they use other methods to further the development of students’ language 

and reading skills. According to the respondents, they often conduct text 

discussions with their students as well, even if it is not the most frequent method 

when working with students with reading difficulties. In conversations with their 

colleagues, the respondents most often talk about student performance and 

assessment, instead of reading methods, but a majority of the subject teachers want 

to learn more about reading strategies and would, in various ways, like to motivate 

their students to read and to identify themselves as readers. 

Frame factors, such as time, resources and organisational issues, as well as students’ 

lack of reading skills and reading experience, are described as challenges that 

subject teachers face in their reading instruction. 

Most subject teachers welcome support from special teachers, specialised in 

language and literacy development, for all students and teachers at school, group 

and individual levels. 
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Förord 

Och jag har insett något om människor som läser. Det är inte stillhet. Det är inte 

passivitet. De för samtal med författaren, med personerna i boken, de lever delvis i den 

andra världen. (Ur The White Lie av Andrea Gillies, 2012, s.81) 

     

Följande examensarbete har utformats under en pågående process vari samtliga 

författare har stöttat varandra samt bidragit i alla aspekter. Vi koordinerade oss som 

skrivartrio redan hösten 2021 och idéerna började växa fram då. I tidigt skede av 

den påbörjade processen inför examensarbetet kom vi överens om att träffas en 

gång i veckan via Google Meet då vi geografiskt sett har ett par timmars avstånd 

till varandra. Efter en pandemi är alla väl bekanta med de digitala lösningarna och 

det har resulterat i produktiva, roliga och vänskapliga möten oss emellan.  

Under arbetets gång har de ursprungliga idéerna konkretiserats med hjälp av vår 

handledare Helena Sjunnesson, Högskolan Kristianstad, och lett oss till det slutliga 

resultatet. Ett stort tack är riktat till henne och alla utbildningsansvariga vid 

speciallärarprogrammet med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling som trots 

en långdragen pandemi har kunnat undervisa oss och gjort oavbrutet deltagande 

möjligt. Vi har inte bara utvecklats i vår kommande yrkesprofession utan även som 

individer och inte helt oväntat genom användandet av de digitala resurserna. 

Genom att göra den här studien hoppas vi att berika ett forskningsfält som fokuserar 

på att bidra med kunskap om arbetet med läsning och läsförståelse på gymnasiet 

och i vuxenutbildningen samt om den roll som specialläraren inom språk-, skriv- 

och läsutveckling kan spela i detta arbete. Vi hoppas även att resultaten i vår studie 

ger en intressant överblick över behoven i de frivilliga skolformerna. 

Ett stort tack riktas därför också till våra respondenter som genom sin medverkan 

gjort det möjligt för oss att genomföra vår studie. 

Genom hela processen med att genomföra detta examensarbete har vi varit i samråd 

med varandra och hjälpts åt med arbetet, vilket innebär att alla har varit delaktiga i 

alla moment. Inledningskapitlet är en gemensam skrivprodukt. Enkätfrågorna 
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diskuterades fram under ett digitalt möte så att vi alla tre var överens och sedan 

hade Linda huvudansvaret för att skapa enkäten i Google Forms, samt genomföra 

pilotenkäten. Linda hade också huvudansvaret för att skriva teorikapitlet, medan 

Mattie och Ingrid gemensamt haft huvudansvaret för att skriva kapitlet om tidigare 

forskning, resultatkapitlet och diskussionen. Ingrid har dessutom tagit 

huvudansvaret för att skriva metodkapitlet, Mattie har författat bilagan med 

begreppsdefinitioner och Linda har bidragit med värdefull teknisk support under 

hela arbetet. Även om en person har haft huvudansvaret för att skriva ett visst 

moment har de övriga läst, kommenterat och kompletterat texten. Granskning och 

bearbetning har dessutom gjorts tillsammans under våra digitala möten så att den 

slutliga texten blivit ett gemensamt verk av tre personer.  

Mattie Adie, Ingrid Mogered Lindén och Linda Valarezo Falk 
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1 Inledning 

Den här studien handlar om ämneslärares beskrivningar av läsning och läsförståelse 

i sin undervisning, vilka utmaningar lärarna möter och hur en speciallärare med 

specialisering språk skulle kunna vara behjälplig i denna undervisningspraktik. 

Intresset för forskningsområdet har väckts utifrån att vi ibland hör kollegor uttrycka 

att eleverna på gymnasiet eller i vuxenutbildningen inte förstår det de läser i en 

kurs, att eleverna inte vet hur de ska läsa och bearbeta de längre texter som ingår i 

ämnena. Sällan hör man hur dessa svårigheter löses i klassrummen, vilket väcker 

en nyfikenhet. Eftersom läsning och läsförståelse är grundläggande färdigheter i 

alla skolämnen och ämneslärarna i det sammanhanget är nyckelpersoner för 

elevernas läsning, är det väsentligt att ta reda på hur lärare beskriver sitt arbete med 

läsning och läsförståelse i klassrummen. Det är också viktigt att utröna vilken roll 

ämneslärare anser att speciallärare med specialisering språk kan ha för att stötta 

ämneslärarna.  

Ungdomars läsvanor och sjunkande läsförståelse debatteras ofta i media, men enligt 

Skolverkets rapport (2019) om svenska 15-åringars resultat i PISA-undersökningen 

finns det nu en svagt positiv trend. Under 2000-talet sjönk svenska elevers rankning 

i resultatlistan på läsförståelsetestet fram till 2015 då ett trendbrott skedde. 

Trendbrottet bekräftades i nästa undersökning 2018 då Sveriges resultat i ett 

internationellt perspektiv förbättrades ytterligare, från 500 till 506 poäng på 

läsförståelsen och ligger nu över genomsnittet för OECD-länderna (Skolverket, 

2019). Denna relativa förbättring innebär dock inte nödvändigtvis att alla svenska 

elevers läsförståelse ligger på en adekvat nivå. Det finns flera longitudinella 

forskningsundersökningar, exempelvis Stenlund (2017) och Herkner (2022), vars 

resultat pekar på detta och det finns brister i den kompensatoriska 

resurstilldelningen, vilket påverkar likvärdigheten mellan olika skolor och 

kommuner negativt. Skolverket (2019) beskriver att likvärdigheten i den svenska 

skolan är sämst i Norden. 

Barn med föräldrar som har låg litteracitetsnivå löper högre risk att få problem med 

läsning och påföljande generationer ärver sedan problemet (Fletcher, 2010). Inom 
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utbildningssociologiskt perspektiv benämns detta fenomen med begreppet 

reproduktion (Jobér, 2021). Som individ bär vi med oss ett kapital vilket primärt 

inte syftar på pengar utan resultat av uppväxtvillkor, utbildningsgrad, ärvda 

tillgångar (titlar, status), sociala nätverk och kontakter. I det kulturella kapitalet, 

som är mest relevant i vår undersökning och analys, ingår det utbildning och/eller 

inblick i de samhällsbärande kulturformerna. Det kulturella kapitalet kan både ge 

möjligheter och hinder i skolan. Är eleven väl förtrogen med hur det talas och skrivs 

i skolan, ökar det elevens möjligheter i klassrummet. Med andra ord, har eleverna 

fått kännedom om och förståelse för ett visst sätt att tala och skriva via sina föräldrar 

eller den sociala klass de tillhör, har de således fått fördelar i skolan. Alltså är rätt 

kulturellt bidrag avgörande. Jobér (2021) betonar därför vikten av att arbeta med 

språket i skolan genom böcker, texter, digitala läromedel med mera för att visa 

normer och värderingar för de med mindre kulturellt kapital och följaktligen bygga 

upp det. 

Vid mötet med en läsovan och kanske också läsovillig elev behöver läraren hitta 

vägar som leder eleven till läsning och därmed kunskapsutveckling (Edvardsson & 

Svensson, 2020). Författarna beskriver hur de tre delarna läsaren, läsningen och 

texten måste fungera så att inte språklig sårbarhet uppstår. För läsarens del kan 

språklig sårbarhet bero på bristande motivation eller negativ attityd till läsning till 

exempel. Edvardsson och Svensson (2020) menar att stöttning från lärare eller 

andra personer kombinerat med utmanande uppgifter kan leda till lärande i stället 

för frustration och misslyckande. Stöttningen kan bestå av förförståelse, högläsning 

eller diskussioner om det lästa. Läraren behöver leda, modellera och utmana eleven 

in i en ny läspraktik, som vid övergången till gymnasiet, vilken upplevs svår för 

elever som exempelvis inte är vana vid en viss textgenre (Edvardsson & Svensson, 

2020). Lösningen heter inte lättläst litteratur, eftersom utmaning krävs för 

utvecklingens skull (Westlund, 2019). Läsmotivationens viktiga roll betonas av 

Edvardsson och Svensson (2020) som hänvisar till den så kallade Matteuseffekten, 

vilken innebär att en elev som lyckas med läsningen blir motiverad medan en elev 

som misslyckas tappar motivationen. Enligt Edvardsson och Svensson (2020) 

menar läsforskaren Gambrell att läraren kan skapa läsmotivation hos eleverna bland 



 12 (94) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

annat genom att ge tid för läsning, genom att låta eleverna interagera med varandra 

under och efter läsningen samt genom en kombination av stöttning och utmaning. 

Att skapa motivation hos eleverna är avgörande eftersom en livslång språk- och 

läsutveckling är nödvändig i ett modernt samhälle med höga krav på litteracitet och 

skolan har därför ett ansvar för elevernas fortsatta läsutveckling även efter förskola 

och lågstadium. Detta medför att de elever som lämnar grundskolan med en 

läsförmåga som inte motsvarar kraven som ställs på gymnasiet har rätt till det stöd 

de behöver för att ha möjlighet att nå målen och klara sin gymnasieexamen (SFS 

2010:800, 3 kap. 5 §). Detta är vad som brukar kallas skolans kompenserande 

uppdrag, vilket skrivs fram i Skollagen med formuleringen att en “strävan ska vara 

att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen” (SFS 2010:800, 1 kap. 4 §). Det kompenserande uppdraget går ut på 

att ge alla elever, oavsett förutsättningar och kulturellt kapital, möjlighet att klara 

sin utbildning och i detta arbete har ämneslärare en nyckelroll för undervisningen 

inom gymnasiet och vuxenutbildningen. Även speciallärare kan sägas spela en 

nyckelroll i detta arbete där speciallärarens ansvarsområde omfattar såväl individ- 

och gruppnivå som organisationsnivå. Av examensordningen för speciallärare 

framgår nämligen tydligt att det ingår i uppdraget att kartlägga och bedöma enskilda 

elevers stödbehov, att identifiera och undanröja svårigheter och hinder i olika 

lärmiljöer, samt att vara med och leda det pedagogiska arbetet med målet att alla 

elevers behov ska kunna tillgodoses (SFS 2017:1111) så att deras läsförståelse 

utvecklas på ett optimalt sätt. 

En god läsförståelse medför framgång i skola och yrkesliv och alla lärare måste ha 

kunskap om hur läsprocessen ser ut (Westlund, 2019). Med en proaktiv 

specialpedagogik kan hinder förebyggas, anpassningar göras och stödåtgärder 

sättas in i tid, helst så att eleven inte behöver misslyckas (Bruce, 2018). I mötet med 

elever i sårbarhet vad gäller läsning behöver ämnesläraren och specialläraren med 

ämnesspecialisering samarbeta. Speciallärarens roll innebär inte endast att stötta 

elever utan även kollegor. Genom samarbetet kan utmaningarna leda till en 

utveckling både hos eleven och bland kollegorna (Bruce, 2018). Läsning är en 
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nyckelkompetens för alla elever i alla skolämnen. Således är det en angelägenhet 

för alla lärare (Bruce, 2018; Westlund, 2019).  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om ämneslärares beskrivningar 

av arbetet med läsning och läsförståelse på gymnasiet och i vuxenutbildningen samt 

den roll som specialläraren inom språk-, skriv- och läsutveckling kan spela i detta 

arbete. Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats: 

● Hur beskriver ämneslärare i de frivilliga skolformerna sin 

undervisningspraktik vad gäller läsning och läsförståelse? 

● Vilka utmaningar ser ämneslärarna i undervisningens läspraktik? 

● Vad anser ämneslärarna att specialläraren kan bidra med för att stödja dem 

i deras arbete med läsning och läsförståelse? 

1.2 Centrala begrepp 

Viktiga begrepp som används i texten finns förklarade i alfabetisk ordning i Bilaga 

1. Dessa förklaringar definierar hur vi använder begreppen i vårt arbete. Följande 

begrepp finns upptagna i listan: appropriering, kategoriskt perspektiv, läsförmåga, 

läsförståelse, mediering, modellering, motivation, multimodal läsning, 

ramfaktorer, relationellt perspektiv, scaffolding, vidgat text- och läsbegrepp. 

2 Tidigare forskning 

Med utgångspunkt i arbetets syfte och frågeställningar presenteras i det här kapitlet 

en översikt över tidigare forskning inom problemområdet. Sammanställningen är 

tematiskt organiserad för att ge en bakgrund till den empiriska undersökningen. 

Inledningsvis finns en kortfattad redogörelse för generellt fokus i läsforskningen 

och en översikt över forskning om läspraktiker som används i de frivilliga 

skolformerna. De följande avsnitten behandlar lärares samtal om arbetet med 

läsning, motivation och attityd till arbete med läsning samt speciallärarens roll i 

relationen till ämneslärare. Kapitlet avslutas med ett resonemang som utifrån 
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redovisad forskning visar på den kunskapslucka som den här studiens empiriska 

undersökning är tänkt att fylla. 

För att få en överblick över problemområdet i ett nationellt och ett internationellt 

perspektiv, samt förankra vår empiriska undersökning i en vetenskaplig kontext har 

ett antal riktade sökningar genomförts i olika databaser, till exempel ERIC och 

SwePub. Som en följd av dessa sökningar har även snöbollssökningar gjorts utifrån 

referenslistorna i några av de relevanta sökträffarna. Ingen av de kvalitativa 

studierna som vi redovisar är tillräckligt omfattande för att resultatet ska vara 

generaliserbart, men tillsammans kan deras resultat indikera mera allmängiltiga 

tendenser. 

2.1 Generellt fokus i läsforskningen 

Merparten av forskningen om läsinlärning och läsutveckling har handlat om yngre 

elever (Brevik, 2019; Larsson, 2021; Saletta, 2018), främst med fokus på förskola 

och lågstadium, men några longitudinella studier av elevers läsutveckling under 

mellan- och högstadium har gjorts. Ett exempel är Stenlunds longitudinella 

undersökning (2017) av en grupp svenska elevers läsutveckling från årskurs 4 till 

årskurs 9. I elevgruppen ingick såväl elever med lässvårigheter som elever utan 

läsproblem och resultatet av studien visar att det inte skett någon större utveckling 

av läsförmågan hos eleverna under mellan- och högstadiet (Stenlund, 2017). 

Stenlunds resultat bekräftas också i en annan longitudinell svensk studie som visar 

att de elever som hade problem med avkodning i årskurs tre också hade det i årskurs 

nio (Herkner, 2022). Svårigheterna som kunde konstateras i årskurs 3 - 4 kvarstod 

således genom hela mellan- och högstadiet och är en av anledningarna till att elever 

lämnar grundskolan med en läsförmåga som inte motsvarar kraven som ställs på 

gymnasiet, vilket medför att de kan få problem att klara sin gymnasieexamen.  

Den forskning som bedrivs om läsundervisning för äldre elever tenderar att 

fokusera på svenska som andraspråk eller att ha ett specialpedagogiskt perspektiv 

(Larsson, 2021). Det specialpedagogiska perspektivet är väsentligt eftersom 

svårigheter som dyslexi är livslånga och det fortfarande finns 

utvecklingsmöjligheter också för de tonåringar och vuxna med dyslexi som under 
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hela sin skoltid har upplevt lässvårigheter, misslyckanden och kanske även stöd 

som inte fungerat på ett önskvärt sätt (Saletta, 2018). Tonvikten i Salettas (2018) 

systematiska litteraturgenomgång ligger på forskning om ungdomar i språklig 

sårbarhet, men både typisk läsutveckling och dyslexi beaktas och vuxna läsare ingår 

också eftersom läsproblem kan bestå även efter gymnasiet. Avslutningsvis 

konstaterar Saletta (2018) att mer forskning på äldre elever behövs för att även 

denna grupp ska kunna få adekvat stöd i sin läsutveckling. 

2.2 Stöttning för att främja elevernas läsutveckling 

Det är viktigt att läsundervisningen i skolan inte avslutas så fort eleverna har 

förvärvat en grundläggande läsförmåga (Larsson, 2021) eftersom läsförmågan 

fortsätter att utvecklas hos såväl gymnasieelever som vuxenstuderande om 

förutsättningar ges (Saletta, 2018). Därför är det viktigt att på gymnasiet ägna 

mycket tid åt gemensam läsning och diskussion av språket i texter för att stötta och 

träna elevernas kritiska läsning, critical literacy, vilket framgår av Nemeths 

kvalitativa studier (2021) som bland annat utgick från fokussamtal med 

svensklärare (tre-fem lärare per skola valda genom bekvämlighetsurval) på fyra 

gymnasieskolor. Enligt critical literacy blir läsning meningsfull först när det finns 

en läsförståelse och läsningen ska ske i en social praktik enligt Nemeths tolkning 

av Luke (2021). Dessa textorienterade aktiviteter bör också inkludera undervisning 

om adekvata lässtrategier för att utveckla alla elevers läsning eftersom elevers 

lässtrategier utvecklas bäst om det sker i naturliga sammanhang (Hallesson, 2016).  

Om elever inte fått verktyg för att träna upp sina förmågor ökar detta risken för 

avhopp från skolan och minskar motivationen att senare återuppta studierna och 

vidareutbilda sig, vilket innebär att lässvårigheter kan få livslånga konsekvenser. 

Det är dock viktigt att elever på gymnasiet och inom vuxenutbildningen inte 

jämställs med yngre barn om de befinner sig i lässvårigheter. Eventuella test måste 

vara adekvata för åldern (Saletta, 2018). 

Enligt Saletta (2018) är systematisk träning i fonologisk medvetenhet av största vikt 

för elever med dyslexi. Digitala hjälpmedel avhjälper inte de underliggande 

problemen, även om de underlättar för eleverna i skolsituationen, och det finns 



 16 (94) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

därför en risk att de istället kan maskera problemen och göra dem svårare för läraren 

att upptäcka, vilket kan leda till att elever går miste om möjligheten att få 

stödundervisning (Saletta, 2018). Stöttning sker dock inte bara i form av särskilt 

stöd. Innan särskilt stöd sätts in ska ämnesläraren, i samråd med personal som har 

specialpedagogisk kompetens, ha gjort anpassningar i klassrummet på individ- 

och/eller gruppnivå inom ramen för den ordinarie undervisningen (SFS 2010:800, 

3 kap.). Brevik (2019), som fokuserar på äldre elevers läsning och hur 

undervisningen kan utformas för att möta deras behov, menar att när lärare stöttar 

och uppmuntrar elever till att använda lässtrategier i engelskundervisningen i 

Norge, hjälper det eleverna att förstå de lästa texterna. Stöttningen, scaffolding, är 

nära förknippad med det sociokulturella perspektivet på lärande där läsning 

betraktas som ett samarbete mellan text, läsare och kontext. Efterhand som eleverna 

lär sig strategierna, kan lärarna låta eleverna själva ansvara för läsförståelsen och 

strategierna så att det blir en naturlig del av skolvardagen, där strategierna används 

självmant av eleverna (Brevik, 2019). Resultatet framkom av videoinspelade 

lektioner i olika ämnen på sju norska skolor utvalda efter ett tidigare genomfört 

läsförståelsetest. Urvalet grundade sig på en variation i läsprestationer och 

socioekonomisk bakgrund.  

Före läsningen av en text kan läraren underlätta elevernas läsning genom att 

modellera strategier, som exempelvis förförståelse, i form av en gemensam 

tankekarta och när läraren inte låter diskussionen stanna vid ytliga resonemang, 

utan ställer djupare textfrågor som uppmuntrar till interferenser, ökar elevernas 

förståelse av texten (Brevik, 2019). En studie av textsamtalets möjligheter som 

proximal zon för läsutveckling, genomförd av Visén (2015) i årskurs 1 på 

industritekniska programmet, visar också att textsamtal som syftar till scaffolding 

inte bara utvecklar elevernas läsning utan också deras ämneskunskaper, men att 

dessa textsamtal kan ha mycket olika karaktär. Läspraktikerna som studerades 

varierade från att eleverna fick läsa en lång text individuellt på kort tid och sedan 

ställdes mestadels slutna kontrollfrågor i det efterföljande textsamtalet till att 

eleverna fick en introduktion där texten kontextualiserades innan den höglästes och 

diskuterades med fokus på vad eleverna kunde lära sig av texten och hur den 

relaterade till andra texter. De observerade samtalen i klassrummet och de 
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efterföljande lärarintervjuerna analyserades sedan utifrån en kombination av 

sociokulturellt och sociosemiotiskt perspektiv, vilket innebär att både kulturella och 

semiotiska aspekter kombineras med det sociala perspektivet. Ett centralt begrepp 

i analyserna av textsamtalen är textrörlighet. Visén (2015) laborerar med tre typer 

av textrörlighet i samtal: textbaserat, det vill säga samtalet rör sig enbart inom 

textens innehåll, associativt, det vill säga textens innehåll relateras till egna 

erfarenheter och tidigare kunskaper, eller interaktivt, det vill säga texttypen, samt 

läsarens och skribentens roller, diskuteras mer objektivt. Om samtalet rör sig ledigt 

mellan de olika typerna av textrörlighet benämns det progressivt. Ett annat centralt 

begrepp är kohesion, det vill säga i vilken grad texten fragmenteras eller ses som en 

meningsbärande helhet. Resultatet av undersökningen visar att samtal med hög grad 

av progressiv textrörlighet också har högre grad av kohesion och ger möjlighet att 

tala om texten på fler sätt, vilket ger eleverna en djupare förståelse för textens 

innehåll (Visén, 2015). Förutom textsamtal under och efter läsningen av en text kan 

lärarna under sina genomgångar ta fram nyckelord i texten som eleverna kan 

anteckna och lärarna kan modellera sökandet efter tillförlitliga internetkällor 

(Brevik, 2019).  

2.3 Fungerande lässtrategier 

Enligt Hallesson (2016) kan kunskap om goda läsares strategier utveckla 

undervisningen i läsförståelse för alla elever och hon har därför undersökt vad som 

fungerar för elever utan specifika språkliga problem. Med utgångspunkt i Palinscar 

och Browns teorier om reciproka undervisningsmetoder har Hallesson (2016) 

kombinerat fallstudier med observationer i klassrummet och gruppsamtal med 

eleverna och därigenom identifierat olika lässtrategier hos en klass högpresterande 

elever i årskurs 1 på samhällsvetenskapsprogrammet. Resultatet visar att dessa 

elever använder sig av många olika strategier eftersom de anpassar sin läsning till 

texttyp och syfte med läsningen. De framgångsrika läsarnas genremedvetenhet är 

hög liksom deras förmåga att utifrån syftet med läsningen identifiera vad som är 

viktigt i texten och de har även kontrollstrategier för att förvissa sig om att de förstår 

vad de har läst. Vanliga strategier vid läsning av krävande texter är att läsa texten 

flera gånger och låta den vila mellan omläsningarna, stryka under i texten, anteckna, 
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läsa högt samt stanna upp under läsningen för att reflektera och sammanfatta. 

Dessutom visar Hallessons (2016) studie att de framgångsrika läsarna också har 

utvecklat delvis individuella strategier som fungerar just för dem, vilket är möjligt 

på grund av att de har en hög metakognitiv medvetenhet (Hallesson, 2016). Att 

tänka om sitt eget lärande medan det pågår, metakognition, påverkar läsningen och 

läsförståelsen, vilket visar sig i en estnisk studie där språklärare och deras 

högstadieelever testades i läsförståelse och metakognitiv kunskap (Soodla m.fl., 

2017). Flernivåmodellering användes för att analysera sambanden mellan 

metakognition och läsförståelse. En god läsförståelse är en förutsättning för 

skolframgång (Soodla m.fl., 2017). Skolframgång är också den indikator som 

Hallesson (2016) använde sig av för att hitta elever som var goda läsare då hon 

valde att utföra studien på en gymnasieskola vars generella intagningspoäng var 

hög och fokusera på en klass med elever som hade höga betyg från högstadiet. 

2.4 Kritisk läsning i informationssamhället 

Digital litteracitet har blivit en nödvändighet i informationssamhället där det stora 

utbudet av digitala former av kommunikation innebär att textbegreppet, och därmed 

läsbegreppet, har vidgats, vilket får som följd att läsare måste navigera i en 

sammansatt textvärld bestående av olika typer av texter från olika källor. 

Gymnasielärares uppfattning av förhållandet mellan texters innehåll och 

källinformation står därför i fokus för Brante och Stang Lunds (2017) intervjustudie 

med norska och svenska lärare. Deras teoretiska utgångspunkt är The New 

Literacies, där en av nyckelkompetenserna som identifieras är digital läsning och 

inlärning, det vill säga förmågan att navigera i den komplexa textvärld som internet 

utgör och kunna använda den för att skaffa sig kunskap. För att göra detta krävs inte 

bara förmåga att förstå och reflektera över innehållet i en enskild text, utan också 

förmåga att vid läsning av multipla texter analysera och kritiskt utvärdera 

information om källorna. Båda förmågorna måste finnas för att få den fördjupade 

läsförståelse som krävs för att kunna skapa sig en intertextuell modell över ett 

kunskapsområde i en textvärld som består av ett överflöd av texter vars kvalitet och 

utgångspunkt skiftar (Brante & Stang Lund, 2017). Enligt PISA:s ramverk är goda 
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navigatörer bland källor, vars trovärdighet de har förmåga att värdera, också goda 

läsare och skolan förväntas utbilda eleverna till kritiska tänkare (Nemeth, 2021). 

En reflekterande kritisk förmåga vid läsning av digitala texter, “critical digital 

literacy” (Molin, 2020, s. 5), krävs i dagens digitaliserade samhälle och skolan har 

en viktig roll att undervisa i kritiskt digitalt textarbete. Även multimodala texter 

ingår, vilket medför andra krav på förståelse och tolkning av texterna. De 

läspraktiker och sammanhang där eleverna tar del av texter har ändrats, och 

litteracitetsaktiviteter som läsande och skrivande är numera svåra att skilja åt 

(Molin, 2020). Dessutom behövs ett kritiskt förhållningssätt för att minimera risken 

för desinformation. Med en sociokulturell teori och begrepp som stöttning som 

grund visar Molin (2020) utifrån observationer och intervjuer med högstadieelever 

och -lärare hur lärandet sker i en social och interaktiv kontext, där språket är det 

bärande redskapet. I den ena av avhandlingens studier framkom att undervisningens 

textarbete var relativt traditionellt och inte inriktat på kritisk textanalys trots att 

eleverna hade tillgång till digitala redskap. Detta visar att högstadielärarna behöver 

stöd för att utveckla sin undervisning om användning av digitala texter (Molin, 

2020), särskilt med tanke på att eleverna behöver övas i kritiskt tänkande så att de 

förstår texters olika nivåer för att kunna bli aktiva samhällsmedborgare. Inom 

svenskämnet kan detta ske genom att skönlitteraturen, både i tryckt och digital 

form, läses mellan raderna (Nemeth, 2021). Dessutom lyfter Nemeth (2021) 

reflektion som en väg till kritisk läsning där förståelsen av texters budskap hamnar 

i centrum.   

2.5 Kritisk läsning och källhantering 

Kritisk läsning och källgranskning är också centralt i Brante och Stang Lunds studie 

(2017). I den intervjuades nio norska och nio svenska gymnasielärare som 

undervisar i ämnen där kritiskt läsande och granskning av källor finns angivna i de 

svenska kunskapskraven och de norska kompetensmålen. Lärarna arbetade på olika 

skolor i olika städer för att ge studien större bredd och intervjufrågorna handlade 

om lärarnas läspraktik ifråga om kritisk läsning och kritisk granskning av källor för 

att ta reda på om lärarnas praktik främjar läsförståelsen av multipla dokument. I 
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resultatet av Brante och Stang Lunds undersökning (2017) framkom bland annat 

hur starkt nationella styrdokument kan inverka på de läspraktiker som lärare 

använder i sin undervisning. De norska lärarna hade sitt ämne i fokus, vilket Brante 

och Stang Lund (2017) tolkar som att de norska lärarna känner sig friare att utforma 

sin undervisning då detaljstyrning genom kunskapskrav saknas. Den norska 

respondent som varit sensor vid studentexamen uppgav att bra källhänvisningar är 

ett plus, men det avgör inte betyget. De svenska lärarna däremot fokuserade på 

kursmålen och på att kunskapskraven specificerar att eleverna ska ge 

källhänvisningar. För de svenska lärarna var det viktigare att eleverna uppgav sina 

källor än hur de kritiskt värderade källinformationen eftersom kunskapskraven 

ställer krav på spårbara källor för att en elev ska kunna godkännas. Bilden som 

Brante och Stang Lund (2017) ger av hur de svenska lärarnas läspraktiker styrs av 

kunskapskraven bekräftas av Larsson (2021) och de båda studierna har således 

kommit fram till samma resultat.  

2.6 Svensklärarperspektiv på läsning 

Gymnasielärare tenderar att ha olika perspektiv på läsning och läsundervisning 

beroende på vilken typ av ämne de undervisar i, men svensklärare har en central 

roll i arbetet med att främja elevernas läsutveckling. I en kvalitativ undersökning 

med lärarperspektiv har Larsson (2021) under ett läsår återkommande intervjuat 

fem svenska gymnasielärare på fyra olika skolor om deras läsundervisning i kursen 

Svenska 1. Larsson utgår från Balls teori om policy enactment, det vill säga hur 

olika policyer i utbildningssystemet omsätts till praktisk handling, men hon 

inkluderar också teorier om läsundervisning. Ett annat centralt begrepp är Young 

och Mullers powerful knowledge, det vill säga kunskap som gör det möjligt för 

individen att gå bortom sin personliga erfarenhet, och i sin avslutande diskussion 

identifierar Larsson (2021) läsförståelse som en komponent i den powerful 

knowledge som svenskämnet kan ge. Resultatet av studien visar att en mängd olika 

variabler, såsom policydokument, lokala förutsättningar och individuella 

preferenser, påverkar vilka texter lärarna använder i sin undervisning, samt att 

antalet texter som eleverna läser i kursen varierar stort. Gemensamma nämnare för 

alla lärarna var att de uppgav att de försökte uppmuntra sina elever att läsa och att 
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se sig som läsare, samt att kunskapskraven för kursen i hög grad inverkade på deras 

val av texter och hur de bedömde elevernas läsning i klassrummet. Däremot ansåg 

de att läsförståelsedelen av det nationella provet var mindre viktig för deras 

betygssättning än provets övriga delar, då de förhöll sig kritiska till om läsförståelse 

kan mätas objektivt, och som utmaningar i klassrummet såg de elevers växande 

motstånd mot läsning och oförmåga att fokusera (Larsson, 2021).  

2.7 Lärares samtal om arbetet med läsning  

Under denna rubrik behandlas kollegiala samtal mellan lärare i syfte att utveckla 

arbetet med läsning, först ett avsnitt med utgångspunkt i Skolverkets satsning på 

Läslyftet 2015-2020 (Randahl & Andersson Varga, 2021) och därefter ett som utgår 

från ett interventionsprojekt i samband med läsning av en komplex roman. 

2.7.1 Läslyftet och kollegiala samtal 

Svenska staten satte via Skolverket in sin kompetensutvecklingssatsning Läslyftet 

för att en språkmedveten undervisning skulle utvecklas genom kollegiala samtal 

(Erixon & Löfgren, 2018; Johansson & Magnusson, 2019; Randahl & Andersson 

Varga, 2021). Svenska elevers läsning och läsförståelse hade försämrats och 

insatser behövdes därför för att stärka elevernas läsförmåga som ett led i deras 

inlärning (Erixon & Löfgren, 2018).  

I en studie av Randahl och Andersson Varga (2021) var syftet att utveckla lärarnas 

förståelse för litteracitet genom kollegiala samtal rörande texter om litteracitet, men 

i samtalen framkom det ingen fördjupad förståelse för litteracitet hos deltagarna. 

Det var resultatet av en diskursanalys av kollegiala samtal inom Läslyftet, dels i en 

ämnesmässigt heterogen grupp gymnasielärare, dels i en ämnesmässigt homogen 

grupp högstadielärare. Tänkbara hinder var i den heterogena gruppen skillnaden 

mellan lärarna gällande skriftlig och muntlig kultur beroende på undervisningsämne 

samt lärarnas olika syn på litteracitet, och i den homogena gruppen var svårigheten 

att utveckla ny kunskap trots att den gruppen utgick från samma syn på begreppet 

litteracitet och med en förförståelse av detsamma (Randahl & Andersson Varga, 

2021). Den studerade delen av fortbildningssatsningen visade sig inte ge deltagarna 
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tillräckligt mycket stöttning för att de skulle nå det optimala, kognitivt krävande, 

lärandet. I jämförelse med en liknande satsning i matematik, Matematiklyftet, var 

de deltagande lärarna i Läslyftet representanter för olika ämnen med olika 

ämnesspråk, vilket försvårade arbetet om litteracitet (Randahl & Andersson Varga, 

2021). Ämnesrelaterade språksatsningar i stället för den generella som varit 

förordas av Randahl och Andersson Varga (2021).  

Även Johansson och Magnusson (2019) genomförde i sin studie kritisk 

diskursanalys där materialet bestod av en gruppdiskussion med genom 

bekvämlighetsurval valda gymnasielärare, som studerat en artikel i en 

läslyftsmodul, samt textanalys av samma artikel. Lärarna som representerade olika 

ämnen och hade olika grad av förförståelse kunde dock inte se den praktiska 

användbarheten med sitt arbete inom Läslyftet. De upplevde sig kontrollerade av 

Skolverket och uttryckte en distans mellan sig själva och modultexten (Johansson 

& Magnusson, 2019). 

I de av Kirsten (2019) observerade kollegiala läslyftssamtalen i blandade 

lärargrupper, representativa för olika typer av skolor geografiskt och 

resultatmässigt, analyserades sambandet mellan kompetensutvecklingens innehåll 

och lärarnas undervisningspraktik gällande både ämnesinnehåll och språk. 

Resultatet visade att textläsningen i andra ämnen än svenska/språk blev mer en 

aktivitet utanför ämnesinnehållet än en del av det. Det fanns en tveksamhet till att 

ägna tid åt litteracitet, det vill säga språkets betydelse för kunskapsutvecklingen, 

vid läsning av ämnestexter trots att både ämnesinnehållet och ämnesspråket skulle 

vinna på den strategin (Kirsten, 2019).  

2.7.2 Skönlitteratur i samtal 

Fyra lärare i svenska på två finlandssvenska gymnasier ingående i ett 

interventionsprojekt spelade in sina didaktiska diskussioner med varandra om 

undervisningen kring en komplex roman, där lärarna med eleverna önskade sätta in 

romanen i en kontext (Höglund m.fl., 2020). Lärarna ville uppmuntra eleverna till 

att reflektera över livssituationer och samhällsfenomen beskrivna i romanen och 

också till att fundera över begrepp och termer som berörde det lästa. Romanen 
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skulle ses i ett större sammanhang, menade lärarna (Höglund m.fl., 2020). I 

textarbetet skulle texten också sättas in i ett litterärt sammanhang, alltså 

intertextuell läsning, med gemensamma teman och motiv i texterna. Ett tredje sätt 

att bearbeta romanen skulle enligt lärarna vara att läsa eller skriva inom andra 

textgenrer, som faktatexter, på samma tema som romanen. I samtalen hamnade den 

fjärde, estetiska aspekten på romanen, som bildspråket, lite i skymundan. Det 

diskuterades inte att textens estetiska värden skulle tas upp med eleverna.  

Lärarna ville med sina elever sätta in romanen i en tematisk eller av ett motiv 

karakteriserad kontext: politiskt historiskt, litterärt, tematiskt med andra textgenrer 

eller andra gymnasieämnen. Romanen skulle introduceras genom att jämföras med 

andra texter. Den estetiska aspekten ansågs enligt tolkningen av Höglund m.fl. 

(2020) vara svårare att diskutera med eleverna och hur sådana diskussioner skulle 

kunna gå till behöver därför beforskas vidare enligt samma forskare. Vid textarbete 

med elever bidrar modersmålslärare med sin kunskap, sitt kunskapsfält enligt Aase 

(refererad i Höglund m.fl., 2020), för att eleverna ska utveckla sin syn på sig själva 

och världen. Detta sker även om texten kan tolkas på olika sätt, det vill säga den är 

obestämbar enligt Johansen (refererad i Höglund m.fl., 2020), och erbjuder läsaren 

ett visst motstånd.  

2.8 Motivation och attityd till arbete med läsning 

Kirsten (2019) konstaterade att de i Läslyftet deltagande lärarna behövde stöd och 

utbildning i arbetet med litteracitet i ämnestexterna, så att inte enbart ett ämnes 

ordförråd behandlas i språkarbetet, utan även andra aspekter av ämnesspråket. I 

dagens skola behöver alla lärare ha kunskap om litteracitet. Kunskapen om 

språkvetenskapliga begrepp och ett gemensamt språk är en förutsättning för ett 

språk- och kunskapsutvecklande arbete (Randahl & Andersson Varga, 2021; 

Soodla m.fl., 2017). Alla lärares stöd till eleverna och förmåga att motivera eleverna 

till att läsa samt att undervisa i lässtrategier har betydelse för elevernas läsförståelse 

(Soodla m.fl., 2017; Van Ammel m.fl., 2021). Johansson och Magnusson (2019) 

konstaterar att kollegiala samtal eller kollegialt lärande behöver vara väl förankrade 
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i lärargruppen för att utvecklingsarbetet ska lyfta elevernas läs- och skrivförmåga 

och för att lärarna inte ska känna ett motstånd mot det kollegiala lärandet.  

Att lärarnas attityder påverkar elevernas inställning till läsning framgår i en artikel 

av Hooley m.fl. (2013) där lärarnas negativa förväntningar minskar elevernas 

motivation att läsa i en nedåtgående spiral. I artikeln redovisas en studie de utfört 

med utgångspunkt i Banduras socialkognitiva teori på en senior high school i västra 

USA. De 64 elever som deltog i undersökningen fick fylla i enkäter angående 

läsning och läsundervisning och tre av deras lärare intervjuades om sina elevers 

läsbeteende och attityder till läsning. I intervjuerna framkom att lärarna ansåg att 

läsning i klassrummet tog upp tid som kunde ha använts till interaktion och de var 

övertygade om att de flesta elever inte tyckte om att läsa i klassrummet. Lärarnas 

syn på läsning som en mindre viktig lektionsaktivitet påverkade elevernas attityder, 

vilket var tydligt i deras enkätsvar, och på så sätt uppstod en reciprok cykel av låga 

förväntningar på läsning i klassrummet som kan vara svår att bryta (Hooley m.fl., 

2013). Dessa låga förväntningar stämmer med resultatet av Lilja Waltås (2016) 

analys av några läromedel i Svenska 1, avsedda för gymnasiets yrkesprogram. 

Analysen gjordes med fokus på det receptionsteoretiska begreppet modelläsare, det 

vill säga vilken typ av elev läromedelsförfattarna tänker sig när de skriver boken. 

Den modelläsare som framträder i de svenska läromedlen är en elev som är 

ointresserad av litteratur och som enbart drivs av instrumentell motivation, även om 

viss variation finns i programspecifika delar av läromedlen (Lilja Waltå, 2016).  

Motivationens betydelse för läsningen lyfts i internationell forskning (Soodla m.fl., 

2017; Van Ammel m.fl., 2021; Olifant m.fl., 2019). I en belgisk studie fick 

niondeklassare dels göra ett läsförståelsetest, dels svara på frågor om sitt läsande 

(Van Ammel m.fl., 2021). Sambandet mellan läsmotivation, läsbeteende (såsom 

lässtrategier, läsningsfrekvens) och läsförståelse (den metakognitiva läsprocessen 

på textnivå till skillnad från ordnivå) undersöktes. Lässtrategier har en medierande 

roll i förhållande till läsmotivation och läsförståelse menar Van Ammel m.fl. (2021) 

och den autonoma motivationen är överlägsen den kontrollerade. Studien ansågs 

viktig eftersom många vuxna är svaga läsare och studier liknande den här är 

sällsynta bland äldre elever som närmar sig vuxenlivet (Van Ammel m.fl., 2021).  
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Sydafrikanska lärare, utvalda enligt bekvämlighetsurval, uttalar sig i 

semistrukturerade intervjuer om att majoriteten av tonårselever som läser engelska 

som andraspråk inte läser något på frivillig basis utanför skolan (Olifant m.fl., 

2019). Elevernas bristfälliga läsvanor och negativa inställning till läsning påverkar 

inlärningen i allmänhet och enligt lärarna visar eleverna ett motstånd mot läsningen 

trots att lärarna försöker uppmuntra dem (Olifant m.fl., 2019). Läsning är en social 

aktivitet där lärarna i skolans sociokulturella kontext modellerar för eleverna. 

Bristen på texter hemma och bristen på skolbibliotek nämns liksom elevernas 

slappa inställning till och ointresse för tryckta texter. En av lärarna påtalar att det 

sociala inflytandet av kamrater och även föräldrar bidrar till att läsning anses vara 

slöseri med tid. En annan lärare hävdar att det borde vara ett kollektivt läraransvar 

att motivera till läsning, exempelvis genom läsning i grupp och genom att lärarna 

är läsande förebilder (Olifant m.fl., 2019). Lärarna i studien tar dock inte aktivt 

ansvar för läsningen i klassrummet, även om deras roll som guider och modeller för 

elevernas läsning och läsmotivation är stor. Olifant m.fl. (2019) menar, liksom 

andra forskare (Soodla m.fl., 2017; Van Ammel m.fl., 2021), att lärare därför ska 

utbildas i läsning och lässtrategier samt samtala med varandra och eleverna om 

läsning för att stötta eleverna. Lärarnas förväntningar påverkar nämligen elevernas 

attityd till läsning (Hooley m.fl., 2013), och såväl lärarnas som 

skolbibliotekariernas roll i elevernas läsande hävdas av Olifant m.fl. (2019). 

Även lärarnas motivation i förnyelsearbete lyfts i forskningen. Lärarna måste känna 

motivation till att fortsätta med en ny utbildningsidé efter att den har introducerats 

(Ketelaar m.fl., 2012). Det framkom av semistrukturerade intervjuer och 

videostimulerade intervjuer med elva holländska lärare, majoriteten män, som fick 

en mer coachande roll i sina yrkeselevers lärande. Ett gott ledarskap som sätter 

gränser och uppmuntrar till både eget agerande och samarbete krävs för ett 

framgångsrikt förnyelsearbete. Kontentan av studien är att lärarna måste känna att 

de äger och stödjer den nya utbildningsidén (Ketelaar m.fl., 2012).  
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2.9 Speciallärarens roll i relationen till ämneslärare  

Vad som ingår i en speciallärares uppdrag och vad som är specialpedagogik kan 

det råda delade meningar om både i själva yrkesgruppen och bland skolledare och 

andra lärare, vilket får konsekvenser för verksamheten (von Ahlefeld Nisser, 2014). 

I en studie fördes, på uppdrag av von Ahlefeld Nisser (2014), så kallade 

kunskapande samtal i grupper för att utröna bilden av såväl speciallärares som 

specialpedagogers uppdrag. I grupperna ingick rektorer, speciallärare och 

specialpedagoger utspridda i svenska kommuner och valda genom bekvämlighets- 

eller snöbollsurval. Med det kommunikationsteoretiska perspektivet gavs alla 

yrkeskategorierna möjlighet att delta, bli accepterade av de andra deltagarna och 

lära sig (von Ahlefeld Nisser, 2014). Den sammantagna bilden av en speciallärares 

yrkesfunktion som kom fram var jämförbar med en spindels; en speciallärare 

arbetar proaktivt, tvärvetenskapligt, ämnesutvecklande, inkluderande, det vill säga 

för alla elevers utveckling, och nära skolans verksamhet (von Ahlefeld Nisser, 

2014). Att regelbundna diskussioner om uppdragen förs på samtalsarenor på olika 

nivåer i skolverksamheten lyftes som en väsentlig del i detta arbete (von Ahlefeld 

Nisser, 2014). 

 

Hur relationen mellan speciallärare och ämneslärare kan te sig visades i en studie 

om co-teaching eller samundervisning (Kokko m.fl., 2021). Av studien framgick 

att i en inkluderande undervisning ska alla elevers behov tillgodoses av alla lärare 

så att undervisningen blir tillgänglig. Med hänvisning till Salamancadeklarationen 

och teoretiska ledord som ömsesidighet och jämställdhet, dras slutsatsen i studien 

att ett samarbete med speciallärare kan vara till fördel för en ämneslärare (Kokko 

m.fl., 2021). Tidigt stöd med hjälp av co-teaching kan sättas in i heterogena klasser, 

och enligt de finska grundskole-, gymnasie- och speciallärare som besvarade 

frågeformuläret i studien av Kokko m.fl. (2021) är den största fördelen med co-

teaching att man delar erfarenheter och känslor. Med co-teaching är samarbetet 

organiserat som en del av det dagliga arbetet, även om ämneslärare upplever 

formen som mer utmanande än vad klass- och speciallärare gör (Kokko m.fl., 

2021). 
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2.10 Kunskapslucka 

Det finns förhållandevis lite forskning, både i Sverige och internationellt, om 

läsförståelse och läsutveckling hos tonåringar och vuxna, vilket Saletta (2018) 

tydligt visar i sin riktade litteraturgenomgång, trots att det är ett angeläget område 

i ett modernt samhälle som ställer krav på livslångt lärande. Eftersom den 

utbildning som bedrivs i svensk skola ska vila på “vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet” (SFS 2010:800, 1 kap. 5 §) behövs mer forskning som inriktar sig på 

tonåringars och vuxnas läsande och som även beaktar lärarnas perspektiv. 

Ämneslärarna är nyckelpersoner för de äldre elevernas läsutveckling och därför 

beroende av att adekvat forskning finns tillgänglig för att de ska kunna utföra ett 

arbete som vilar på vetenskaplig grund, samtidigt som forskarna också behöver 

lärarkårens beprövade erfarenhet för att kunna driva forskningen framåt. Andra 

nyckelpersoner är speciallärare med inriktningen språk-, läs- och skrivutveckling 

som enligt examensordningen (SFS 2017:1111) ska arbeta proaktivt för att 

förbättra lärmiljön, stödja elevernas utveckling, både på individ- och gruppnivå, 

samt fungera som kvalificerad samtalspartner och rådgivare till ämneslärare. För 

att kunna utföra sina uppdrag i enlighet med examensordningens skrivningar måste 

specialläraren ha ett fungerande samarbete med ämneslärarna, men sådana 

samarbeten är hittills mycket litet beforskade, inte minst för att den nya 

speciallärarutbildningen bara funnits sedan 2008. 

 

Den kunskapslucka som vårt arbete avser att ge ett bidrag till att fylla är vilket 

perspektiv ämneslärarna i de frivilliga skolformerna har på arbetet med läsning och 

läsundervisning i de frivilliga skolformerna, samt vilket stöd dessa ämneslärare 

anser att speciallärare kan ge dem i deras arbete med läsning och läsförståelse. 

 

3 Teoretiska utgångspunkter 

Valet av teoretiska utgångspunkter gjordes utifrån flera tänkbara teorier och 

perspektiv. De olika teorierna och perspektiven granskades och jämfördes för att 

välja ut vilka som korrelerar med undersökningsområdet, syftet och 

frågeställningarna samt med enkätsvaren. De teorier och perspektiv som vi fann 
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relevanta att utgå ifrån är: sociokulturella perspektiv, pragmatism, 

motivationspsykologiskt perspektiv, ramfaktorer och specialpedagogiska 

perspektiv. 

 

Länge har det diskuterats bland filosofer och pedagoger vad kunskap är och hur 

den kan förmedlas eller uppstå. Skiljelinjerna har gått mellan rationalister och 

empirister, där det har varit de som menar att kunskap nås bäst via teoretiska 

tankeexperiment eller att kunskap baseras på ens erfarenheter (Säljö, 2012). Det 

senare nämnda, alltså kunskap på erfarenhetsbasis, utgås det ifrån i denna teoridel, 

det vill säga att det sociokulturella perspektivet och pragmatismen kommer att 

användas som ingångar för att tolka och medverka till en djupare förståelse av det 

vår studie beskriver. Genom ett pragmatiskt perspektiv, det vill säga 

kombinationen teori - praktik, på undervisningen samt genom att studera 

undervisningen i förhållande till sin omgivning där olika ramfaktorer spelar in, kan 

ljuset i detta examensarbete riktas mot centrala delar av arbetet med läsning. Vidare 

kommer även delar av motivationspsykologiskt perspektiv beröras i samband med 

det sociokulturella perspektivet. Jakobsson (2012) menar att i undersökandet av 

större kunskapsförståelse kring läsning och läsförståelse är det av vikt att få en 

uppfattning om hur lärprocesser påverkas och medieras hos individer samt hur 

deltagarnas lärande och begreppsutveckling påverkas av artefakterna och 

dialogerna. Här i detta examensarbete fokuseras teorierna huvudsakligen i 

förhållande till lärarperspektivet eftersom lärarna äger uppdraget att nå ut till 

elever/individer och att hitta verktyg för att stötta och förmedla kunskap, för att 

sedermera uppnå godtagbara resultat utifrån elevernas förmåga och kompetens. 

3.1 Sociokulturella perspektiv 

Sociokulturella perspektiv är en generell benämning som berör ett antal teorier som 

liknar varandra beträffande lärandet och utvecklingen hos människor. Det finns 

både likheter och skillnader att uppmärksamma i de olika teorierna och det är 

framförallt skillnaderna som är viktiga för att kunna förstå och uppfatta 

lärprocessen (Jakobsson, 2012). De sociokulturella teorierna har sitt ursprung i Lev 

Vygotskijs (1896–1934) arbeten. Hans teorier uppmärksammades, enligt Säljö 
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(2012), inte särskilt mycket under större delen av 1900-talet. Det var först under 

1980- och 1990-talen som intresset återuppväcktes. Säljö (2012) menar att orsaken 

till att intresset kom tillbaka var globaliseringen i samhället och mångkulturalitet, 

vilket innebär att det behöver tas hänsyn till skillnader i kunskaper och värderingar 

i olika kulturer och samhällen sinsemellan. För att tolka och förstå lärprocessen i 

en sociokulturell kontext myntade Vygotskij begreppen mediering och 

appropriering (Säljö, 2012). 

 

Enligt Vygotskij (2001) beskrivs språket som vårt främsta redskap för att kunna 

tolka, förstå och dela erfarenheter och det beskrivs som ett medierande redskap 

(Rubin, 2021). Vid mediering använder människan sig av redskap eller verktyg för 

att förstå och agera i omvärlden. Med andra ord använder sig människan av 

kulturella redskap för att tänka och kommunicera och via de redskapen kunna 

analysera och förstå omvärlden. Jakobsson (2012) nämner tolkningar från Wertsch 

om det fasta och grundläggande sambandet som finns mellan mänskligt tänkande 

och de kulturella redskapen. Enligt Wertsch består de medierande resurserna av 

kulturella produkter och artefakter med vilka alla människor kan förbättra sitt sätt 

att tänka och agera. Således aktiveras, triggas eller drivs tänkandet framåt av de 

kulturella produkterna. Därför är det viktigt att uppmärksamma och ha förståelse 

för människor, på vilket sätt de påverkar varandra med de kulturella produkterna 

och sedermera hur det har inverkan på och stimulerar lärprocessen (Jakobsson, 

2012). 

 

Begreppet appropriering används för att beskriva och förstå själva lärandet, det vill 

säga att individen blir bekant med och lär sig hantera kulturella redskap och således 

förstår hur de medierar med omvärlden. Med andra ord, det vi lär oss blir vi också 

bekanta med i vardagen då vi känner igen det och kan appropriera det. Således 

menar Vygotskij (Säljö, 2012) att nyckeln till kunskaper som ger en individ 

förutsättningar att förstå processer i natur och samhälle via ett mer principiellt sätt 

sker genom läraren och undervisningen i skolan eftersom det görs skillnad på 

vardagliga begrepp som lärs i det sociala samspelet hemma och på de vetenskapliga 

begreppen som erfordras för att bemästra skolspråket. Därför betonade Vygotskij, 
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enligt Säljö (2012), barnets beroende av stöd och hjälp av den vuxne, det vill säga 

“den mer kompetente kamraten” (Säljö, 2012, s.193), för att kunna ta till sig dessa 

värdefulla begrepp i sin omvärld. Vidare skriver Jakobsson (2012) om tre olika 

aspekter på dialoger kring förståelse hur människor utvecklas i interaktionen 

sinsemellan samt förståelse för karaktären av det i mänskliga samtal. Aspekterna 

innebär att aktiviteten observeras från ett institutionellt, ett interpersonellt och ett 

personligt perspektiv. Gällande det interpersonella perspektivet använder Rogoff 

(1995) sig av begreppet guided participation för att åskådliggöra ett inbördes 

deltagande som ofta karaktäriserar samtal där deltagarna är inblandade i en 

ömsesidig kommunikation och samverkan under en aktivitet som är både social 

och kulturell. Denna sorts kontext ger potential att förvärva kunskaper i hur 

samarbetet människor emellan har inverkan på deras lärande och utveckling. De 

sociokulturella perspektiven kan medverka till att fördjupa perspektiven gällande 

att utvärdera människors kunskaper, förståelse och förmågor (Jakobsson, 2012). 

 

Enligt motivationspsykologiskt perspektiv utgör möjligen dagens 

informationssamhälle ökade krav på läsning och läsförståelse, samt på en mer 

analytisk förmåga gällande texter som läses. Motivationen spelar en stor roll enligt 

Jungert (2021), men problemet kan vara att få eleverna engagerade, motiverade och 

fokuserade, då många tekniska hjälpmedel riskerar att vara störmoment som 

distraherar istället för hjälper. Det som är avgörande för motivationen är 

exempelvis “önskan att nå uppsatta mål och individens förväntningar om hur 

möjligt det är att nå målen utifrån uppfattningar om den egna kompetensen” 

(Jungert, 2021, s.141). 

3.2 Pragmatism 

Det pragmatiska perspektivet är mer ett perspektiv eller förhållningssätt till 

undervisning och lärande än primärt en teori (Hamza, 2021). Det kan benämnas 

som ett hjälpmedel för lärare att erinra sig om behovet att koppla ihop teori och 

verklighet i undervisningen eller lärandet. I pragmatismen förekommer det centrala 

begreppet “erfarenheter” (Hamza, 2021, s. 96), med andra ord det som sker när vi 

handlar i världen och samspelar med den. Ett pragmatiskt språkbruk talar för att 
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det finns ett fortlöpande sammanhang, “både mellan olika erfarenheter och mellan 

det som kan föreställas vara olika delar av en erfarenhet” (Hamza, 2021, s. 97). 

Därför är det viktigt att differentiera på dels ursprunglig (primary) eller obearbetad 

(crude) erfarenhet enligt Dewey (Hamza, 2021), dels det vi minns och tänker 

tillbaka på, återspeglar eller mer metodiskt granskar en erfarenhet (Hamza, 2021). 

Fortsättningsvis skriver samma författare om tre centrala begrepp för 

beskrivningen av det pragmatiska perspektivet vilka är: erfarenhet, kontinuitet och 

syften. 

Den mest betydande av de pragmatiska tänkarna är John Dewey som var verksam 

i slutet av 1800-talet till mitten av 1900-talet. Senare spelar även tankarna av den 

österrikiske filosofen Ludwig Wittgenstein en stor roll, främst idén om att jämföra 

användningen av ett språk med att spela olika typer av spel. Dock räknas inte 

Wittgenstein som en pragmatiker men hans skrifter korrelerar med pragmatismens 

grundtankar. I Deweys filosofi menas det att “kunskapers värde ligger i de 

konsekvenser de har för vår förmåga att förstå och hantera verkligheten” (Hamza, 

2021, s. 98–99). Vidare berättar författaren att våra erfarenheter inte ger kunskaper 

per automatik utan genom att vissa sinnesintryck når hjärnan. Först när vi 

analyserar och reflekterar över erfarenheterna börjar vi bygga kunskap. Kunskap 

är en form av vårt handlande, det är en speciell form men inte den enda. 

Kunskaperna behöver knytas samman med andra delar av erfarenheten, det vill 

säga med värden såsom estetik, moral och känslor för annars kommer det att sakna 

mening för oss (Hamza, 2021). 

Säljö (2012) berättar att Dewey har haft ett betydande inflytande i Sverige under 

hela 1900-talet. Den formulerade frasen “learning by doing” implementerades 

eftersom den gjorde det möjligt att reformera skolarbetet och göra det mer 

elevcentrerat samt anpassat till elever med olika förutsättningar. Utgångspunkten 

är intresset för hur kunskap fungerar för människor i deras vardag, med andra ord 

är kunskap något de kan använda sig av och något som kan hjälpa dem med 

hanteringen av situationen och problemen de möts av. För att utveckla det vidare 

belyser Dewey (Hamza, 2021) relationen mellan hur undervisningen organiseras, 

hur skolan fungerar och hur dess samspel med det omgivande samhället ser ut och 
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borde se ut. Skolans uppgift är att bygga vidare på de erfarenheter barnet har gjort 

via den primära socialisation barnet genomgått sedan födelsen. När samhället 

ändras behöver skolan inrättas och erbjuda undervisning därefter, eftersom 

samspelet i vardagen med föräldrar och kamrater inte är tillräckligt för vuxenlivet 

(Säljö, 2012). Det kan medföra konsekvenser i undervisningen att inte återföra 

kunskaperna till erfarenheterna eller omsätta dem i praktiken. Om inte kunskaperna 

kan kopplas till något som känns igen erfarenhetsmässigt och om det som lärs ut 

inte kommer till användning eller får utövas, förankras inte kunskaperna som 

förväntat. När det exempelvis fokuseras på grammatik och ordkunskap i 

språkundervisningen men inte omsätts i konkret handling, det vill säga att inte 

använda de förvärvade kunskaperna till att tala och uttrycka sig, riskerar 

kunskaperna att inte befästas fullständigt. Målgruppen som undervisats får alltså 

inte göra teorin kontinuerlig med erfarenheten. Det är således en balansgång i 

planerandet av undervisning där det ska vara tillräckligt nära för eleverna att känna 

igen samt tillräckligt utmanande för att ett behov ska skapas av den teori och de 

begrepp som senare ska introduceras. Sammanfattningsvis krävs det att 

kunskaperna som undervisas görs meningsfulla och relevanta för att återkommande 

knytas an till den undervisade målgruppens erfarenheter. Kunskaperna behöver 

betraktas utifrån den betydelse de har för vad som kan uträttas, alltså att syftet 

förstås med lärandet (Hamza, 2021). 

Det som dock kan påverka den pragmatiska teorin är ramfaktorer vilket är ett 

tankeverktyg för utbildningsplanering (Lundgren, 1999). I grunden handlar det om 

att styrningen sker via resurserna som tillförs i utbildningssystemet och reglerna 

som styr användandet av resurserna. Ramarna möjliggör eller omöjliggör således 

olika undervisningsprocesser. Om det finns tydliga mål för en process i skolan 

måste ramarna anpassas för att processen ska kunna göras möjlig (Lundgren, 1999). 

3.3 Specialpedagogiska perspektiv 

En relationell pedagogisk teori har fokus på relationer. Det finns ett antagande om 

att utvecklade relationer ger både en meningsfull och hållbar utbildning. Relationer 

i detta sammanhang innefattar allt agerande i en skolmiljö, såväl i förhållande till 
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individer som till företeelser i lärmiljön. Denna teori liknar ovanstående 

sociokulturell teori genom att vi påverkar varandra i olika konstellationer och 

samspel. Dock skiljer det sig genom att det kan finnas olika relationer i olika 

sammanhang och omgivningar samt att relationer och förhållningssätt kan behöva 

anpassas beroende på det som bemöts. Varje dag eller stund ser inte likadan ut alltid 

eftersom allting inte är format efter en och samma mall (Hirsh, 2021). Inom 

utbildning och skola fokuserar relationella perspektiv på relationer och 

interaktioner. De svårigheter som uppstår finns i relationen mellan individen och 

omgivningens krav och problem (Ahlberg, 2015). 

I det kategoriska perspektivet är det individen eller eleven som själv är ansvarig för 

svårigheterna som tenderar att uppstå i skolans värld varpå specialläraren ska stötta 

och ge hjälp. Med andra ord stöttar perspektivet med att förstå en elevs skolproblem 

som en individuell avvikelse. Det kategoriska perspektivet har gemensamma drag 

med individperspektivet som också innebär att en elevs svårigheter ligger 

förankrade hos själva individen. När en elev hamnar i skolsvårigheter tas det 

hänsyn till elevens egenskaper, skolbakgrund och den aktuella skolsituationen för 

att försöka förstå och eventuellt förklara orsakerna (Ahlberg, 2015). 

4 Metodbeskrivning 

I följande avsnitt beskrivs vad som studerades och på vilket sätt studien 

genomfördes. Vi gjorde en rad medvetna val, i relation till vår studies syfte och 

frågeställningar, vilka redovisas här. 

4.1 Val av metod 

Eftersom vårt syfte med studien var att undersöka läsning och läsundervisning inom 

gymnasieskolan och vuxenutbildningen utifrån ämneslärarnas perspektiv, valde vi 

att fråga ämneslärare med hjälp av en enkätundersökning. Via enkätfrågor kunde vi 

också utröna respondenternas syn på det stöd speciallärare med inriktning språk-, 

läs- och skrivutveckling skulle kunna ge dem i deras arbete. Enkätmetoden är billig, 

enkel att administrera och insamlade data går lätt att objektivt efterarbeta när 
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respondenterna får exakt samma, objektivt ställda frågor (Bryman, 2018). Enkät 

som kvantitativ metod har också fördelen att vara replikerbar.  

I föreliggande studie genomfördes en kvantitativ enkätundersökning med 

kvalitativa inslag i form av öppna frågor. En anonym webbenkät (Bilaga 2) 

distribuerades via mejl. Enkäten hade geografisk spridning på tre skolor, två 

gymnasieskolor och en vuxenutbildning, i södra Sverige samt hade en spridning av 

ämneslärare i olika ämnen och på olika gymnasieprogram/vuxenutbildning för att 

resultatet skulle bli så representativt som möjligt. Skolorna i fråga är de skolor vi 

tre skribenter är anställda på. Vi räknade med ärliga svar, som en följd av metodens 

anonymitet, och ett stort dataunderlag, vilket skulle kunna möjliggöra en 

generalisering vid tolkningen trots att bekvämlighetsurval användes.  

4.2 Urval 

Bekvämlighetsurval var vår urvalsstrategi för att svaren skulle vara relevanta för 

studiens syfte och frågeställningar (Bryman, 2018). Respondenterna representerade 

olika ämnen som förekommer i de frivilliga skolformerna (Bilaga 2) och olika 

gymnasieprogram/vuxenutbildning. Enkäten inklusive missivbrev (Bilaga 3) och 

samtyckesblanketten (Bilaga 4) mejlades till totalt 157 lärare. 58 enkätsvar var 

registrerade när enkäten stängdes medan endast 50 hade samtyckt till att medverka 

i enkäten. Vi antog att en besvarad enkät innebar ett samtycke och valde därför att 

ta med samtliga 58. Enkätfrågorna anpassades efter målgruppen så att inte bortfallet 

skulle bli för stort eller resultatet skevt (Bryman, 2018). Åtgärder som vidtogs var 

tydliga instruktioner, begränsat antal öppna frågor och omskrivningar av en del 

begrepp för tillgänglighetens skull. Trots anpassningarna blev svarsfrekvensen låg.  

En begränsning var att det endast blev en spridning på de tre skolor vi arbetar på, 

men å andra sidan är skolorna relativt stora med många lärare.  

4.3 Genomförande 

Med tanke på att respondenterna inte hade möjlighet att ställa frågor till oss medan 

de besvarade webbenkäten, behövde enkätfrågorna vara tydligt formulerade och 

anpassade, till exempel kunde endast få öppna frågor ingå. Webbenkäten föregicks 
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av en mindre pilotstudie som utfördes med fem respondenter på en fjärde skola som 

inte ingick i den slutliga undersökningen, men där respondenter jämförbara med 

den slutliga populationen kunde hittas. Syftet med pilotstudien var att säkerställa 

enkätens kvalitet och funktionalitet innan frågorna skickades ut (Bryman, 2018). 

Jämfört med en intervju dröjer det innan eventuella problem eller oklarheter med 

enkätfrågor kommer till forskarnas kännedom och kan åtgärdas; därför är en 

pilotstudie funktionell (Bryman, 2018).  

Efter en analys av den genomförda pilotstudien justerades formuleringar och 

struktur, och därefter kunde den slutliga enkäten distribueras genom mejlutskick till 

undervisande lärare på respektive skola. Dessförinnan hade lärarna informerats 

muntligen och/eller skriftligen om enkäten. Samtliga erhöll skriftlig information i 

form av vårt missivbrev (Bilaga 3) där länken till den digitala enkäten fanns. Även 

rektorerna för skolorna informerades i förväg och godkände att enkäten 

genomfördes. Eftersom rektorerna på de tre skolorna får räknas som ”grindvakt” 

(Bryman, 2018, s. 190), informerade vi dem skriftligt om studiens syfte och 

metoder innan enkäten skickades ut och vi fick tillträde till arenorna. 

Enkäten var tillgänglig i två veckor och två påminnelser skickades ut för att erhålla 

så många svar som möjligt. Bortfallet, 99 enkäter obesvarade av 157 utskickade, 

skulle eventuellt ha kunnat decimeras om ytterligare påminnelser hade skickats ut. 

Dock var den totala svarstiden endast två veckor och fler påminnelser skulle i så 

fall ha inneburit tätare intervall. Det finns en risk att ett sådant förfarande inte hade 

förbättrat svarsfrekvensen. Vidare hänvisar Bryman (2018) till forskare som menar 

att en ökad svarsfrekvens inte per automatik innebär en bättre kvalitet på det 

insamlade materialet. Ett annat sätt att försöka minska bortfallet vore att belöna 

respondenterna på något sätt, vilket vi inte gjorde (Bryman, 2018). Bortfallet kan 

ha berott på att lärare erhåller mängder med information och mejl och helt enkelt 

glömde bort eller inte hann med att svara på enkäten innan svarstiden löpte ut. 

När svarstiden var ute vidtog bearbetning och analys. 
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4.4 Bearbetnings- och analysmetod 

Enkäten inleddes med personliga faktafrågor som följdes av underteman med frågor 

som var inriktade på studiens syfte och frågeställningar.  

De flesta av frågorna i enkäten var slutna för att underlätta bearbetningen och för 

att göra enkäten snabbare och enklare att besvara för respondenterna. Svaren på 

dessa frågor redovisades i form av Google Forms autogenererade diagram som 

därefter analyserades. Vid vissa slutna frågor fanns alternativet “Annat” för att ge 

respondenterna frihet att formulera sig samt för att öppna upp för fler svar än de 

givna alternativen (Bryman, 2018). Ett fåtal frågor i enkäten var öppet formulerade, 

eftersom svaren antogs bli individuella och i viss mån unika. Alla svar som innehöll 

fritext i det empiriska materialet sammanställdes först i listor innehållande 

respondenternas citat, ordnade efter de olika frågornas nummer och grupperade 

inom enkätens åtta olika övergripande teman. Bland respektive frågas svar eller i 

form av citat kunde typiska och atypiska mönster, relevanta för denna 

undersöknings syfte och frågeställningar, urskiljas. Mönstren kategoriserades och 

kodades utifrån teman som hittades vid genomläsningen. Teman som kunde 

urskiljas var: arbetssätt vid läsning av skönlitteratur respektive facklitteratur, 

lässtrategier, ramfaktorer samt kategoriskt och relationellt perspektiv vid 

utmaningar i läsundervisningen (båda perspektiven med underteman). Kodningen 

pågick tills mättnad uppstod (Bryman, 2018). Valda begrepp som appropriering, 

mediering, ramfaktorer, pragmatism, kategoriskt och relationellt perspektiv, guided 

participation samt motivation användes därefter som analysinstrument vid tolkning 

av det empiriska materialet. Analysen tolkades med stöd i ett par olika teorier. Som 

teoretiska utgångspunkter hade vi valt de sociokulturella, pragmatiska och 

specialpedagogiska perspektiven. 

4.5 Reliabilitet och validitet 

För att öka enkätstudiens reliabilitet ingick exempelvis frågor som visade på 

korrelationen mellan olika variabler som läsförståelse och lässtrategier 

(Skolforskningsinstitutet, 2020). Sambandet orsak-verkan är dock inte glasklart och 

därför tog vi endast med faktorer som vi kände till. Samband och kausalitet är inte 
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samma sak (Bryman, 2018). När svaren på de öppna frågorna skulle kategoriseras 

var vi noggranna med att gemensamt komma fram till kategorierna för att 

säkerställa interbedömarreliabiliteten (Bryman, 2018).  

Pilotstudien genomfördes för att säkerställa kvaliteten och därmed reliabiliteten. 

Enkät som kvantitativ metod har flera fördelar, såsom en strävan efter objektivitet, 

där frågorna är objektivt ställda och respondenternas svar inte kan påverkas av 

exempelvis en intervjuare (Bryman, 2018). Anonymitet eftersträvades också, men 

fullständig anonymitet var inte möjlig att nå, då samma mejl gick ut till flera 

respondenter samtidigt.  

En begränsning med enkät kan vara att antalet respondenter och skolor är för lågt 

för att generalisera resultaten (Bryman, 2018). Svarsfrekvensen i vår studie var inte 

särskilt hög (37 % av utskickade enkäter) och skulle därför kunna anses inte 

reliabel, men eftersom ett bekvämlighetsurval användes, spelar den låga 

svarsfrekvensen mindre roll (Bryman, 2018). Urvalet ska inte representera en hel 

population. Dessutom var olika undervisningsämnen och utbildningar 

representerade i vår undersökning. Dock gäller inte nödvändigtvis resultaten alla 

gymnasier och vuxenutbildningar; studien är därmed inte externt valid eftersom 

urvalet inte var tillräckligt representativt (Bryman, 2018). Vår kvantitativa 

undersökning hade kvalitativa inslag för att fler aspekter av studieobjektet skulle 

fångas in och undersökningen skulle bli mer fullständig (Bryman, 2018).  

I kvantitativa studier är forskaren intresserad av “mätning, kausalitet, generalisering 

och replikation” (Bryman, 2018, s. 215). En kritik mot en kvantitativ undersökning 

som en enkät är att respondenterna eventuellt inte uppfattar de i enkäten använda 

termerna på samma sätt och resultatet blir således missvisande (Bryman, 2018). 

Dessutom kan man inte med säkerhet veta vem som har svarat på enkätfrågorna. 

4.6 Forskningsetiska överväganden 

Etiken är en kvalitetsgaranti för en studie; trovärdigheten ökar och deltagarna blir 

nöjda. Vetenskapsrådets rekommendationer för forskningsetiska principer om 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande följdes (Vetenskapsrådet, 



 38 (94) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

2017). Respondenterna i studien informerades i förväg, muntligen och/eller 

skriftligen, om studien och hanteringen av enkätsvaren (missivbrev, Bilaga 3), och 

de lämnade sitt samtycke till att delta. Eftersom enkäten var digital, var även 

samtyckesförfarandet digitalt (Bilaga 4). Det är dock svårt att förutsäga hur eller 

om en deltagare kom eller kommer att lida skada, även om vederbörande hade gett 

sitt samtycke (Bryman, 2018). För att upprätthålla konfidentialiteten 

anonymiserades en del av fritextsvaren i resultatdelen genom våra omformuleringar 

inom hakparenteser, så att respondenterna inte skulle kunna identifieras på grund 

av sitt undervisningsämne till exempel.  

Rektorerna för de tre skolorna ingående i den egentliga studien informerades 

muntligen och/eller skriftligen om studien och enkätundersökningen. Samtliga 

rektorer gav sitt godkännande till att enkäten genomfördes på den skola som 

vederbörande rektor är ansvarig för.  

Att som forskare fundera över möjlig fysisk eller emotionell skada för egen del är 

en aspekt att tänka på eftersom studien ägde rum på våra arbetsplatser. Risken för 

att vi skulle identifiera oss med våra kollegor fanns också av samma anledning 

(Bryman, 2018). Genom att rapportera från flera olika (kollegors) perspektiv kunde 

risken elimineras och en objektiv tolkning av empirin göras. 

5 Resultatbeskrivning 

För att ge en bakgrund till resultatet som presenteras, inleds kapitlet med en 

deskriptiv analys av respondentgruppens sammansättning. Webbenkäten, riktad till 

ämneslärare verksamma i de frivilliga skolformerna, resulterade i 58 svar. Av de 

som svarade arbetar 52 på ungdomsgymnasiet, 3 på introduktionsprogrammet och 

3 på vuxenutbildningen, vilket betyder att ca 88 % av våra respondenter är 

verksamma på ungdomsgymnasiet. Majoriteten av dem är erfarna lärare eftersom 

ca 71 % av dem uppger att de har arbetat minst 11 år som lärare, medan endast ca 

14 % har 5 år eller mindre i yrket. Vi eftersträvade en bred bild av läsning och ville 

därför ha en spridning vad gäller respondenternas undervisningsämnen, men de som 

besvarade enkäten var ändå till övervägande del lärare som har SO-ämnen (16 av 

58), engelska (15 av 58) och svenska/svenska som andraspråk (14 av 58) i sin 
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ämneskombination. Vår resultatbeskrivning kommer därför att i hög grad spegla 

förhållandena på ungdomsgymnasiet och dessutom ha en bias mot de läspraktiker 

som utövas av lärare med många år i yrket, samt lärare som undervisar i språk 

och/eller SO-ämnen. Den fjärde största gruppen är matematiklärare (9 av 58), men 

även de undervisar i ett teoretiskt ämne med höga krav på läsförståelse. 

Hur beskriver ämneslärare i de frivilliga skolformerna sin 

undervisningspraktik vad gäller läsning och läsförståelse? 

Läsning får inte så stort utrymme på lektionstid då 50 % av respondenterna uppger 

att högst 25 % av lektionstiden används till läsning och ytterligare 45 % beräknar 

att 26 - 50 % av deras lektioner går åt till läsning, vilket innebär att 95 % av lärarna 

använde mindre än 50 % av lektionstiden till läsning. 

Den läsning som, enligt lärarna, företrädesvis äger rum på lektioner är tyst läsning 

eftersom ca 93 % av respondenterna markerat detta alternativ, följt av högläsning 

av läraren (ca 52 %), eller av elev/elever (ca 24 %), och det dominerande mediet 

uppges vara tryckt text då 15 respondenter uppskattar att de använder över 50 % av 

lästiden till tryckt facktext mot 8 stycken för digital facktext. Tre respondenter säger 

sig ägna mer än 50 % av lästiden till tryckt skönlitteratur, medan motsvarande siffra 

för digital skönlitteratur är noll. 

Majoriteten av de respondenter som besvarade de frivilliga frågorna om läsning av 

skönlitteratur jämfört med läsning av facktext förklarar ingående hur de arbetar med 

skönlitterära texter. Enligt respondenterna erbjuder läsning av skönlitteratur fler 

olika arbetssätt och infallsvinklar än läsning av facklitteratur. En respondent 

sammanfattar så här: “Facklitteratur - mer sammanfattningar och faktaletande. 

Skönlitteratur - tolkningar, leta stilfigurer, analyserande och hitta det som inte står 

skrivet”. Ett annat svar lyder: “När det gäller skönlitterära texter pratar jag mer om 

personliga tolkningar och om man kan relatera till innehållet”. Vid läsning av 

skönlitteratur handlar det mer om reflektion och analys medan facktext läses utifrån 

begrepp, textstruktur och som exempel på formellt skrivande, uttrycker flera 

respondenter. En skillnad mellan texterna uttrycks av en respondent som att 

facklitteratur används “mer som ett verktyg, och skönlitteratur mer som ett 
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studieobjekt”. En annan skillnad som nämns av ett antal respondenter är att eleverna 

får mer utrymme för att tolka och reflektera vid läsning av skönlitteratur eftersom 

svaren inte är givna utan eleverna har olika infallsvinklar och de får därför träna på 

“att motivera sina svar utifrån texten”. Dessutom återkommer flera respondenter till 

att det ska vara njutbart att läsa skönlitteratur. De skriver till exempel att “Läsning 

av skönlitteratur ska ju vara angenäm och stimulerande” och att “skönlitteraturen 

ska vara mer av en upplevelse”. Enligt typiska svar handlar läsning av facklitteratur 

däremot om “inlärning”, att “hämta ut instruktioner, ‘rätta svar’, eller information 

som behövs till en uppgift”. I ett svar nämns också lässtrategier explicit: “När vi 

läser facktexter använder vi oss i större utsträckning av lässtrategier där vi tar oss 

an texten utifrån rubriker, layout, typsnitt, eventuella frågor som följer med texten”. 

Vad gäller just lässtrategier skattar de flesta respondenter sin kunskapsnivå som 

relativt medelgod eftersom en klar majoritet (ca 69 %) på en sexgradig skala anger 

tre (alternativet “En del”) eller fyra (alternativet “Ganska mycket”). Resterande 30 

% av självskattningarna fördelar sig relativt jämnt över och under medelnivån, med 

cirka 19 % under (alternativen “Inget alls” och “Ytterst lite”) och cirka 12 % över 

(alternativet “Mycket”, då ingen markerar “Allt”). En stor majoritet av 

respondenterna (ca 84 %) är dock positiva till att lära sig mera. Av de som inte vill 

förkovra sig i lässtrategier har alla, utom en, angett att de redan vet “En del” eller 

“Mycket” om lässtrategier. Däremot är fördelningen ganska jämn i fråga om hur 

många som säger sig undervisa sina elever om lässtrategier, med en viss övervikt 

för ja-alternativet (ca 62 %). Av de 58 respondenterna svarar 31 stycken “Ja” på 

frågan, 26 stycken “Nej” och 1 avstod, vilket betyder att drygt hälften av lärarna 

anser sig undervisa om lässtrategier, men av svaren i fritextrutan, där de förtydligar 

sina svar, framgår att det finns en osäkerhet om vad det egentligen innebär att 

undervisa om lässtrategier. Fem respondenter uttrycker sin osäkerhet explicit 

genom att markera båda svaren eller lämna blankt, men de skriver alla motiveringar 

i fritextrutan. Av deras förklaringar framgår det att lässtrategier ingår i tre av dessa 

lärares undervisning, medan det förekommer sporadiskt hos de andra två. Nedan 

följer exempel på förklaringar i fritextrutan där det framgår att respondenten 

faktiskt undervisar om lässtrategier, respektive gör det sporadiskt: 
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● “Jag är lite osäker på frågan men jag svarar [på] vad jag tror ni undrar. I 

svenskan arbetar jag med olika typer av lässtrategier, strategier som både 

handlar om skönlitteratur och facklitteratur. Det är t.ex. vad man kan göra 

före, under och efter läsningen." 

● "Skulle inte säga att jag undervisar men tipsar lite ibland" 

 

Av de 31 respondenter som anger att de undervisar om lässtrategier specificerar 21 

sitt svar i fritextrutan. Vissa respondenter skriver utförligt och nämner ett flertal 

strategier, till exempel att de aktiverar förförståelse, tittar på rubriker, bilder och 

bildtexter för att sedan diskutera på vilket sätt dessa kan höra ihop, översiktsläser 

och närläser. Andra respondenter ger däremot korta svar som är öppna för 

tolkningar, till exempel "Vissa klasser mer, andra mindre: de fyra strategierna som 

finns i läroboken". I några fall utgör dock inte fritexten svar på frågan vad de gör 

när de undervisar om lässtrategier, till exempel "För att elever är olika som individer 

och därför behöver hantera sin läsning på olika sätt", även om det är tydligt att de 

försöker möta elevernas olika behov i valet av strategier. 

Ett antal av respondenternas svar innehåller konkreta strategier, men är ändå inte 

tillräckligt tydliga för att strategierna ska kunna kategoriseras på ett meningsfullt 

sätt eftersom själva strategierna eller deras fokus inte framgår. Sådana svar är till 

exempel “Brukar ha en genomgång i början av ny kurs/ny klass” och “Använder 

mall av svensklärare när eleverna bland annat läser tidningsartiklar”. Övriga 

konkreta strategier som respondenterna nämner i sina specifikationer kan indelas i 

fyra breda kategorier utifrån vilken aspekt som står i centrum: läsarter, textens 

struktur, textens språk eller textens innehåll. Dessa kan sedan konkretiseras i 

underkategorier efter vad de olika strategierna konkret innebär. Dessa svar återges 

i tabell 1 nedan där också de konkreta strategiernas frekvens anges.  
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Tabell 1. Olika typer av lässtrategier som nämns av respondenterna 

Kategori Konkreta strategier 

Strategier som fokuserar på olika läsarter Samtala om vad man ska tänka på när man 

läser (nämns 2 gånger) 

 

Använda strategier som handlar om olika sätt 

att läsa, till exempel diskutera olika sätt att 

läsa en text, översiktsläsning vs närläsning 

och att läsa mellan raderna (nämns 16 

gånger) 

Strategier inriktade på textens struktur Använda strategier för att identifiera genre 

och se textstruktur (nämns 4 gånger) 

 

Ta hjälp av rubriker, bilder och bildtexter 

(nämns 7 gånger) 

Strategier med fokus på textens språk Arbeta med nyckelord, svåra ord (nämns 6 

gånger) 

 

Arbeta med kärnmeningar och övergångar 

(nämns 1 gång) 

 

Stryka under svåra ord (nämns 1 gång) 
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Strategier med fokus på textens innehåll Textbaserade strategier: 

● Läsa om och läsa korta stycken 

(nämns 2 gånger) 

● Att reda ut och ställa frågor till texten 

(nämns 4 gånger) 

● Sammanfatta och återberätta 

innehållet (nämns 3 gånger) 

 

Associativa strategier: 

● Strategier som handlar om att 

aktivera förförståelse och förutspå 

(nämns 4 gånger) 

● Diskutera texten, kommentera, 

associera och koppla ihop (nämns 4 

gånger) 

 

Som helhet anknyter de flesta svaren på något sätt till de fem strategierna förutspå, 

ställa frågor, reda ut oklarheter, sammanfatta och koppla texten till tidigare 

kunskaper, alternativt skapa egna inre bilder (“visualisera” nämndes i två svar). 

Svarens formulering visar dessutom att respondenternas perspektiv ofta kan 

kopplas till pragmatismens “learning by doing”, det vill säga de nöjer sig inte med 

att föreläsa om lässtrategier utan ser till att eleverna också får pröva att använda de 

aktuella strategierna. Detta pragmatiska synsätt framgår i cirka 57 % av svaren och 

den respondent som mest explicit ger uttryck för perspektivet skriver: "Jag 

undervisar mindre OM lässtrategier, vi ANVÄNDER istället lässtrategier 

tillsammans. Vi förutspår, ställer frågor, reder ut, sammanfattar och vi kopplar; vi 

jobbar med strukturer, vi söker efter kärnmeningar och övergångar, vi jobbar med 

ord."  

Av de 26 respondenter som svarar att de inte undervisar om lässtrategier motiverar 

6 varför de inte gör det. En respondent anser att läsning inte är “tillräckligt relevant” 

i hens ämne, och en annan respondent förklarar läsning som “till stora delar 

frivillig” eftersom eleverna kan “lyssna på läroboken eller se på filmklipp” istället 
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för att läsa. En tredje respondent brukar “uppmuntra eleverna att läsa, men 

undervisar inte i det", medan det framgår av de tre återstående respondenternas svar 

att de faktiskt undervisar i lässtrategier, även om de inte själva vill benämna det så. 

De skriver: 

● “Jag undervisar inte direkt om det för jag har inte tillräckliga kunskaper - 

men däremot talar vi om [...] läsning som djupläsning, översiktsläsning 

mm." 

● “Det gör jag inte annat än som små tips för hur de ska arbeta sig genom 

texter. Hur man kan strategiskt ta sig an facklitteratur för att vara mer 

effektiv. " 

● "Jag vet inte om jag förstått denna fråga rätt. Jag undervisar inte eleverna 

om olika lässtrategier. Orsaken till det är att jag främst tänkt på lässtrategier 

som något elever lär i svenskundervisning. Däremot bearbetar vi texter; 

sätter texterna i ett sammanhang, arbetar med begrepp och med 

instuderingsfrågor till texter." 

 

Detta förstärker ytterligare intrycket att det råder en viss osäkerhet bland 

respondenterna om vad begreppet lässtrategier innebär, men att drygt hälften (ca 53 

%) av de 32 respondenter som skrev i fritextrutorna ger uttryck för ett pragmatiskt 

perspektiv på läsundervisning, det vill säga att de lär ut lässtrategier genom att 

använda dem praktiskt i sin undervisning.  

Förutom olika lässtrategier använder sig respondenterna normalt också av andra 

språk- och läsutvecklande metoder i sin undervisning. Nästan alla respondenter (ca 

91 %) uppger sig använda språket som ett redskap och därefter följer modellering 

(ca 78 %) och högläsning (ca 60 %). Cirka hälften av respondenterna rapporterar 

dessutom att de brukar använda stödstrukturer och textsamtal i undervisningen. Det 

är däremot inte så många som anger att de utnyttjar elevens alla språk (ca 22 %) 

eller att de gör något annat (ca 7 %). 

I sitt arbete med elever som behöver stöd i läsningen, anger ämneslärarna att de 

lägger mer vikt vid ordkunskap (20 % av svaren), förklarande modeller (16 %), 

lässtrategier (14 %) och högläsning (13 %) än vid stödstrukturer (11 %) och 
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textsamtal (10 %). Samtidigt svarar en majoritet av respondenterna (59 %) att de i 

sitt arbete med elever generellt ofta eller ganska ofta talar med eleverna om det de 

har läst. Dessa samtal är strukturerade av läraren, uppger 45 % av respondenterna.  

En majoritet av lärarna, 69 %, svarar att de samtalar med kollegor om läsningen av 

ämnestexter/läsundervisning ungefär en timme i veckan. Eftersom det inte finns ett 

alternativ med lägre antal minuter, framgår det inte hur stor den verkliga variationen 

i tid är. Det vanligaste samtalsinnehållet är elevprestationer (21 % av svaren) och 

sambedömning (18 %). Alternativen “Metodtips” och “Lässvårigheter och möjliga 

vägar framåt” är ungefärligen jämnstora (16 %) och “Ordkunskap” kommer strax 

därefter (13 %). Det är endast 7 % som anger att de för kollegiala samtal om 

lässtrategier, att jämföra med den vikt lärarna uppger att de lägger vid lässtrategier 

i arbetet med elever i lässvårigheter (14 % av svaren). En av respondenterna svarar 

under alternativet “Annat” att “Pratar sällan med lärare som har samma ämne som 

jag om detta nuförtiden men med andra lärarkollegor [...] hur vi kan arbeta med det 

i klasser [...] är nog mer pedagogik”. Sammanfattningsvis handlar de flesta 

kollegiala samtal kring läsning (39 %) om elevresultat och bedömning av dessa. 

Inläsningstjänst är det vanligaste tekniska/kompensatoriska hjälpmedlet enligt 

respondenterna. När elever behöver annat stöd i läsningen än de angivna 

svarsalternativen, antingen av läraren (3 % av svaren) eller av något 

tekniskt/kompensatoriskt hjälpmedel (4 % av svaren), läggs ansvaret för insatsen i 

flera svar på eleven själv (“Ljudböcker”, “Digitala böcker finns inlästa. Elever 

förfogar över hjälpmedel utifrån sitt individuella behov”) eller någon annan än 

ämnesläraren (“kopplar in specialpedagog”). En lärare anger dock att “Jag brukar i 

regel ge vederbörande mer tid” och en annan arbetar med “ordkunskap med fokus 

på sambandsord och andra centrala ord för förståelsen” för att stödja elever i 

lässvårigheter. 

För att motivera eleverna till läsning vill de flesta respondenter arbeta aktivt med 

läsförståelse i sin undervisning (21 %) och lära sig mer om läsförståelse för att 

kunna stödja eleverna (18 %). Därnäst vill 14 % vara en läsande förebild själva och 

13 % vill lyfta läsförståelse som en demokratifråga i samtalen med sina elever. De 

fyra åtgärderna med flest svar kräver utbildning, tid och intresse, det vill säga de 
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utgörs delvis av ramfaktorer, men är inte kostnadskrävande för skolan. En 

gemensam nämnare är också att läraren själv kan utföra åtgärden. Alternativet 

“Annat” (4 %) innebär inte heller extra kostnader. Resterande svarsalternativ, 

inklusive “Annat”, är i minoritet, 34 %. Bortsett från alternativet “Annat” handlar 

alternativen i minoritet om lässtimulerande projekt i samarbete med 

skolbibliotekarierna (10 %), ökad tillgång till litteratur på skolan (9 %), en 

läsvaneundersökning bland eleverna (6 %), författarbesök (3 %) och bokcafé 

tillsammans med skolbibliotekarierna (2 %). Dessa fem svarsalternativ innebär 

extra kostnader för skolan och/eller att fler personer än den enskilde läraren är 

inkopplade.  

De respondenter som svarar “Annat” på frågan om motivation föreslår åtgärder som 

antingen innebär att eleven betraktas som ett subjekt med inre motivation (till 

exempel “Skapa läslust genom frihet för elever att välja vad som ska läsas”) eller 

som ett objekt med yttre motivation (till exempel “uppgifterna utformas på ett 

sådant sätt så att de tvingas att läsa mer”). Ramfaktorer som tid och stoffträngsel 

uttrycks ge möjligheter eller skapa hinder: “Mer tid i kurserna för att möjliggöra 

högläsning och textdiskussioner oftare så att det blir automatiserat hos eleverna” 

respektive “Mer tid till läsning [...] Skulle behövas mer [tid], men då hinner vi inte 

med allt stoff som också ingår i kursen”.  

Vilka utmaningar ser ämneslärarna i undervisningens läspraktik? 

De utmaningar som ämneslärarna ser vad gäller läspraktiken i undervisningen kan 

indelas i två breda kategorier baserade på synvinkel. Dels finns det kategoriska 

perspektivet, där orsaken till svårigheter anses ligga hos den enskilde eleven, dels 

finns det relationella perspektivet, där svårigheterna anses uppstå i mötet mellan 

eleven och lärmiljön i vid bemärkelse. Vissa svar innehåller dock inslag av såväl 

kategoriskt som relationellt perspektiv och vidare finns två svar utan något 

identifierbart perspektiv. Svaren fördelar sig enligt följande: cirka 53 % av 

respondenternas svar har ett kategoriskt perspektiv, cirka 28 % har ett relationellt 

perspektiv, cirka 16 % av svaren innehåller inslag av båda perspektiven och cirka 3 

% går inte att klassificera. Svar, eller delar av svar, inom kategoriskt respektive 
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relationellt perspektiv har sedan analyserats för att få fram typiska mönster och svar 

som sticker ut.  

I de svar som innehåller ett kategoriskt perspektiv har åtta olika teman identifierats: 

1. Bristande kunskaper/läsförmåga hos eleverna (25 svar innehöll detta.) 

2. Elevernas bristande uthållighet (12 svar innehöll detta.) 

3. Elevernas otillräckliga läsvana (11 svar innehöll detta.) 

4. Elevernas heterogena kunskapsnivå (10 svar innehöll detta.) 

5. Elevernas ovilja att läsa eller låga motivation (9 svar innehöll detta.) 

6. Elevernas bristande strategier (8 svar innehöll detta.) 

7. Elever med annat modersmål (4 svar innehöll detta.) 

8. Elever som stör (1 svar innehöll detta.) 

 

Olika varianter av “Elevernas bristande kunskaper/läsförmåga” är det vanligaste 

temat i svaren med kategoriskt perspektiv. Varianterna som förekommer kan 

summeras i det korta svar som en respondent gav, “Elevernas dåliga läsförmåga”, 

medan mera utvecklade svar kan lyda:  

● “Oerhört språksvaga elever - det är svårt att komma framåt i kursen om det 

ska läggas mer tid på språkutveckling. Många av eleverna startar, i mitt 

tycke, på en nivå som ligger vid mellanstadie-högstadie.”  

● “Elever brister i att förstå de matematiska begrepp som står i uppgifterna. 

Eleverna stöter på problem då de dels ska lära sig nya matematiska metoder 

och procedurer samtidigt som de måste förstå och "översätta" det 

matematiska språket så att de förstår vilken information uppgiften ger dem.” 

 

Dessa två utvecklade svar inom temat “Elevernas bristande kunskaper/läsförmåga” 

har valts som exempel därför att det första också pekar på ramfaktorer (tillräckligt 

med tid för att hinna med kursens centrala innehåll) som ett hinder för att arbeta 

språkutvecklande och det andra exemplet för att det så tydligt lyfter fram att även 

matematiken är ett språk i vilket det krävs litteracitet. 
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Att elever har otillräcklig läsvana, dåliga strategier eller annat modersmål kan 

visserligen ses som underteman till “Bristande kunskap/läsförmåga hos eleverna”, 

men bör synliggöras separat eftersom dessa brister i kunskap/läsförmåga hos 

eleverna är av olika karaktär och har skilda orsaker. Ett svar som sticker ut här är 

“Fler och fler elever har problem med sin läsning pga de är inte vana vid att läsa i 

hemmet” då detta är det enda svar som nämner hemmets betydelse för 

läsutvecklingen.  

 

Att elever är ovilliga att läsa, har bristande uthållighet och låg motivation kan 

dessutom betraktas som orsaker till att elevers kunskaper/läsförmåga inte når upp 

till adekvat nivå, men de lyfts fram separat då de visar på olika aspekter av 

respondenternas svar. Tre utvecklade svar som uttrycker flera av dessa aspekter är: 

● “Att elever inte har uthållighet att läsa längre stycken; att de saknar 

strategier för att söka upp ord/bearbeta texten; att de saknar referensramar 

(alltså inte har läst eller tagit till sig tillräckligt av det de läst för att kunna 

ha förväntningar och strategier för nya typer av texter, och på högre nivå, 

saknar sakkunskap för att förstå många referenser i både facklitteratur och 

skönlitteratur.)” 

● “Alla eleverna läser inte boken/texten utan vill komma undan så lätt som 

möjligt. Letar gärna efter sammanfattningar på internet osv. En del elever 

vågar heller inte läsa högt inför hela gruppen. En del är rädda för att 

”avslöja” att de läser dåligt.” 

● “Jag upplever att elever många gånger inte har eller finner ro till att läsa 

texter och att de undviker att läsa. Men också att de läser text alldeles för 

fort vilket gör att de inte får med sig innehållet, det är utmanande.” 

 

Dessa svar visar på komplexiteten i problemen, samtidigt som de innehåller element 

som också återfinns i flera av respondenternas svar. Tre andra sådana svar är:  

● “Olika modersmål. Läs- och skrivsvårigheter. Olika läshastighet i 

klassrummet. Att eleverna ej stör varandra när de läser när man har många 



 49 (94) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

elever. Tillgång till relevant material. Tid, det tar lång tid att ta sig an en bok 

i en klass. Jag brukar beräkna 5–6 veckor totalt.”  

● Elever som inte har läst så långt som planeringen avser eller att man läser 

olika fort. Elever som inte har läst alls (vilket gör det svårt att ha 

diskussioner om innehållet eller liknande). Böcker som inte finns inlästa. 

Böcker som inte finns i klassuppsättning som man skulle vilja använda. 

Hinna läsa själv och ha tid för förberedelser/planering.” 

 

Svaren är representativa därför att de tar upp utmaningar, till exempel tidsbrist och 

elevers olika läshastighet, som också förekommer i ett antal andra, men sticker ut 

därför att de är de enda svar som nämner att elever stör varandra eller att elever inte 

följer uppgjord planering. Dessutom innehåller de i sin helhet inslag av både 

kategoriskt och relationellt perspektiv. 

Eftersom ett relationellt perspektiv på svårigheter innebär att problem placeras i 

relationen mellan eleven och lärmiljön tematiseras svar som innehåller detta 

perspektiv utifrån vilken aspekt av elevens möte med lärmiljön som lärarna anser 

orsaka utmaningar för dem i deras undervisning.  

I de svar som innehåller ett relationellt perspektiv utkristalliseras fem teman:  

1. Lärarens undervisning (15 svar innehöll detta.) 

2. Tidsramarna (9 svar innehöll detta.) 

3. Stoffet (7 svar innehöll detta.) 

4. Bristande tillgång på material (2 svar innehöll detta.) 

5. Lärarens och elevernas gemensamma arbete (2 svar innehöll detta.) 

 

Det enskilda tema som mest frekvent framträder i svaren är lärarens undervisning, 

där fokus ligger på lärarens ansvar istället för på elevernas eventuella brister. Några 

belysande svar som innehåller detta tema är: 

●  “Att göra bättre för och efterarbete genom att prata om hur texten är 

upplagd, svåra ord och huvudpoänger. Inte bara låta eleverna läsa som 

komplement till genomgång.” 
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● “Att få elever som ännu inte upplevt läsning som positivt att faktiskt läsa. 

Om man väl får igång läsningen hos någon tycker de nästan alltid bättre om 

det än vad de själva trodde de skulle göra.” 

 

I dessa citat fokuserar respondenterna på lärarens insats för att åstadkomma önskat 

resultat och frågar sig vad de kan göra för att underlätta elevernas lärande och 

motivera dem att läsa, men ramfaktorerna är också framträdande element i svaren 

med relationellt perspektiv: 

● “En utmaning är att alla ska förstå det lästa. En annan är att det tar tid att 

arbeta med läsning så att alla hinner med då läshastigheten varierar i 

grupperna. En tredje är att få elever att läsa skönlitteratur då det ofta är 

tidskrävande och de inte läser hemma. En fjärde är att få eleverna att inse 

att läsande är något som de har nytta av. Det finns säkert fler utmaningar 

men det är dessa jag kommer att tänka på just nu.” 

● “Att hitta lämplig text eftersom skönlitteratur sällan tas upp i [mitt ämne], 

därför måste man leta själv. I undervisningen kan det vara svårt att motivera 

elever, men detta går ofta att lösa genom att utforma uppgifter så att 

diskussionsämnena utifrån skönlitteraturen uppfattas som intressanta” 

● “Inga direkta [utmaningar], endast att det är mest facktext vilket är ganska 

torrt att läsa i längre sessioner.” 

 

Förutom att utmaningen består av att förbättra sin egen praktik och lösa problem, 

pekar dessa respondenter tydligt ut ramfaktorer som tidsaspekten, tillgång på 

lämpligt material och stoffet. Tidsramar, bristande tillgång på det material som 

behövs, samt stoffet, kan alla räknas som ramfaktorer, vilket innebär att det 

övergripande temat ramfaktorer i så fall förekommer i fler svar än temat lärarens 

undervisning (18 mot 15). Några svar är också helt inriktade på ramfaktorerna, till 

exempel “Läsning och läsförståelse är viktigt för den huvudsakliga inlärningen. Det 

som utmanar är att det är så många olika moment och saker som förväntas klämmas 

in på den korta tid vi har till undervisning.”. 

Två svar som sticker ut bland de som har ett relationellt perspektiv är: 
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● “Tålamod hos både mig och eleverna. Att utveckla läsförståelsen tar många 

år. En annan utmaning är att visa eleverna att de faktiskt har gjort framsteg 

även om de fortfarande är långt ifrån målen på kursen. Jag saknar mer 

finkalibrerade mätverktyg för att kunna göra jämförelser på säg 3-månaders-

basis.” 

● “Att väcka intresse för olika typer av skönlitteratur och att utöka 

läsförståelsen för faktatexten. I faktatexten finns oftast inte samma 

möjlighet till olika tolkningar. Ordförståelsen ska vara tillräcklig för att ta 

till sig faktatexten. Ett "problem" med skönlitteraturen kan vara att beroende 

på livserfarenhet och kognitiv förmåga så kan läsaren [ha] svårt att sätta sig 

in i en situation som utspelas i texten. Den behöver diskuteras högt.” 

 

Det första exemplet är ovanligt dels för att lärandet framställs som ett samarbete 

mellan lärare och elev, vilket bara återfinns i två av svaren, dels för att det tar upp 

kunskapsbedömning som en del av lärprocessen. Det andra exemplet särskiljer sig 

från övriga svar på frågan om vilka utmaningar som finns genom att respondenten 

kontrasterar facktext och skönlitteratur, samt lyfter fram betydelsen av 

livserfarenhet för att tolka litterära texter. 

Av de två svar som inte kan klassificeras med hjälp av kategoriskt eller relationellt 

perspektiv är det ena svaret endast “Vet ej”, medan det andra svaret har ett tydligt 

icke-problemorienterat perspektiv på läsning i undervisningen: “Jag har inte tänkt 

på det som utmaningar eftersom det är något som jag gör och alltid har gjort. Börjar 

man se läsning som något jobbigt kan man lika väl lägga ner verksamheten.”.  

Vad anser ämneslärarna att specialläraren kan bidra med för att stödja dem i 

deras arbete med läsning och läsförståelse? 

Av de 58 respondenterna svarar 36 % (21 lärare) att de konsulterar en speciallärare 

en gång per termin i samband med elevers lässvårigheter. En speciallärare 

konsulteras en gång i månaden av 29 % (17 lärare) och en gång per läsår av 21 % 

(12 lärare). Endast 10 % (6 lärare) av respondenterna uppger att de aldrig 

konsulterar en speciallärare angående elevers lässvårigheter. En stor majoritet av 
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ämneslärarna är således medvetna om att speciallärare kan ge dem och deras elever 

stöd vid behov.  

Det mest frekvent uttryckta stöd ämneslärare önskar i sin undervisning av en 

speciallärare med inriktning språk-, läs- och skrivutveckling är att stödja såväl 

elever som lärare (22 % av svaren). Därefter anger 19 % att en speciallärare är 

välkommen att stödja på gruppnivå i klassrummet, 18 % tycker att en speciallärare 

ska stödja alla elever, i eller inte i svårigheter, och 16 % av svaren anger att en 

speciallärare ska bidra med nya forskningsrön. Flertalet respondenter verkar se 

specialläraren som ett stöd i sin klassundervisning och som en del av skolans 

verksamhet.  

15 % anser att en speciallärare ska arbeta enskilt med elever i svårigheter. Att en 

speciallärare enbart ska arbeta för elever i svårigheter menar endast 1 %. En 

kunskapslucka att fylla finns då 8 % av svaren ger uttryck för att respondenterna 

har för lite kunskap om professionen speciallärare för att kunna uttala sig. En 

respondent (0,6 %) menar att en speciallärare med språkinriktning inte alls behövs 

i respondentens undervisning.  

Hur ofta en speciallärare konsulteras eller hur en speciallärare anses kunna stödja 

ämneslärare i undervisningen kan bero på flera olika variabler, såsom 

sammansättningen av lärarens elevgrupper och hur stora möjligheter läraren själv 

har att möta sina elevers individuella behov. 

5.1 Analys, sammanfattning och slutsatser 

I detta avsnitt ska det empiriska materialet analyseras med hjälp av valda begrepp 

som analysinstrument och tolkas med spjärn emot de teoretiska perspektiv som 

beskrivs under tidigare avsnitt i detta examensarbete. Dessa begrepp är 

appropriering, mediering, ramfaktorer, pragmatism, kategoriskt och relationellt 

perspektiv, guided participation samt motivation. På så sätt kan ny och djupare 

förståelse av empirin i sin tur skapa ny kunskap om det valda 

undersökningsområdet och slutsatser kan dras. 
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Enkätsvaren antyder att det är traditionella läspraktiker som dominerar på de 

undersökta skolorna. Läsning i klassrummet förefaller vara lågt prioriterad att döma 

av den direkta fråga vi ställer i enkäten om hur stor andel av ett lektionspass som 

används till läsning. När respondenterna sedan beskriver vad de gör i sin 

undervisning verkar det dock som om de underskattat den lektionstid som faktiskt 

ägnas åt läsning. 

Vid läsning på lektionstid är det företrädesvis tyst läsning av tryckta medier som 

det handlar om enligt respondenternas egen uppskattning av hur mycket tid som 

används till läsning av tryckta respektive digitala medier. Det är dock möjligt att 

detta är en sann beskrivning endast av lektionens lärarledda aktiviteter och att 

eleverna sedan kompletterar med läsning i olika digitala källor på egen hand. 

Dessutom kombineras, enligt deras egen utsago, den tysta läsningen och/eller 

lärarens högläsning med omfattande läs- och språkutvecklande aktiviteter i de flesta 

respondenters undervisning. Det stöd som respondenterna uttrycker att de ger sina 

elever, till exempel modellering, visar på mediering inom de sociokulturella 

perspektiven. De språk- och läsutvecklande aktiviteterna fungerar som medierande 

redskap genom att lärarna visar, ger modeller och väcker tankar hos eleverna under 

interaktion på lektionstid. Vid läsning av skönlitteratur tränas eleverna enligt 

enkätsvaren i att tolka, reflektera och analysera. Lärarna medierar arbetssättet och 

eleverna approprierar det i sin egen läsning. Alla läs- och skrivutvecklande 

aktiviteter blir medierande resurser som utvecklar elevernas läskompetens 

(Jakobsson, 2012).  

En majoritet av respondenterna uppger att de undervisar om olika lässtrategier och 

även vill lära sig mera. De som anger att de inte vill lära sig mera har alla markerat 

att de vet en del eller ganska mycket om lässtrategier, vilket indikerar att de anser 

sig veta tillräckligt för att bedriva sin undervisning. Respondenterna visar i sina svar 

att de inte bara nöjer sig med att prata om strategier med sina elever utan använder 

även lässtrategierna praktiskt och deras pragmatiska förhållningssätt innebär att 

eleverna får möjlighet att appropriera lässtrategierna genom mänsklig mediering 

(Jakobsson, 2012). Därigenom är eleverna tydligt involverade i läsutvecklande 

aktiviteter i en social kontext (Rogoff, 1995), men ändå ger endast två 
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respondenters svar klart uttryck för att de betraktar lärande som ett samarbetsprojekt 

mellan lärare och elever. Denna paradox kan dock vara skenbar då det är fullt 

möjligt att vissa lärare ser elevinflytande som något så självklart att det inte behöver 

nämnas, lika lite som det faktum att modellering och mediering syftar till att 

eleverna efter hand ska lära sig att på egen hand använda strategierna.  

Ett pragmatiskt och relationellt tänkande kan anas hos lärarna eftersom de svarar 

att de ofta för samtal med eleverna i samband med textläsning. Textsamtal är en 

praktisk och gemensam handling som börjar i en annan praktisk gemensam 

erfarenhet, det vill säga texten som lästs. Det teoretiska, det vill säga texten, kan 

därmed återkopplas till verkligheten eller praktiken, det vill säga samtalet (Hamza, 

2021). Samtalet, interaktionen, sker i en relation mellan elev och elev eller mellan 

elev och lärare (Jakobsson, 2012). Enligt Viséns studie (2015) fungerar textsamtal 

som scaffolding för elevernas läsning, det vill säga att textsamtal gynnar 

undervisningen, när eleverna får tala om det teoretiska. I samtalen lärare-elev blir 

lärarna elevernas guider (guided participation) i ett samarbete för lärande och 

utveckling, men det kan även äga rum i samtal kollegor emellan (Jakobsson, 2012) 

och är då ett exempel på kollegialt lärande. Av enkätsvaren framgår dock att 

kollegiala samtal om läsning oftast inte har fokus på utveckling av 

läsundervisningen utan samtalen handlar företrädesvis om elevresultat och 

bedömning. Att majoriteten respondenter ägnar högst en timme i veckan åt att 

samtala med kollegor om läsning och att dessa samtal rör sig kring elevprestationer 

och bedömning kan ha ett samband med den praktiska skolverkligheten. 

Ramfaktorer som tid, stoffträngsel i kursplanerna och betygssättning påverkar 

möjligheterna till den utveckling som skulle önskas (Lundgren, 1999). 

Vad gäller de tekniska/kompensatoriska hjälpmedel som elever i lässvårigheter har 

tillgång till, indikerar enkätsvaren att ansvaret för användningen av dessa 

hjälpmedel läggs på den enskilda eleven, samt att ansvaret för övrig kompensatorisk 

hjälp också läggs på eleven eller någon annan än ämnesläraren. Därmed förstärks 

det kategoriska perspektivet (Ahlberg, 2015). Svårigheten behandlas som om den 

enbart ligger hos den enskilda eleven, trots att läsning är en aktivitet som gynnas av 

att äga rum i ett socialt sammanhang då gemensam läsning kan fungera som 
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proximal zon för läsutveckling genom det utbyte av tankar och idéer som sker vid 

mediering (Visén, 2015). Vid ett relationellt perspektiv däremot ser ämnesläraren 

det som en uppgift att förändra lärmiljön för att alla elever ska kunna inkluderas. 

Bland de respondenter vars enkätsvar har ett relationellt perspektiv på vilka 

utmaningar de ser i sin läspraktik var “lärarens undervisning” det vanligaste svaret, 

men om svar som handlar om ramfaktorer, såsom tid, resurser och organisation, 

sammanförs till en kategori framträder ramfaktorerna som det största hindret. 

Denna kombination av undervisningspraktiker och ramfaktorer är också något som 

framträder i resultatet av andra studier, såsom Brante och Stang Lund (2017), 

Hooley m.fl. (2013) samt Larsson (2021), och detta förstärker bilden som 

framträder i vår studie.  

För att höja elevernas läsmotivation svarar majoriteten att de aktivt vill stötta 

eleverna och inte lämna dem ensamma, vilket tyder på en relationell intention där 

lärarna ser sig som elevernas guider (Jakobsson, 2012). Även de andra mest 

frekvent nämnda motivationshöjande åtgärderna, exempelvis läraren som en 

läsande förebild, innebär en aktiv lärarroll men också en inblandning av ramfaktorer 

som tid, utbildning och intresse (Lundgren, 1999). Ramfaktorer som stoffträngsel 

och tidsbrist kan dock spela en hindrande roll i lärarnas arbete för att motivera 

eleverna till läsning. De lärare som anger andra åtgärder för att motivera, lust eller 

tvång, ser sig som en del av processen att lotsa eleverna vidare (Hirsch, 2021).  

Då de flesta av respondenterna uppger att de konsulterar en speciallärare minst en 

gång per läsår angående elevers lässvårigheter och menar att en speciallärare kan 

vara ett stöd för såväl elever som lärare, syns ett relationellt perspektiv på 

undervisningen där lärandet sker i relationer och interaktion (Hirsch, 2021). En 

minoritet anger att en speciallärare ska arbeta enskilt med eller enbart för elever i 

svårigheter, vilket innebär att det kategoriska perspektivet är representerat av ett 

mindre antal respondenter. Specialläraren är enligt flertalet respondenter en del av 

hela skolans verksamhet.  
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5.1.1 Slutsatser  

Utifrån tolkningen av empirin och med återkoppling till vår studies 

forskningsfrågor kan följande slutsatser dras vad gäller ämneslärarnas beskrivning 

av sina läspraktiker, vilka utmaningar de identifierar i sin läsundervisning och vad 

de anser att en speciallärare kan bidra med för att stödja dem i arbetet med läsning.  

Hur beskriver ämneslärare i de frivilliga skolformerna sin 

undervisningspraktik vad gäller läsning och läsförståelse? 

Traditionella läspraktiker dominerar, liksom tyst läsning av tryckta medier, men 95 

% av respondenterna uppger att de använder mindre än 50 % av lektionstiden till 

läsning. Avsaknaden av beskrivningar av digital läsning i respondenternas svar kan 

möjligen förklaras med att detta inte är någon lärarledd aktivitet utan något som 

eleverna kompletterar med på egen hand. Språk- och läsutvecklande metoder, 

inklusive lässtrategier, förekommer dock relativt frekvent i likhet med textsamtal 

lärare-elev. Kollegiala samtal om läsning är däremot inte lika vanligt 

förekommande. I fokus för dessa samtal står elevprestationer och bedömning, 

snarare än direkta läsmetoder. En klar majoritet av respondenterna vill dock lära sig 

mer om lässtrategier och läsförståelse och skulle på olika sätt vilja motivera sina 

elever att läsa och att identifiera sig som läsare. 

Vilka utmaningar ser ämneslärarna i undervisningens läspraktik? 

Den största utmaningen i undervisningens läspraktik utgörs av ramfaktorer som tid, 

resurser och organisation. Flera respondenter återkommer till att tiden är en 

begränsande faktor i deras undervisning eftersom mycket stoff ska rymmas i 

kurserna. Dessutom ser lärarna andra utmaningar i sin läspraktik i form av elevers 

bristande läsförmåga och otillräcklig läsvana. De nämner också en ökande ovilja att 

läsa hos eleverna och en brist på uthållighet vid läsning. 
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Vad anser ämneslärarna att specialläraren kan bidra med för att stödja dem i 

deras arbete med läsning och läsförståelse? 

Av ämneslärarnas svar att döma ska en speciallärare med inriktning språk-, läs- och 

skrivutveckling stötta alla elever och lärare på skol-, grupp- och individnivå. Redan 

nu konsulteras en speciallärare åtminstone en gång per läsår av de flesta 

respondenterna. 

6 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras studiens resultat, metod och specialpedagogiska 

implikationer. Kapitlet avslutas med förslag på framtida forskning. 

6.1 Resultatdiskussion  

Resultatet av vår enkätundersökning bekräftar i stort sett resultat från ett antal 

tidigare forskningsstudier, men det finns ytterligare intressanta mönster som 

framträder i vårt resultat. Exempel på detta är respondenternas beskrivning av sin 

undervisningspraktik där det framkommer att de arbetar mer läsutvecklande än de 

tror, samt den tydliga blandning av kategoriskt och relationellt perspektiv när de 

identifierar de största utmaningarna i sin läspraktik, elevers bristande läsförmåga 

kontra ramfaktorer. 

Mer lektionstid än vad respondenternas svar anger används till läsning, vilket kan 

ha sin förklaring i att de inte räknar in de läsutvecklande aktiviteter de bedriver i 

lästiden och därav blir det en skenbar diskrepans mellan svaren som lämnas på olika 

frågor. På lektionstid prioriterar lärare interaktion med eleverna, vilket är viktigt 

om inlärning betraktas som en social praktik (Jakobsson, 2012), men faran är att en 

nedåtgående spiral av den typ som observerades av Hooley m.fl. (2013) uppstår om 

eleverna uppfattar lärarens prioritering som att läsning är en mindre viktig 

klassrumsaktivitet. Detta skulle eventuellt kunna balanseras mot de ansträngningar 

som respondenterna uppger att de gör för att motivera eleverna och få dem att se 

sig själva som läsare.  
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Fletcher (2010) lyfter fram att litteracitetsproblem ofta går i arv från föräldrar till 

barn och skolans kompenserande uppdrag är explicit framskrivet i Skollagen (SFS 

2010:800, 1 kap. 4 §), men bara en av respondenterna nämner hemmets betydelse 

för elevernas studieresultat och pekar ut elevernas ovana att läsa i hemmet som 

orsak till problem med läsning i skolan. Detta enda omnämnande av hemmets roll 

visar på det kulturella kapitalets betydelse (Jobér, 2021) och väcker reflektioner om 

huruvida skolpersonal vågar prata om sociokulturella aspekter i skolans värld eller 

med vårdnadshavare till eleverna eftersom ämnet kan vara känsligt. Flexibilitet, 

lyhördhet och förmåga att ta den andres perspektiv krävs då det innebär en 

balansgång mellan att, å ena sidan förhålla sig respektfull till individers integritet 

och särart, och å andra sidan hjälpa elever att appropriera de verktyg, exempelvis 

adekvata lässtrategier, som behövs för att kunna nå framgång i studierna. 

Otillräcklig läsvana var det tredje vanligaste temat i de svar som hade ett kategoriskt 

perspektiv på utmaningar ifråga om läsning och därför är det rimligt att anta att 

otillräcklig läsning i hemmet indirekt finns med i dessa svar. Detsamma gäller 

elevers bristande läsförmåga, vilket var det absolut vanligaste temat, samt ovilja att 

läsa, alternativt låg motivation, vilket var det femte vanligaste temat. I Larssons 

(2021) undersökning ansåg de intervjuade svensklärarna att elevers växande 

motstånd mot läsning och oförmåga att fokusera var de främsta utmaningarna vid 

läsning i klassrummet (Larsson, 2021). I våra enkätsvar var bristande uthållighet 

det näst vanligaste temat med kategoriskt perspektiv och Larssons resultat stärker 

därför i viss mån vårt resultat. Även motstånd mot läsning och svårigheter att 

fokusera på längre texter kan vara indikationer på att läsning inte är något som 

prioriteras och anses värdefullt i elevernas hemmiljö. Det kompensatoriska 

uppdraget är därför angeläget även på gymnasiet och i kommunal vuxenutbildning. 

Stenlunds (2017) och Herkners (2022) longitudinella undersökningar visar att det 

kompensatoriska uppdraget inte fungerar i enlighet med Skollagens (1 kap. 4 §) 

intentioner och de negativa effekterna av brister i likvärdighet mellan olika skolor 

och kommuner blir särskilt uppenbara i årskurs 1 på gymnasiet eller vid studiestart 

på vuxenutbildningen eftersom elever med olika skolbakgrund då blandas i samma 

klassrum. För att i görligaste mån uppfylla skolans kompensatoriska uppdrag, trots 

brister i den kompensatoriska resurstilldelningen (Skolverket, 2019), tar 
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majoriteten av respondenterna ett relationellt perspektiv och försöker möta och 

utveckla elevernas läsning i sin klassrumspraktik.  

Att utveckla elevernas läsförmåga genom strategier som fokuserar på olika läsarter 

och på textens innehåll var vanligast förekommande i respondenternas enkätsvar, 

vilket antyder att lärare och elever samtalar om olika sätt att läsa texter beroende på 

deras innehåll och syfte. När många respondenter svarar att de ofta samtalar med 

eleverna om det som läses samtidigt som de uppger att de inte använder textsamtal 

som stöttning vid lässvårigheter, kan olika definitioner av begreppet textsamtal 

ligga bakom svaren. Ytterligare undersökning, exempelvis i form av intervju eller 

observation, skulle kunna bringa klarhet. Gemensam läsning och samtal kring det 

lästa är dock väsentliga delar av arbetet med läsning enligt tidigare forskning 

(Nemeth, 2021) eftersom det tränar elevernas kritiska läsning. Att lära sig använda 

lässtrategier är av vikt för det livslånga lärandet vilket bland annat Hallesson (2016) 

lyfter. Även andra forskare hävdar betydelsen av lässtrategier och alla lärares stöd 

till eleverna i läsningen (Olifant m.fl., 2019; Soodla m.fl., 2017; Van Ammel m.fl., 

2021). Här blir de kollegiala samtalen pusselbitar i skolornas arbete för elevernas 

läsutveckling som förutsätter utvecklingsvilliga lärare (Johansson & Magnusson, 

2019). I sådana samtal kan specialläraren bidra med sin kompetens.  

Lärarna fungerar som guider och modeller för eleverna i läsningen och 

läsmotivationen, vilket både tidigare forskning och respondenterna ger uttryck för 

i sina svar. Inte bara lärarna utan även skolbibliotekariernas betydelse hävdas av 

Olifant m.fl. (2019). Samarbete mellan olika yrkeskategorier är därför något som 

aktivt bör eftersträvas. 

Av enkätsvaren framgår att tillgången på tekniska eller kompensatoriska 

hjälpmedel är god. Det finns dock en risk att förlita sig på tekniska hjälpmedel i 

stället för att ta in kompetent personal (Jungert, 2021). Den specialpedagogiska 

kompetens som speciallärare besitter kan bidra till relation och interaktion i vilka 

elevens behov kan mötas (Hirsch, 2021). En mänsklig relation kan inte ersättas med 

en teknisk lösning. Följaktligen är det viktigt att specialläraren kan komma in och 

utföra sitt uppdrag med att kartlägga och bedöma enskilda elevers stödbehov, att 

identifiera och undanröja svårigheter och hinder i olika lärmiljöer, samt att vara 
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med och leda det pedagogiska arbetet med målet att alla elevers behov ska kunna 

tillgodoses (SFS 2017:1111). 

Eftersom endast en minoritet av respondenterna anger att en speciallärare ska arbeta 

enskilt med eller enbart för elever i svårigheter, är det endast ett fåtal som 

representerar det kategoriska perspektivet. Majoriteten ger däremot uttryck för ett 

relationellt synsätt på undervisningen där både elever och lärare kan få stöd av en 

speciallärare. Det är därför intressant att notera att det kategoriska perspektivet 

dominerade när respondenterna svarade på frågan om vilka utmaningar de ser i 

läsundervisningen. Detta tyder på att ämneslärarna växlar mellan perspektiven, 

vilket kan vara viktigt för specialläraren att känna till för att kunna förändra 

synsättet i riktning mot ett mera relationellt perspektiv.  

Flertalet respondenter ser specialläraren som en del av hela skolans verksamhet. 

Detta är i linje med resultatet av von Ahlefeld Nissers (2014) studie, i vilken 

speciallärarens yrkesroll beskrivs som spindeln i nätet, något som även syns tydligt 

i formuleringarna i examensordningen för speciallärare. Där fastslås nämligen att 

en speciallärare inom specialisering språk- skriv- och läsutveckling bland annat ska 

bidra med att eliminera svårigheter, stödja elever, utveckla lärmiljön, stimulera 

elevers språkutveckling och samarbeta med och agera kvalificerad samtalspartner 

åt andra yrkesgrupper (SFS 2017:1111). På grund av yrkesrollens komplexitet är 

det inte säkert att andra yrkesgrupper inom skolverksamheten är medvetna om 

speciallärarens roll i organisationen och som yrkesverksamma kommer vi att ha ett 

ansvar för att sprida kännedom om vårt arbete. Det underlättar därför om vi redan 

från början har kännedom om ämneslärarnas perspektiv på såväl elever i svårigheter 

som på speciallärarens arbete. Då kan vi också fungera bättre som rådgivare och 

bidra till att leda den pedagogiska utvecklingen. 

Lyhördhet är också viktigt när yttre förutsättningar förändras för då behöver även 

beprövad undervisningspraktik ofta förändras, vilket kan ta tid eftersom ny 

erfarenhet måste byggas upp och införlivas med den redan beprövade erfarenheten. 

Det är förvånansvärt få av respondenternas enkätsvar som innehåller inslag som 

berör de vidgade text- och läsbegreppen (någon nämner att hen kopplar ihop bilder 

med rubriker et cetera) och de utmaningar som digital läsning innebär. En majoritet 
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av respondenterna svarar mycket utförligt på frågorna gällande deras arbetssätt med 

facklitteratur respektive skönlitteratur, men mycket få av respondenterna nämner 

digital läsning överhuvudtaget i sina enkätsvar och ingen går in på vilka 

implikationer den digitala läsningen medför. Detta kan bero på att tryckta medier 

fortfarande föredras framför digitala medier vid läsundervisning eller på att det i 

enkäten inte finns några explicita fritextfrågor om kritisk digital läsning eller 

källhantering i en multimodal textvärld. En annan möjlig förklaring är att digital 

läsning främst sker i elevernas eget arbete utanför lektionstid, vilket skulle innebära 

att eleverna lämnas ensamma med sin läsning och inte får stöd att utveckla sin 

digitala litteracitet då möjlighet till guided participation saknas. Oavsett vilken av 

dessa möjliga förklaringar som är den mest relevanta, är det ändå signifikant att 

resultatet av vår undersökning stämmer så väl överens med Molins (2020). Hennes 

studie visar nämligen att undervisningens textarbete är relativt traditionellt och inte 

inriktat på kritisk textanalys trots tillgång till digitala redskap. Även lärarna på 

gymnasiet och vuxenutbildningen skulle därför kunna behöva stöd, exempelvis av 

en speciallärare eller en bibliotekarie, för att utveckla sin undervisning om läsning 

av digitala texter i en multimodal kontext. 

6.2 Metoddiskussion 

Genom att medvetet skicka ut enkäten till ämneslärare i många ämnen av olika 

karaktär försökte vi skapa oss en så bred bild som möjligt av läspraktikerna som 

förekommer på två gymnasieskolor och en vuxenutbildning. Resultatet blev dock 

endast en bild av hur det ser ut i SO-ämnena, engelska, svenska och matematik på 

gymnasieskolorna då vi fick ytterst få svar från tilltänkta respondenter utanför 

denna grupp. Denna ämnesmässiga snedfördelning kan bero på att lärare som 

upplever att läsning och litteracitet är viktigt i deras ämnen var mer motiverade att 

svara på en enkät om läsning. Uppföljande intervjuer hade kunnat bringa klarhet i 

orsaken till varför lärare i vissa ämnen var mer benägna att svara än andra och 

därmed vidga bilden av läsundervisning i flera olika ämnen, men tidsramarna för 

projektet tillät inte någon uppföljning. Dessutom hade respondenternas anonymitet 

äventyrats av en dylik uppföljning. Intervjuer med ett mindre antal av 

respondenterna, utan direkt koppling till deras svar på enkätfrågorna, hade dock 
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varit ett sätt att vidga och fördjupa förståelsen för lärares undervisningspraktik 

gällande läsning och läsförståelse. Med en så kallad triangulering höjs resultatens 

tillförlitlighet (Bryman, 2018) och förståelsen ökar. Dessa uppföljningar var dock 

inte möjliga att genomföra inom tidsramarna för detta arbete. Följdfrågor hade 

kunnat ge värdefull information, men det var en av nackdelarna med datainsamling 

via enkät (Bryman, 2018), vilket vi var medvetna om från början.  

En annan möjlig förklaring till bortfallet är att en del presumtiva respondenter 

skulle kunna vara osäkra på innebörden av begrepp som nämndes i vissa 

enkätfrågor och därför avstod från att svara. Bortfallet uppstod trots att vi 

genomförde en pilotundersökning, vilket rekommenderas för att säkerställa 

enkätens funktionalitet och därmed eliminera risken för bortfall (Bryman, 2018).  

Om man utgår från att de mest motiverade och insatta i ämnet deltog i enkäten, blir 

frågan om partiskhet och validitet aktuell. Deltagandet i enkäten visade på en 

underrepresentation av lärare inom vuxenundervisning och gymnasiets 

yrkesämnen, vilket ger sämre ekologisk validitet och därmed kan slutsatser kring 

vuxenundervisningens och yrkesämnenas lärares bild av läsning inte dras utifrån 

denna studie (Bryman, 2018). Vidare studier om presumtiva respondenter i 

liknande enkäter vore ett ämne att beforska eftersom det kunde ge klarhet i 

eventuella validitetsproblem. 

En stor fördel med enkät som metod är att det går att samla in data från ett mycket 

större antal respondenter än vad som hade varit möjligt med andra metoder när 

tidsramarna är snäva, men en nackdel är att det omöjliggör en uppföljning av 

respondenternas data om den utlovade konfidentialiteten inte ska brytas. Ett 

exempel är att det vid en analys av våra respondenters svar framgår att deras 

praktiker skiljer sig åt med avseende på textrörlighet när de samtalar om texter med 

sina elever. Vissa respondenter ger uttryck för en helt textbaserad samtalspraktik, 

medan andra lyfter fram de associativa och interaktiva aspekterna av textsamtalen 

som viktiga i sin praktik och ger därmed uttryck för en större textrörlighet och 

antyder högre grad av kohesion. För att avgöra i hur stor omfattning samtalen också 

är progressiva, det vill säga rör sig ledigt mellan de olika typerna av textsamtal, 

hade lektionsobservationer behövt utföras, vilket inte var möjligt inom tidsramarna 
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för den här undersökningen. Skillnaderna i textrörlighet mellan olika lärares 

textpraktiker i vår undersökning stämmer dock överens med observationerna som 

gjordes i Viséns (2015) studie, vilket tyder på att resultaten kunde ha blivit likartade 

om även vi hade gjort lektionsobservationer. 

6.3 Studiens specialpedagogiska implikationer 

En direkt implikation av att studien genomförts på våra egna arbetsplatser är att 

rektorerna på berörda skolor har möjlighet att ta del av dess resultat och på så sätt 

kan vår undersökning bli ett omedelbart bidrag till skolutveckling och en annan syn 

på specialpedagogik. 

En annan viktig specialpedagogisk implikation är att studien ger en överblick över 

hur lärare, främst i ämnen där mycket läsning ingår, arbetar med läsning och vilken 

typ av stöd de önskar i sin praktik av speciallärare. Sådan kunskap förbättrar 

möjligheterna att vid behov ge adekvat specialpedagogiskt stöd och främjar väl 

fungerande samarbete mellan lärare och speciallärare, vilket är en förutsättning för 

att stödet ska kunna sättas in utan onödigt dröjsmål. Dessutom kan det proaktiva 

stödet på gruppnivå medföra att alla elever får bättre förutsättningar att nå så långt 

som möjligt i sina studier. Ett pragmatiskt samarbete som exempelvis består av co-

teaching och kunskapande samtal ämneslärare och speciallärare emellan skulle 

kunna bidra till en undervisning som är bra för alla elever och lärare. Med co-

teaching som en naturlig del av arbetet upplevde lärarna i studien av Kokko m.fl. 

(2021) att speciallärare var till stöd för dem. Kontinuerliga kunskapande samtal på 

olika nivåer inom skolverksamheten är ett annat arbetssätt där man med 

regelbundenhet och respekt får följa varandras olika uppdrag (von Ahlefeld Nisser, 

2014). Liknande samarbeten ute på skolorna skulle kunna, precis som framgår av 

nämnda forskning, med tidiga stödinsatser minska på behovet av särskilt stöd, och 

även skollagens krav på anpassningar i klassrummet på individ- och/eller gruppnivå 

inom ramen för den ordinarie undervisningen (SFS 2010:800, 3 kap.) skulle 

uppfyllas. 

De flesta respondenter i enkäten svarar att en speciallärares stöd ska ges till såväl 

lärare som elever, det vill säga de ger uttryck för ett relationellt perspektiv. 
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Samtidigt finns det en dominans av det kategoriska perspektivet i svaren på frågan 

om utmaningar i läsundervisningen. Denna perspektivväxling hos lärarna kan vara 

viktig för speciallärare att vara medveten om för att kunna arbeta proaktivt i 

samarbete med ämneslärarna. Specialläraren kan i sin komplexa yrkesroll och 

utifrån sin kunskap om ämneslärarnas syn på elever i svårigheter vara en del av 

skolans pedagogiska utveckling på det lokala planet.  

På nationell nivå var Skolverkets satsning Läslyftet ett försök att utveckla 

ämneslärares samtal och undervisningspraktik i önskvärd riktning för att öka 

läsförståelsen hos eleverna i den svenska skolan. Resultatet av Johansson och 

Magnussons (2019) kritiska diskursanalys av några ämneslärares gruppdiskussion 

i samband med en läslyftsmodul indikerar dock att lärarna kände sig kontrollerade 

av Skolverket och att de upplevde att det fanns en distans mellan dem och 

modultexten. Dessutom visar resultatet av Randahl och Andersson Vargas (2021) 

studie att deltagarna i Läslyftet undervisade i så olika ämnen med så olika 

ämnesspråk att Skolverkets generella satsning på en ökad medvetenhet om 

litteracitet bland lärarna inte fungerade optimalt. Mera ämnesspecifika 

språksatsningar skulle därför vara att föredra (Randahl & Andersson Varga 2021). 

Resultaten av dessa båda undersökningar antyder att satsningar på ökad 

medvetenhet om betydelsen av litteracitet skulle bli effektivare om de får ett 

tydligare fokus och förankras i de behov ämneslärarna har i sin 

undervisningspraktik. Speciallärarnas kännedom om lokala förhållanden och den 

egna skolans verksamhet, samt närhet till ämneslärarna, skulle därför kunna bidra 

till att utveckla arbetet med litteracitet i en positiv riktning inom ramen för det 

utvecklingsuppdrag som finns inskrivet i examensordningen (SFS 2017:1111). 

Detta är dock endast möjligt om speciallärarna har kännedom om ämneslärarnas 

perspektiv och ett gott samarbetsklimat råder mellan yrkeskategorierna. Lärares 

motivation att anamma och pröva nya utbildningsidéer är nämligen nödvändig om 

förnyelsearbete ska ge effekt. Om inte lärare känner att de äger och stödjer 

förändringen kommer de inte att bedriva det långsiktiga arbete som krävs (Ketelaar 

m.fl., 2012) och då uppträder de negativa effekter som resultatet av Randahl och 

Andersson Vargas (2021) studie om Läslyftet visar på, där deltagarna kände sig 

styrda av Skolverket och upplevde ett avstånd mellan sin praktik och materialet i 
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fortbildningsinsatsen. Därför är det viktigt att speciallärare inte enbart är insatta i 

aktuell forskning och nya idéer utan att de också är lyhörda för lärarnas perspektiv 

så att forskning och beprövad erfarenhet verkligen kan förenas.  

Att som speciallärare vara lyhörd för ämneslärarnas och elevernas behov är en 

viktig del av speciallärarens roll. Ett exempel skulle kunna vara att specialläraren 

är ett stöd vid textarbete i en multimodal kontext. En specialpedagogisk implikation 

är således att speciallärare kan behöva hjälpa lärare och elever att utveckla sin 

digitala litteracitet för att öka den multimodala läsförståelsen, men mer forskning 

behövs för att utröna vad som ligger bakom avsaknaden av dessa aspekter i 

enkätsvaren. 

Gymnasieskolan respektive vuxenundervisningen är porten till vidare studier eller 

arbetsliv. Skolan med sitt kompenserande uppdrag och sin specialpedagogiska 

kompetens i form av speciallärare har en viktig uppgift att ge eleverna möjlighet att 

klara sin utbildning och att förbereda dem för ett livslångt lärande. Ett sådant 

lärande förutsätter att eleven är utrustad med lässtrategier och läsverktyg. Där har 

specialläraren i samarbete med ämneslärarna ett viktigt uppdrag.  

6.4 Framtida forskning 

Denna studie ger inte förutsättningar för generaliseringar vad gäller resultaten, utan 

får mer betraktas som en indikation på ett förhållningssätt bland ämneslärare inom 

gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Vidare forskning kring studiens 

frågeställningar vore därför intressant att göra. Lärarens inställning och 

arbetsmetoder spelar stor roll för elevernas utveckling, oavsett ålder, och Saletta 

(2018) framhåller vikten av att mer forskning bedrivs på tonåringars och vuxnas 

läsutveckling. Sådan forskning är väsentlig, inte minst för att problem av dyslektisk 

art inte uppvisar samma mönster hos tonåringar och vuxna som hos yngre barn och 

för att fenomen som kompenserad dyslexi hos äldre läsare hittills är mycket litet 

beforskade (Saletta, 2018).   

I vår enkätstudie märktes också en signifikant brist på svar som berörde digital 

litteracitet och multimodal läsförståelse och det kunde därför vara intressant att 
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utröna vad som ligger bakom avsaknaden av dessa aspekter i enkätsvaren. Läsning 

är en demokratisk rättighet och kraven på digital litteracitet ökar hela tiden i 

samhället och därför skulle mer forskning på detta område behövas. Vidare kunde 

en undersökning av lärares användning av ämnesspråket i klassrummet med 

specialpedagogiskt perspektiv vara ett bra bidrag till utveckling för alla elever då 

ett adekvat ordförråd är en förutsättning för läsförståelse enligt The Simple View 

of Reading. 

Eftersom lärare inom vuxenundervisningen och gymnasiets yrkesämnen var 

underrepresenterade i vår studie, finns det en lucka att fylla för framtida forskning 

vad gäller dessa kategoriers syn på läsning i sina verksamheter. Det vore också 

intressant att undersöka en mer generell bild av pågående läsundervisning i de 

frivilliga skolformerna. Ett sätt vore att med observation som metod få ta del av de 

textsamtal som pågår i svenska klassrum. Det kanske kan bli möjligt för oss i vår 

framtida yrkesroll. 

Ett annat sätt skulle vara att med aktionsforskning och i samarbete mellan forskare 

och skola undersöka läsundervisning och gemensamt genom analys hitta lösningar. 

Denna aktionsforskning skulle kunna ge det engagemang och den närhet till 

verksamheten som, enligt tidigare forskning (Johansson & Magnusson, 2019; 

Randahl & Andersson Varga, 2021), Läslyftet inte kunde ge alla lärare. 
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Bilaga 1: Centrala begrepp 

I denna bilaga tar vi upp ett antal centrala begrepp för att klargöra i vilken betydelse 

vi använder dem i vårt arbete. Begreppen är listade i alfabetisk ordning för att 

underlätta för läsaren att enkelt orientera sig bland begreppen. 

Appropriering 

I sociokulturella teoribildningar är appropriering ett centralt begrepp som betyder 

att eleven tar till sig innehållet i undervisningen och gör det till sitt eget, d.v.s. 

eleven omvandlar undervisningens innehåll till egen kunskap (Säljö, 2015). 

Kategoriskt perspektiv  

I ett kategoriskt perspektiv placeras orsaken till en elevs svårigheter hos den 

enskilde eleven, d.v.s. det handlar om elevens personliga egenskaper, såsom 

medfödda hinder, eller att det finns brister i hemmiljön. Detta betyder att åtgärder 

som sätts in är inriktade på individen och kan ofta innebära kortsiktiga lösningar på 

akuta problem (SPSM, u.å.). 

Läsförmåga 

På svenska är läsförmåga det begrepp som närmast motsvarar begreppet reading 

literacy som används i redovisningen av PIRLS internationella lästest. Enligt deras 

definition av termen är reading literacy förmågan att förstå och använda de 

skriftspråksformer som krävs i skola, samhälle och privatliv. Det handlar om att 

som läsare kunna konstruera mening från en mängd olika texttyper när man läser 

för att lära och för att kunna delta i sociala aktiviteter och situationer där läsning 

ingår, såväl som när man läser för nöjes skull (PIRLS, 2017). 

Läsförståelse 

Definitionen av läsförståelse i detta arbete utgår från The Simple View of Reading 

som brukar uttryckas med formeln: Läsförståelse = avkodning x förståelse (Gough 

& Tunmer, 1986, i Cain, 2010). Läsförståelse betraktas således som produkten av 

läsningens tekniska aspekter, det vill säga avkodningsförmågan, och den språkliga 
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förståelsen, vilket betyder att om den ena faktorn är noll är också läsförståelsen noll.  

Båda faktorerna måste finnas med för att läsförståelse ska uppstå (Cain, 2010). 

Mediering 

Begreppet mediering är centralt i sociokulturella perspektiv och benämner den 

samverkan som pågår mellan människors tänkande och handlande samt de 

kulturella produkter, eller artefakter, som finns tillgängliga och som vi kan använda 

oss av för att driva vårt tänkande, kunnande och handlande framåt. Mediering 

genom artefakter innebär således att disponibla kulturella produkter möjliggör 

lärprocesser när vi approprierar dem, d.v.s. gör dem till våra egna. Mänsklig 

mediering handlar om interaktion mellan människor i en bestämd situation och kan 

förstås som “en process där deltagarna socialiseras in i specifika samhällen eller 

diskurser genom att tillägna sig de speciella betydelser av ord, begrepp och 

handlingar som används där” (Jakobsson, 2012, s. 159).  Alternativa begrepp för att 

förstå mänsklig mediering kan, enligt Jakobsson, vara Wittgensteins språkspel eller 

Bahktins sociala språk. Att se läraren som en vägledande guide kan vara ett sätt att 

studera hur mänskligt samarbete och kommunikation fungerar i en skolsituation och 

hur både lärare och elev påverkas och utvecklas genom sin interaktion (Jakobsson, 

2012). 

Modellering 

Modellering innebär att läraren, som en del i förberedelsearbetet inför en ny uppgift, 

förklarar och visar både hur det färdiga resultatet kan se ut och hur arbetsprocessen 

som ska leda fram till resultatet kan gå till. På så vis får eleverna en modell som de 

kan följa när de sedan själva arbetar med uppgiften (Polias m.fl., 2017). 

Motivation 

Motivation kan delas in i två typer, inre och yttre motivation.  Den inre motivationen 

kommer inifrån individen i form av intresse, lust och nyfikenhet som ger individen 

en egen drivkraft att utföra olika aktiviteter eller lära sig nya saker. Yttre faktorer 

spelar ingen större roll om en individ drivs av sin inre motivation. Den yttre 

motivationen däremot handlar om att individen styrs av yttre faktorer, såsom 
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belöningar eller kritik från andra personer, vilket betyder att drivkraften kommer 

utifrån. Inre och yttre motivation är dock sällan renodlade utan det finns ofta ett 

komplext samspel mellan de båda typerna av motivation (Skolverket, 2015). 

Multimodal läsning 

Multimodalitet innebär att olika typer av medier och uttrycksformer kombineras till 

en betydelsebärande enhet. Multimodala texter innehåller olika slags 

kommunikationsformer, till exempel skrift, bild, tal, musik och rörliga bilder, som 

tillsammans bygger upp textens budskap. Detta är vanligt i digitala medier och 

förmågan att förstå och tolka multimodala texter är därför en kompetens som har 

blivit ett nödvändigt komplement till traditionell läsförmåga (Löthagen Holm, 

2016). 

Ramfaktorer 

Ramfaktorer är ett begrepp som växte fram inom läroplansteorin och syftar på alla 

de begränsande faktorer, utanför lärarens kontroll, som sätter ramar för hur läraren 

kan utforma och bedriva sin undervisning. Det kan till exempel röra sig om 

organisatoriska ramar, tid och undervisningsmaterial som står till förfogande, samt 

elevgruppernas sammansättning och storlek (Nordin & Vogt, 2021). 

Relationellt perspektiv 

I ett relationellt perspektiv anses en elevs svårigheter uppstå i mötet med 

skolsituationen och de krav som ställs där. Därför ligger fokus på relationer, 

interaktion och kommunikation. Det väsentliga är därför att undersöka lärmiljön 

och undervisningen för att se vad som kan förändras för att möta elevens behov och 

långsiktiga lösningar eftersträvas (SPSM, u.å.). 

Scaffolding 

Denna metafor innebär i skolsammanhang att läraren använder tillgängliga 

medierande resurser för att stötta eleverna i deras lärande och deras utveckling av 

nya förmågor. Denna stöttning kan till exempel bestå av väl genomtänkt planering, 
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relevanta uppgifter och lyhördhet för elevens behov. I takt med att elevens förmåga 

ökar trappas sedan stöttningen ner successivt (Polias m.fl., 2017).   

Vidgat text- och läsbegrepp 

Text som begrepp har numera en utvidgad innebörd så att det omfattar inte enbart 

skriven text utan även andra sätt att kommunicera och överföra budskap, inte minst 

digitala former av kommunikation. Det kan handla om andra medier, såsom bild, 

film, teater och musik, eller övriga typer av verbal och icke-verbal kommunikation, 

till exempel talspråk och kroppsspråk. Det utvidgade textbegreppet har fått till 

konsekvens att läsbegreppet också har vidgats från att endast gälla skriven text till 

att omfatta förståelse och tolkning av de övriga kommunikations- och 

uttrycksformerna också (Löthagen Holm, 2016). 
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Bilaga 2: Enkät 
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Bilaga 3: Missivbrev 

 

Fakulteten för lärarutbildning 

På specialpedagog- och speciallärarprogrammet vid Högskolan Kristianstad skriver 

studenterna ett självständigt arbete under sin sista termin. I detta arbete ingår att göra 

en egen vetenskaplig studie med utgångspunkt i en forskningsfråga som kommit att 

engagera studenterna under utbildningens gång. Till studien samlas ofta material in 

vid olika verksamheter, i form av till exempel intervjuer, enkäter och observationer. 

Ansvarig för dina personuppgifter är Högskolan Kristianstad. Enligt EU:s 

dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som 

hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Det självständiga arbetet 

motsvarar 15 högskolepoäng. När detta har blivit godkänt publiceras det i databasen 

DIVA 

https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/ 

2022-03-03 

Samtycke enkätundersökning 

Examensarbete: Studie om läsning och läsförståelse inom de frivilliga 

skolformerna 

Ansvarig handledare: Helena Sjunnesson 

Speciallärarstudenter: Mattie Adie, Ingrid Mogered Lindén och Linda Valarezo 

Falk 

Med detta brev vill vi fråga dig om samtycke till att du deltar i en studie som ingår 

i ett examensarbete om lärares uppfattning om elevers läsning och läsförståelse i de 

frivilliga skolformerna. Din skolas rektor har gett sitt godkännande till 

https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
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undersökningen. I brevet ges information om studien och om vad det innebär för 

dig att delta. 

Bakgrund till studien 

Vi är studerande på speciallärarprogrammet, specialisering mot språk-, skriv- och 

läsutveckling, vid Högskolan Kristianstad, och vi genomför nu sista terminen av 

vår utbildning med planerad examen i juni 2022. 

I utbildningen ingår att genomföra en studie inom ramen för ett självständigt 

arbete/examensarbete som riktas mot vår specialisering. Syftet med vår studie är att 

bidra med kunskap om ämneslärares beskrivning av sitt arbete med läsning och 

läsförståelse med gymnasie- och vuxenelever från ett lärarperspektiv samt den roll 

som specialläraren inom språk-, läs- och skrivutveckling kan spela i detta arbete. 

Hur går studien till och vad händer med lämnade uppgifter? 

Utifrån syftet har vi valt att göra en datainsamling i form av en anonym enkät 

skapad i Microsoft Forms. Vår studie kommer att utgå ifrån Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer, i bland annat följande avseenden: 

● Varje deltagare har rätt att avbryta sin medverkan när som helst, utan 

några negativa konsekvenser. 

● Varje deltagare kommer att tillfrågas inför materialinsamlingen och har 

möjlighet att avböja medverkan i studien. 

● Deltagarna och verksamheterna kommer att avidentifieras i det färdiga 

arbetet. 

● Materialet kommer enbart att användas för aktuell studie och kommer att 

förstöras när denna är examinerad. 

Mer information om de forskningsetiska principerna: 

https://www.vr.se/uppdrag/etik/etik-i-forskningen.html 

Vi skulle vara mycket tacksamma om du vill delta i den länkade enkäten. Enkäten 

beräknas ta ca 15–20 minuter. Svar önskas senast: 2022-03-20  

 

https://www.vr.se/uppdrag/etik/etik-i-forskningen.html
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Länkar till samtyckesblanketten och till enkäten: 

XXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning 

Linda Valarezo Falk                            Ingrid M Lindén 

XXXXXXXXXXXXX                           XXXXXXXXXXX 

Mattie Adie 

XXXXXXXX 

Ansvarig lärare/handledare: Helena Sjunnesson 

Kontaktuppgifter Högskolan i Kristianstad: 

www.hkr.se 

XXXXXXX 

 

  

http://www.hkr.se/
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Bilaga 4: Samtyckesblankett 

 

 


