
 

 

 

Förhållandet mellan upplevda 
lässvårigheter och ordförrådet hos 
högpresterande elever  

 

- en studie om elever i årskurs 3 på gymnasiet som aldrig tidigare 

uppmärksammats som lässvaga. 

 

The relationship between experienced reading difficulties and vocabulary of 

high-performing students 

 
- a study of students in grade 3 of senior high school who are experiencing reading difficulties 

and have never been recognized as weak readers. 

-  

 
 

Martina Ericson 

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 

Speciallärarutbildningen med inriktning läs- och skriv LPASP6 

Examinator: Kerstin Göransson 

Handledare. Karin Forsling 

Datum: 170616 



Abstract 
 

The purpose of this study is to broaden the knowledge about the relationship between 

experienced reading difficulties and the vocabulary of young people at the age of eighteen 

who have not previously been noticed by school. The survey is based on interviews with 

pupils in grade 3 of upper secondary school, whose self-assessments indicate that they 

experience reading difficulties. Additionally, a standardized vocabulary test is also used. In the 

study, there is quantitative and qualitative data that, on certain occasions, are measured 

against a control group. The analysis is based on a socio-cultural perspective and the analysis 

method used is bricolage. Based on the subject special education, a critical perspective is 

used, thereby teaching, planning and organization are examined more than the student's 

abilities. 

 

The combined results show that the students who experience reading difficulties have a less 

developed vocabulary compared to their peers. They mainly lack low frequency and 

specialized words such as professional expressions and scientific concepts. The students' 

overall experience show that they have had very little word knowledge teaching in interaction 

with their teachers, and they do not have work methods that compensate for their difficulties. 

Similar results are described in both national and international research. What differs from 

this study is that the students who have participated have never told anyone about their 

reading difficulties and that they are high-performing. 
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Sammanfattning 

 
Syftet med denna studie är att bredda kunskapen om förhållandet mellan upplevda 

lässvårigheter och ordförrådet hos ungdomar i 18-årsåldern som inte tidigare 

uppmärksammats av skolan. Studien baseras på intervjuer av elever i årskurs 3 på gymnasiet 

där alla via en självskattning angett att de upplever sig ha lässvårigheter. Utöver det används 

ett standardiserat ordkunskapstest. I studien är det kvantitativa och kvalitativa data som vid 

vissa tillfällen även mäts mot en kontrollgrupp. Analysen vilar på ett sociokulturellt 

perspektiv och analysmetoden som används är bricolage. Utifrån huvudämnet 

specialpedagogik antas ett kritiskt perspektiv där undervisning, planering och organisation 

granskas mer än elevens förmågor.  

 

Det sammantagna resultatet visar att de elever som upplever sig ha lässvårigheter har ett 

mindre utvecklat ordförråd jämfört med jämnåriga. De har främst brister när det gäller 

lågfrekventa och specialiserade ord som fackuttryck och vetenskapliga begrepp. Elevernas 

samlade erfarenheter visar att de haft ytterst lite ordkunskapsundervisning med lärare och de 

har inte arbetssätt som kompenserar deras svårigheter. Likande resultat finns beskrivna i både 

nationell och internationell forskning, det som skiljer sig från denna studie är att eleverna som 

deltagit aldrig har berättat om sina lässvårigheter för någon och att de är högpresterande.  
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1 Inledning med bakgrund och problemformulering 
 

20–25 procent av Sveriges befolkning har någon form av läs- och skrivsvårigheter och endast 4–7 

procent av dessa utreds med diagnoserna dyslexi eller språkstörning (Samuelsson, Arnqvist, Dahlin 

och Elwér, 2009). En enkel matematisk överslagsräkning på ovanstående siffror visar att det alltså 

borde finnas många elever i klassrummen i Sveriges skolor med läs- och skrivproblematik, som 

upplever sig ha svårigheter som andra inte har, när det gäller att läsa och skriva. Det är den kategori 

av elever som denna studie handlar om. 

 

Utifrån området specialpedagogik intar jag ett kritiskt perspektiv som förhållningssätt som enligt 

Nilholm (2007) innebär att skolmisslyckanden ska sökas utanför eleven själv och att skolan ska för-

ändra sin miljö, undervisning och bemötande så att det passar för mångfalden av elevers olikheter. I 

utopin skulle specialpedagogiska insatser inte behövas. ”Skolan ska förmå att möta varje barns be-

hov utifrån dess egna förutsättningar” (Nilholm, 2007, s. 22). Myndigheten för skolutveckling 

(2007) menar att lärarnas kompetens är den faktorn som har störts inverkan på barn och ungdomars 

läs- och skrivutveckling. Om lärare kompetensutvecklas mer för att kunna möta varje barns behov 

skulle diagnostiseringarna av till exempel dyslexi sjunka drastiskt.  
 

 

Detta stärker ett kritiskt perspektiv eftersom den gemensamma tanken inom det kritiska perspektivet 

är att specialpedagogiken uppstår till följd av olika sociala processer. Om sociala förändringar sker 

så som mer varierad och anpassad undervisning av kompetensutvecklade lärare skulle 

specialpedagogiken kunna tas bort, den skulle alla kunna få del av och inte enbart elever med 

diagnoser eller svårigheter. 

 

I denna studie har jag valt att studera ordförrådet hos elever som upplever lässvårigheter. Detta för 

att ”ordförråd är den kanske viktigaste enskilda faktorn bakom läsförståelse och en elev i årskurs 9 

bör kunna cirka 50 000 ord” (Myndigheten för skolutveckling, 2007, s. 82). Carlström (2010) hävdar 

att grundförutsättningarna för en god läsförståelse är att förstå ord och begrepp i texten man läser 

och att kunna sätta in ord i olika sammanhang. Detta gör att det känns extra angeläget att ta reda på 

om elever som upplever sig ha svårigheter besitter ett stort och aktivt ordförråd.  

 

Myndigheten för skolutveckling (2007) hävdar att strukturerad undervisning av pedagogerna när det 

gäller ordigenkänning och ordförståelse har visat sig vara mer framgångsrika än traditionell 

undervisning av speciallärare. Det är också av vikt att problem uppfattas och insatser sätts in tidigt. 

 
Allt läsande och skrivande i skolan måste vara meningsfullt för eleven men kan ändå styras av pedago-

gen så att undervisningen också blir strukturerad mot specifika färdigheter som ordigenkänning, ordför-

ståelse och fonologisk förståelse. Sådana strategier har vid en jämförelse visat sig vara mer framgångs-

rika än traditionell specialundervisning. (Myndigheten för skolutveckling, 2007, s. 114) 

 

Beck, McKeown och Kucan (2002) skriver att barn i åk 3 lär sig cirka 3000 ord per år det vill säga 8 

ord per dag, medan vissa barn lär sig bara 800 ord per år, det vill säga 2 ord per dag. Man beräknar 

att cirka 600 ord per år kan läras in direkt, genom lärarledd undervisning. Majoriteten av nya ord 

måste alltså fortfarande läras in indirekt, via muntlig och skriftlig kontext. Høien och Lundberg 

(2010) menar att om mer än 20 procent av alla orden i en text är okända förstår man inte mycket alls 

av det lästa.  

 

Ordförrådet är indelat i olika nivåer beroende på hur frekvent orden används och hur vardagliga eller 

specialiserade de är. Ordförrådet består av dessa tre nivåer. 
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Ordförrådets tre nivåer 

Nivå 1: Basordförrådet. Nivå 2: Centrala & högfrekventa ord som          Nivå 3: Lågfrekventa, specialiserade ord, 

Vardagliga ord som påträffas i flera olika sammanhang – bör vara    fackuttryck – lärs in i NO, SO etc. 

sällan behöver läras ut (klocka,  föremål för aktiva diskussioner (resurs, åsikt,    (isotop, mikroklimat, aorta) 

pappa, glad, gå)   analysera, jämföra)   

(Beck m.fl., 2002, s. 17) 

 

På högstadiet och gymnasiet introduceras eleverna för en svårare litteratur där många av orden 

hamnar på nivå 3. Om inte skolans pedagoger undervisar dem om orden kan det bli svårigheter med 

förståelsen. 

Det är extra intressant att försöka få syn på hur ordförrådet är utvecklat hos elever som själva 

upplever sig ha svårigheter med läsning. Elever med upplevda lässvårigheter som har genomgått 

hela det svenska skolsystemet borde ha fått tillräcklig undervisning eller i varje fall på egen hand 

tillskansat sig kunskap så att de har ett för åldern genomsnittligt ordförråd. 

Elever som har en dyslexidiagnos kanske inte alls upplever sig ha svårigheter med läsningen medan 

läraren gör det. Elever med dyslexidiagnos eller språkstörning är uppmärksammade av pedagoger 

och rimligtvis borde de få extra undervisning eller stöd med ordförrådet. 

Eleverna som upplever sig ha läs- och skrivsvårigheter riskerar att inte uppmärksammas av 

pedagogerna och de kanske inte får stödet som de behöver. Att inte få stödet som behövs och inte nå 

sin fulla potential eller misslyckas gör att självförtroendet kan påverkas. Om eleven själv upplever 

sig ha problem borde det få genomslag på allt skolarbete eftersom elevens självkänsla till stor del 

påverkar både inlärning och beteende (Taube, 2013). 

Att ta reda på om det upplevda svårigheterna med läsning verkar ha någon relation med ordförrådet 

är viktigt eftersom ordförrådet är en konkret del för lärarna att arbeta med i undervisningen. Det 

finns många metoder för att utvidga ordförrådet och sannolikt skulle det kunna göra stor skillnad för 

elevernas skolprestation om ordförrådet utökas och läsningen förbättras. Då kan elevens självkänsla 

också stärkas vilket ger genomslagskraft i skolans alla ämnen men även på elevens fritid. 

En hel del undersökningar finns redan genomförda på elever med dokumenterade läs- och 

skrivsvårigheter eller diagnoser men ytterst få på de andra eleverna som kanske aldrig fått en 

pedagogisk bedömning eller utredning. Det saknas kunskap om deras situation eller behov. I princip 

nästan alla undersökningar är dessutom genomförda på unga barn eller vuxna. Det är mycket svårt 

att hitta resultat för elever i 18-årsåldern. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att bredda kunskapen om relationen mellan upplevda lässvårigheter och 

ordförrådet hos ungdomar i 18-årsåldern som inte tidigare uppmärksammats av skolan. 

 

Frågeställningen för detta arbete lyder: 

Hur ser relationen ut mellan elevers upplevda lässvårigheter och deras ordförråd? 

Har elever med upplevda lässvårigheter mindre ordförråd än andra jämnåriga? 

Har undervisningen i någon av ordförrådets tre nivåer brustit så eleverna saknar delar i sitt 

ordförråd? 
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2 Centrala begrepp och styrdokument 
 

Ordförråd: ord och begrepp som en person kan betydelsen av och aktivt kan använda själv vid egen             

muntlig-  och skriftlig kommunikation. 

 

Lässvårigheter: problem eller svårigheter när det gäller förmågan att ta in information via text. 

 

Upplevda lässvårigheter: någon som upplever, känner och tycker att de har svårigheter att ta in 

information via text. 

 

Standardiserade test: ett fastställt test som alltid genomförs på samma sätt, är utprovat på en större 

ängd informanter och har ofta en normalfördelningskurva eller stanine värde kopplat till olika 

resultat. 

 

Staninevärde: råpoängen i ett standardiserat test omsätts till ett staninevärde. Stanineskalan är 1–9. 

Värdena 1–3 ligger under genomsnittsvärdet för åldern, 4–6 ligger inom genomsnitts-  

värdet och 7–9 ligger över genomsnittsvärdet för åldern. 

 

Korrelation: begrepp från statistiken som beskriver styrkan av ett samband mellan två variabler. 

 

Kohort: en grupp individer i en undersökning som har samma förutsättningar t.ex. ålder eller 

erfarenheter 

 

Kvalitativ forskning: forskning som ska ge djupare förståelse för människans beteende, värderingar 

och handlingar, metoder är ofta observationer och intervjuer.   

 

Kvantitativ forskning: forskning som via en hypotes försöker med mätbara data komma fram till 

om den objektiva sanningen (hypotesen) är korrekt, metoder är ofta enkäter och experiment. 

 

2.1 Styrdokument 
I Skollagen (SFS 2010:800) finns inslag av ett sociokulturellt perspektiv med fokus på språk kopplat 

till lärande och socialt sampel med andra. I förskola och förskoleklass betonas att social gemenskap 

och allsidiga kontakter ska främjas. Detta finns även med för grundskolans elever med tillägget att 

de även ska ges en god grund för att kunna delta i samhällslivet. I Skollagen (SFS 2010:800) finns 

för gymnasiet en skrivelse om organisationen. Den ska utformas så att den främjar social gemenskap 

och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa 

och tillämpa kunskaper. Utöver ovanstående skrivelser i Skollagen finns också beskrivet hur skolan 

ska möta barn och ungdomar. Hänsyn ska tas till olika behov och alla ska stimuleras så att de 

utvecklas så långt som möjligt. Skolan ska uppväga skillnader i barnens behov och förutsättningar så 

att alla kan tillgodogöra sig utbildningen som erbjuds (SFS 2010:800). 
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Den svenska läroplanen vilar på ett sociokulturellt perspektiv, där framhålls det att språket är en 

viktig del för individen. Här nedan redovisas innehåll från läroplanerna som styrker att det 

sociokulturella perspektivet genomsyrar både organisation, syn på kunskap och mål. 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011a) är det tydligt 

framskrivet att språk och identitetsutveckling är nära sammanknutet med varandra. Vidare står att 

varje elev ska få utveckla sina möjligheter för kommunikation och på sätt även utveckla en tilltro till 

sin språkliga förmåga.  

Även i läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket, 2011b) och examensmål finns ett sociokulturellt 

perspektiv med i beskrivningarna. Där beskrivs språket som människans främsta redskap för att 

tänka, kommunicera och lära sig. Språket är en del av människans personlighet och med hjälp av 

språket lär människan känna sin omvärld och sig själv. 

Eleverna på gymnasiet ska ges stora möjligheter att få utveckla sitt språk genom att samtal, läsa och 

skriva. De ska få stöd för sin språk- och kommunikationsutveckling om de behöver det. Det är upp 

till läraren på gymnasiet att organisera och genomföra arbetet så att eleverna utvecklas utifrån sina 

egna förutsättningar och samtidigt ska de stimuleras så att utvecklingen går framåt (Skolverket, 

2011b).  
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3 Forskningsöversikt 
 

I denna forskningsöversikt presenteras aktuell, nationell och internationell forskning som hör 

samman med frågeställningen.  

 

Riketts, Nation och Bishop (2007) genomförde en studie i England där det deltog 81 barn. Barnen 

var mellan 8 år och 8 månader och 9 år och 9 månader. 58 barn var flickor och 23 barn var pojkar. 

Alla barnen hade engelska som modersmål och ingen bedömdes vara i behov av särskilt stöd. Alla 

barn fick genomföra lästest, språktest och kognitiva test som gjorde att de identifierade 15 duktiga 

läsare och 15 svaga läsare. Dessa 30 barn genomförde sedan fler test som jämfördes.  Riketts m.fl. 

(2007) studie visade att det finns en hög korrelationsfaktor mellan en elevs ordförråd och 

läsförståelse. De svaga läsarna i studien visade brister i sitt ordförråd jämfört med de starka läsarna.  

 

Liknande resultat framkom i Quinn, Wagner, Petcher och Lopez (2015) studie som genomfördes i 

USA.  Där deltog 316 barn i en longitudinell studie från det att barnen gick i årskurs 1 till och med 

årskurs 4. Vid studiens sista test var 219 barn kvar. Quinn m.fl. (2015) utförde tester i ordkunskap 

och läsförståelse och kom fram till att det finns ett orsakssamband mellan dessa två faktorer. De fann 

att för att få en ökad läsförståelse behövs också till viss del ett ökat ordförråd. Vidare framkom att 

barn med höga ingångsvärden i studien gjorde större framsteg än de barn som gick in med lägre 

värden.  Dessa två studier har bekräftat att sambandet finns mellan ordförråd och läsförståelse men 

de säger ingenting om hur eleverna själva upplever sin förmåga.  

 

Om ordförrådet har ett så stort samband med läsförmågan som forskningen visar torde elever som är 

högpresterande ha ett större och/eller bättre ordförråd än de elever som är lågpresterande. 

Läsförmågan är avgörande för i princip alla skolämnen på ett eller annat sätt. Skolprestationen, 

läsningen och ordförrådet borde således ha ett samband. Kuperman och Van Dyke (2013) 

genomförde en studie för att förstå om eller hur ordförrådet påverkar läsförståelsen för mindre 

skickliga och skickliga läsare. De kunde se att skickliga läsare till största del kom från högutbildade 

hem och de med lägre ordförråd från lågutbildade hem. Kuperman och Van Dyke (2013)  kom fram 

till att de högutbildade, det vill säga de skickliga läsarna, hade ett mycket större ordförråd samt var 

snabbare läsare än de lågutbildade, mindre skickliga läsarna. De kunde dra slutsatsen att de mindre 

skickliga läsarna behövde många fler exponeringar av ett nytt ord för att de skulle införliva det i sitt 

eget ordförråd.  

 

För att få mer kunskap om frågeställningen som innefattar elevernas egna upplevelser av läsning 

lästes en studie av Bosacki (2012) som i Kanada just undersökt om hur blyga barns självuppfattning 

är när det gäller läsning för att sedan låta dem genomföra ett ordkunskapstest. Barnen var i åldrarna 

5–8 år vilket är mycket lägre än de informanter som tänker vändas i denna studie men det är ändå av 

intresse att se resultatet. Bosacki (2012) fick i sin studie fram att pojkars självskattning följde 

resultatet av ordförrådet. Låg självskattning innebar också lågt resultat på ordkunskapstestet. De 

blyga flickorna skattade sin kompetens lägre än vad ordkunskapstestet visade men det kan bero på 

just deras blyghet. De icke blyga flickorna fick samma resultat som pojkarna. Om man tar dessa 

resultat i beaktning verkar det finnas en korrelation mellan upplevd läsförmåga och ordförråd. 

Frågan är om det är lika när barnen kommit högre upp i ålder.  

 

Vid en longitudinell studie av elever från skolår 1–7 av Prochnow, Tunmer och Chapman (2013) 

visade resultaten att barn som i tidiga år har lässvårigheter får låg självuppfattning om sin läsning. 

Deras studie genomfördes på 152 barn där 90 stycken var pojkar och 62 stycken var flickor. Totalt 

deltog 25 pedagoger i studien men de minskade precis som antalet deltagande barn med åren. 
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Studien bekräftade den redan välkända Matteus-effekten, det vill säga att elever som börjar med 

lässvårigheter ohjälpligt kommer längre och längre efter vartefter tiden går. Om det är svårt att läsa 

blir vi mindre motiverade och då tränar vi inte lika mycket och då blir förmågan mindre bra. Medan 

den lässtarke tycker det är roligt, läser mycket och hela tiden utvecklar sitt läsande. I studien 

Prochnow mfl. (2013) genomförde fick barnen göra självskattning på sin läsning. De fick påståenden 

de skulle värdera utifrån en 5-gradig skala. Studiens resultat visar att det finns en ömsesidig relation 

mellan läs- och skrivprestation och barnens självskattning av sin läsning. De kunde också se att barn 

som i tidiga åldrar är läs- och skrivsvaga över tid ofta utvecklar låg självkänsla om läsning och får 

ett mindre bra beteende i skolan. 

 

Att i skolan kontinuerligt och systematiskt träna för ett ökat ordförråd har visat stora positiva 

effekter på läsförståelsen för alla elever, inte bara de som redan är lässtarka kom Clarke, Snowling, 

Truelove & Hulme (2010) fram till i sin forskning. De genomförde en studie på 84 barn i åldrarna 8–

9 år i England där barnen fick olika typer av träning och effekten mättes. I studien kom de fram till 

att specifika läsförståelseproblem bland barn är relativt vanliga, de kom fram till att 7,5 % av barnen 

har läsproblematik. Dessa barn är ganska lätta att identifiera och kan med hjälp snabbt förbättra sin 

läsning.  

 

Pullen, Tuckwiller, Konold, Maynard och Coyne (2010) har genomfört forskning på hur 

ordkunskap- och ordförrådsträning påverkar barn som riskerar att utveckla lässvårigheter. De 

genomförde en undersökning på 224 stycken barn i årskurs 1 i USA. 98 stycken barn av de 

deltagande identifierades i risk för att få lässvårigheter baserat på deras låga värden när det gällde 

ordförråd. Pullen m.fl. (2010) anser att ordförrådet spelar en viktig roll när de som lär sig ska läsa för 

att lära. I studien användes RTI (response to intervention) som undervisningsmetod på en grupp 

elever och den jämfördes med en kontrollgrupp. Denna metod, RTI, har växt fram ur 

specialpedagogiken utifrån tanken om att elever som uppfattas ha specialpedagogiska behov 

egentligen är offer för dålig och ineffektiv undervisning i sitt klassrum. Barnen som deltog i 

undersökningen delades in i 98 stycken med lässvårigheter och 126 utan svårigheter utifrån 

resultaten av ett PPV-4 test som mäter ordförråd med hjälp av bilder. Resultatet av Pullen m.fl. 

(2010) undersökning visar att barn med lågt ordförråd behöver den extra träningen som de fick via 

RTI, de hade högre resultat på sina sluttest av ordförrådet. De barn som ingick i kontrollgruppen som 

inte fick RTI, förvärvade inte samma kunskaper. Efter fyra veckor visade testresultaten att de 126 

barnen utan svårigheter hade behållit sina nya ordkunskaper medan de 98 barnen med svårigheter 

hade förlorat en större del av sina. Det menar Pullen m.fl. (2010) visar att barn med svårigheter har 

nytta av annan typ av undervisning men de behöver repetition för att kunskaperna ska bli beständiga 

över tid.  

 

Wanzek (2014) genomförde en studie på tre grundskolor med 46 barn som av skolan hade 

identifierats som lässvaga, alla hade en läsning som låg lägre än årskursen de gick i. Wanzek (2014) 

undersökte i sin studie hur mycket och vilken typ av ordkunskapsträning eleverna erhöll i åk 2. I 

studien framkom att mycket lite tid i klassrummen ägnades åt att förklara ord. Lärare med 

specialpedagogisk kompetens ansåg inte att ordförrådet var något de behövde träna med de lässvaga 

eleverna. Lärarna i studien hade i klassrumsundervisningen fokus på ord av vardagskaraktär och 

mycket sällan togs mer vetenskapliga ord upp. Biemiller (2001) anser att när läraren genomför en 

undervisning som fokuserar på att förklara vad ord betyder ökar elevernas aktiva ordförråd. Även 

relativt kortfattade förklaringar i undervisningssituationen har visat att elevernas ordförråd 

förbättras.  

 

De studier som hittats kring frågeställningen riktar in sig på yngre barn och ungdomar.  Inte någon 

studie som behandlar både ordförråd/ordkunskap och den upplevda läsförmågan för elever på 

gymnasienivå har hittats vid sökningar. Hall, Greenberg och Laures-Gore (2014) genomförde en 
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undersökning där informanterna var vuxna engelsktalande med en läsning motsvarande en person i 

10-årsåldern. Deras resultat skulle kunna var jämförbara med det som framkommer av informanterna 

som avses i denna studie. Hall m.fl. (2014) fann i sin undersökning att det finns ett signifikant 

samband mellan ordförråd/ordkunskap och läsförståelse hos vuxna med svag läsförmåga. De fann 

också att dessa vuxna hade ett mindre ordförråd än väntat för deras ålder. Läsförståelsen var mest 

påverkad i jämförelse med nonensordläsning och ordavkodning som också testades. 

 

I Sverige genomförde Fischbein och Folkander (2000) en studie på 286 ungdomar i gymnasiet som 

alla hoppat av under det första året. Informanterna i undersökningen fick delge sin skolbakgrund, 

genomföra läs- och skrivtest samt läsförståelsetest. Efter dessa tester valdes fem högpresterande 

elever ut och fem lågpresterande för intervjuer om sina skolupplevelser. Studiens resultat visar att de 

högpresterande eleverna var textbrukare medan de lågpresterande inte brukade text på samma sätt, 

de undvek läsning. Likheter mellan hög- och lågpresterande var att de ofta kom från hem med endast 

en förälder och hade låg självkänsla kring sina skolprestationer. Fischbein och Folkander (2000) 

slutsats var att de högpresterande eleverna ofta var uttråkade och slutade skolan samt att de elever 

som hade svårigheter med att läsa och skriva var överrepresenterade bland de som hoppade av första 

året på gymnasiet.  

 

Elwér (2014) fann i sin forskning på barn med tillräcklig avkodningsförmåga att 

läsförståelseproblematik uppträder inte förrän i årskurs 4. Elwér (2014) använde data från den 

internationella longitudinella studien på tvillingpar i fyra olika länder. Det är mer än 1000 deltagande 

par i insamlade data. Det som händer i årskurs 4 är att då blir det svårare texter, längre meningar, 

svårare grammatiska strukturer och fler ord i nivå 2 och 3. Gymnasieelever som är informanter i 

denna studie kan kanske sätta ord på om de känner igen sig i den beskrivningen att svårigheten ökar 

från och med årskurs 4. Elwér (2014) fann också att redan vid 5-års ålder går det att genom att 

bedöma barnets muntliga förmåga se om de senare kommer att visa förståelsesvårigheter. Dessa barn 

behöver strukturerad ordkunskapsträning i förskola och skola för att få en bra utveckling. Wanzek 

(2014) genomförde en mätning i USA av hur mycket strukturerad undervisning av ords betydelse 

som förekom i klassrummen på låg- och mellanstadienivå när lästräning stod på schemat. Hon kom 

fram till att under en lektion med lästräning på 1 timme och 30 minuter användes i genomsnitt 7 

minuter till direkt ordkunskapsundervisning. De elever som gick på specialträning erhöll i snitt 1 

minut extra. 

 

Riketts m fl. (2007) kom fram till att inte alla barn som har en svag läsförståelse har en begränsning i 

sitt ordförråd. Det kan finnas andra bakomliggande faktorer som utgör hinder vid läsning. Det kan 

till exempel vara koncentrationsproblematik eller synfel som gör att eleven misslyckas med sin 

förståelse. Eftersom det används kvalitativa metoder i studien som ska genomföras går det eventuellt 

att få syn på orsaker som inte härrör till ordförrådet. Eleven själv kan sätta ord på vad som påverkar 

och begränsar under intervjusituationen.  

 

Studierna har alla till största del varit av kvantitativ karaktär och metoderna som använts har varit 

enkäter, ordkunskapstest, läsförståelsetest och annan typ av datainsamling så som att mäta till 

exempel ögonrörelser vid läsning. Endast Bosacki (2012) använde sig av de deltagande barnens 

lärare i sin studie. Hon lät lärarna bedöma barnens sociala kompetens, läsning etcetera. Ingen av 

studierna har använt sig av föräldrarna som informanter. Resultaten i studierna är framräknade med 

hjälp av olika system och modeller som ger svar på orsakssamband mellan olika faktorer samt hur 

utvecklingen gått framåt med hjälp av standardavvikelser.  
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3.1 Slutsats av forskningsöversikten 
Eftersom alla studier i princip håller samma struktur i sin metod är det önskvärt att behålla liknande 

metoder. Forskningen visar att det finns en skillnad när det gäller flickor och pojkar. Pojkar har 

högre tankar om sin förmåga. Om en lärare ska kunna påverka, arbeta med och hjälpa till i en elevs 

utveckling behövs ett samförstånd om vilka färdigheter som finns. Om eleven redan tycker att den 

kan läsa och skriva bra eller precis lika bra som alla andra är det svårt att få till en bra inlärning. 

Forskningen visar också att det finns samband mellan läsförmåga och ordförråd samt att 

undervisningen i skolan har betydande avgörande på hur barn utvecklar sitt ordförråd och därigenom 

sin läsförmåga och läsförståelse. 

 

 

3.2 Litteraturgenomgång 
De senaste tjugofem åren har inneburit stora förändringar för den svenska skolan. Skolan har gått 

från att vara centralt styrd till att decentraliseras under 1990-talet då det kom politiska beslut med 

den inriktningen (Gustafsson, Lind, Mellander & Myrberg, 2014). Samtidigt som detta skedde var en 

stor kris i grundskolan eftersom det saknades utbildas arbetskraft. Lärartätheten sjönk och andelen 

obehöriga lärare ökade kraftigt. Informanterna i denna undersökning är den första årskullen som 

erbjöds förskoleklass och förskolan fick också sin första läroplan (Gustafsson m.fl., 2014). 

Jämförelser och analyser mellan mätningarna Programme for the International Assessment of Adult 

Competencies (PIAAC) som mäter vuxnas färdigheter och ungdomarnas Programme for 

International Student Assessment (PISA) har gett möjlighet att se spår av de senaste 40 årens olika 

skolsystem när det gäller läsfärdigheter, räknefärdigheter och problemlösning i IT-miljöer. Kohorten 

16–20-åringar har den lägsta genomsnittliga poängen av de fyra kohorterna som startar med personer 

födda 1974 och slutar med de födda 1996. Gustafsson m.fl. (2014) gör analysen att det är en 

generationseffekt. De försämrade värdena när det gäller läsfärdighet anser de beror på ändrade 

läsvanor hos de yngre grupperna på grund av att läsningen har minskat starkt. Vidare beskriver de att 

i de unga åren utvecklas en rad kognitiva förmågor som är relaterade till läsning så som arbetsminne, 

perceptuell processhastighet med mera. Gustafsson m.fl. (2014) menar att den sannolika 

förklaringen till varför de yngsta i undersökningen har de sämsta resultaten på alla delar är på grund 

av den minskade lärartätheten och andelen outbildad personal. 

Tänkande och språk är starkt sammanknutet och det vetenskapliga tänkandet som eleven utsätts för i 

skolan utgör ingen naturlig förlängning av det vardagliga tänkandet (Lindberg, 2006). Här har 

pedagogen en viktig roll för eleverna. En av skolans viktigaste uppgifter är att bygga broar mellan 

vardagskunskaperna och skolkunskaperna samt mellan vardagsspråk och skriftspråk (Lindberg, 

2006).  

 

 Läsförståelsen kräver på samma sätt som språkförståelsen att individen har en rik semantik, 

 omvärldskunskaper och ett stort ordförråd. Vi har tidigare identifierat vokabulär som en prediktor till 

 den tidiga läs- och skrivinlärningen och att vokabulär är en språklig kompetens som har ett visst 

 samband med ordavkodning och ordigenkänning. [---] Med andra ord, om man känner till en individs 

 förmåga att koda av och känna igen skrivna ord och omfånget i hennes ordförståelse kan man relativt 

 väl förutsäga hennes läsförståelse. (Samuelsson, 2006, s. 392) 

 

Lindberg (2006) och Molloy (2008) är överens om att ordförrådet har en avgörande betydelse för 

läsningen. Molloy (2008) menar att kunskap om ord gör oss till bättre läsare och bättre skribenter. 

Vidare anser hon att ordkunskap ska ta plats i läsundervisningen, genom att tillsammans i 

klassrummet läsa och prata om ord ges eleverna ett levande ordförråd. Eleven kan sedan använda 

orden när egna erfarenheter ska beskrivas eller det egna tänkandet ska gestaltas. För lässvaga elever 

är högläsningen en bra metod eftersom de lässvaga eleverna får hjälp av en vägledande röst att ta sig 
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igenom text. Läsängsliga elever eller tysta elever kan ha bra läsförmåga men de litar inte på den 

egna rösten i det offentliga rummet enligt Molloy (2008). 

Svårigheter eller brister visar sig ofta i den tidiga läs- och skrivinlärningsstarten men de har sina 

rötter långt tillbaka i småbarnsårens talspråkliga utveckling (Myrberg, 2003). Barnets biologiska 

förutsättningar och miljöförutsättningarna samverkar i uppkomsten av läs- och skrivsvårigheter. 

Goda miljöförutsättningar kan minska risken trots ogynnsamma biologiska förutsättningar och tvärt 

om (Myrberg, 2003). ”Hög lärarkompetens är den mest betydelsefulla beståndsdelen i pedagogik 

som lyckas utveckla elevernas läs- och skrivförmåga och förhindra att läs- och skrivproblem 

uppkommer” (Myrberg, 2003, s. 7). Ett systematiskt och välplanerat arbetssätt som är motiverande 

för eleven är framgångsfaktorer. Myrberg (2003) och Molloy (2008) är överens om att läsförståelse 

och ordförråd utvecklas genom att man samtalar om texter man läser gemensamt i klassen. Genom 

att läsa flera olika texter om samma sak i stället för att förlita sig till en lärobok, och genom att läsa 

texter som utmanar elevens fantasi och föreställningsförmåga. Vardagsspråket ska utmanas och 

förflyttas mot det vetenskapliga språket. 

”En viktig insikt från sociokulturell forskning är att läsning och skrivning är allsidiga aktiviteter som 

fyller många skilda uppgifter i människors liv” (Kullbrandstad, 2006, s. 273). Begreppet literacy 

beskriver detta sociala bruk av läsning och skrivning som sker överallt i livet, hemma, på jobbet och 

i skolan. Det är en social övning som påverkas av kulturen och värderingarna runt oss och reglerna 

på platsen vi är (Janks, 2010). Införandet av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i skolan 

via datorer, lärplattor et cetera har gjort att elever mer sällan använder papper och penna. Läsningen 

blir inte en linjär verksamhet som tidigare utan det är en variation av sidor som överlappar varandra, 

länkar till varandra och kan innehålla hypertext det vill säga att två eller fler olika medieuttryck är 

sammanknutna så som till exempel bild och text (Janks, 2010). 
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4 Teoretiska utgångspunkter 
 

I detta avsnitt redovisas ett sociokulturellt perspektiv. Källor är hämtade både från en mer nutida 

tolkning av perspektivet samt från upphovsmannens teorier.  

 

4.1 Bakgrund 
Syftet och frågeställningarna i studien skapar ett vetenskapligt problem och för att undersöka det och 

försöka lösa det krävs ett material att analysera. Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) beskriver att 

det är ett måste att inta ett visst teoretiskt perspektiv. ”Att gå in i en viss teoretisk idévärld medför 

med nödvändighet att vissa begrepp och försanthållanden träder i förgrunden, medan en annan 

idévärld pekar ut andra begrepp och försanthållanden” (Bjereld m.fl., 2009, s. 23). Teorin som är 

vald ger forskaren verktyg för att kunna värdera och analysera sitt material. Den gör att forskaren 

kan ställa de rätta frågorna för att få svar. Teorin sätter också analysredskapen för att få till en 

kategorisering eller sortering (Bjereld m.fl., 2009). 

 

Syftet, studien och analysen i denna studie vilar på ett sociokulturellt perspektiv. Den traditionen 

härstammar från Vygotskijs arbeten om barns utveckling och lärande (Vygotskij, 1999). Säljö 

(2014b) beskriver att det sociokulturella perspektivets fokus är på språk och kommunikation, som en 

stor del av lärandet. Människan använder olika redskap och språket är ett av dem. Genom språket 

formas vi människor till tänkande varelser. Att inte ha ett ordförråd som räcker till eller inte ha en 

läsning som fungerar som ett bra verktyg påverkar eleverna både socialt men även i skolan (Säljö, 

2014a). 

 

 

4.2 Sociokulturellt perspektiv 
”Ett ord som berövats sin betydelse är inget ord, utan ett tomt ljud” (Vygotskij, 1999, s. 394). Med 

detta vill Vygotskij säga att ord hör ihop med vårt intellekt. Ordets betydelse är ett fenomen som hör 

ihop med vårt eget tänkande. Ordet är en enhet som har en betydelse och den betydelsen kan 

utvecklas och förändras över tid.  

Lev Simjonovitj Vygotskij (1896–1934) hade ett forskningsintresse som riktades mot relationen 

mellan tanke och ord (Selander, 2017). Han var speciellt intresserad av att ta reda på vad som händer 

med barns tänkande när barnen lär sig begrepp om sin omvärld. Vygotskij ville i sin forskning 

komma bort från förklaringsmodellen där biologin ansågs kunna förklara olika psykologiska 

fenomen (Selander, 2017). Vygotskij var verksam med frågor om lärande och utbildning i ungefär tio 

år och han arbetade vid den psykologiska institutionen i Moskva. 

Enligt Vygotskij (1999) och ett sociokulturellt perspektiv utgår barn från delarna till helheten när de 

lär sig att behärska språket. Från ett ord sker en sammanlänkning av två och tre ord som tillslut blir 

satser.  Det muntliga språkets förståelse underlättas av en direkt överföring av tanken med hjälp av 

intonation, gester med mera. Vid muntlig kommunikation har alla som deltar i dialogen en 

kännedom om kontexten. Skriftspråket däremot är en mångordig, exakt och detaljerad språklig form. 

Vygotskij (1999) menar att innebörden av ett ord uttalat eller skrivet aldrig är fullständig. Eftersom 

innebörden förändras med vår förståelse av världen och hur det inre i individen som tolkar ordet 

konstruerar sin syn på världen. Ord måste också till för att överföra och förklara det som överförs 

vid muntlig kommunikation utan ord. ”Skriftspråket tar sig komplicerade former och kan betraktas 

som en komplicerad språklig aktivitet” (Vygotskij, 1999, s. 447). Människor kan uttrycka sig med 
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hjälp av bilder och symboler och vi kan samtidigt kommunicera om dem. Vi är påhittiga och kan 

skapa nya sätt att kommunicera på i ett sociokulturellt perspektiv och språk är ett samspel mellan 

tecken och andra uttrycksformer (Säljö, 2014a). 

I ett sociokulturellt perspektiv enligt Vygotskij (1999) lär sig barn ord i olika steg. Det första steget 

är synkretiserings fas då ordet kopplas direkt till själva föremålet det symboliserar. Nästa steg är 

komplex fas då barnet också väger in föremålets egenskaper. Det sista steget är begreppslig fas då 

barnets vardagliga och spontana begrepp möter mer teoretiska begrepp och förklaringar. Det är inte 

förrän i puberteten som det tredje och slutgiltiga steget tas i den intellektuella utvecklingen. Då 

fullbordas förmågan att tänka om begrepp både på ett konkret och ett abstrakt sätt. I de övre tonåren 

kan också detta verbaliseras. 

 

 Medvetandet avspeglar sig i ordet, så som solen i en liten vattendroppe. Ordet förhåller sig till 

 medvetandet som den lilla världen till den stora, som en levande cell till organismen och som atomen till 

 kosmos. (Vygotskij, 1999, s. 474) 

 

Vygotskij (1999) kom i sin forskning fram till att språket kan delas upp i två olika plan. Det ena är 

den semantiska sidan av språket det vill säga den inre sidan, som ger orden en betydelse för oss. Det 

andra planet är den yttre sidan som är den ljudmässiga delen av språket. Båda dessa delar har olika 

rörelsemönster. Språkets inre sida utvecklar sig från helheten till delarna medan den yttre utvecklar 

sig från delarna till helheten. Detta ger en komplicerad relation som gör att språkets struktur inte är 

en enkel återspegling av tankens struktur. ”En tanke som förvandlas till språk omstruktureras och 

ändrar form. Tankarna uttrycks inte i orden utan fullbordas i dem” (Vygotskij, 1999, s. 406). 

Ett sociokulturellt perspektiv på lärande handlar om att barn och ungdomar utvecklar förmågor och 

färdigheter som är kulturella i sin karaktär. Det kan vara att läsa, skriva, räkna, analysera och så 

vidare. Ett barn till exempel har lärt sig en del av färdighet och är på väg att lära sig en ny del i detta 

läge, denna zon, i ett socialt samspel med någon annan sker, appropriering (Säljö, 2014b). 

Appropriering är en kunskapsutveckling som sker genom socialt samspel med andra. Pedagogen har 

en avgörande och viktig roll. ”Interaktion och kommunikation blir nycklar till lärande och 

utveckling. Den bild som tonar fram genom det sociokulturella perspektivets betoning av samspel 

med andra blir att kunskap inte är något som överförs mellan människor utan något vi deltar i” 

(Säljö, 2014b, s. 307). Pedagoger ger i början av inlärningen av något nytt mycket stöd och 

handledning till den lärande. Den med mest kunskap ställer frågor och ger förklaringar, visar och 

berättar för den lärande. Den som är lärande tar sig på detta sätt vidare i sitt arbete. Detta beskrivs av 

en engelsk term som scaffolding. I början ges mycket stöd av pedagogen men efterhand minskar 

stödet så den lärande på egen hand kan behärska färdigheten eller förmågan som ska läras in (Säljö, 

2014b). 

I samverkan med det sociala samspelet med andra använder människan också verktyg eller redskap 

för att förstå omvärlden och delta i den (Säljö, 2014b). Mediering är ett sociokulturellt begrepp för 

denna samverkan och användandet av verktygen och redskapen. Dessa finns i två olika slag: 

språkliga och materiella. Språkliga verktyg är symboler och tecken men det är även begrepp som till 

exempel triangel och procent. Materiella verktyg som kan användas vid inlärning och 

kunskapsinhämtning är till exempel pennor, böcker, spadar och datorer. 

Den proximala utvecklingszonen är ännu ett begrepp inom ett sociokulturellt perspektiv. Det vill 

säga zonen där kunskapsutveckling kan ske med stöd av någon annan.  
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Figur 1. Grafisk bild av proximal utvecklingszon (inspirerad av Säljö, 2014a, s.122) 

 

Säljö (2014a) beskriver denna zon som en period eller läge då en person är känslig och öppen för 

förklaringar och instruktioner. För en pedagog gäller det att kunna känna av hur elevens 

utvecklingszon ser ut i relation till färdigheterna, detta för att kunna appropriera nya kunskaper och 

förmågor via mediering. ”Barn möter uppgifter på samma sätt som den vuxne, men de löser dem på 

ett annat sätt.” (Selander, 2017, s. 86) Undervisningsmål i skolan sätter igång processer men reglerar 

inte hur utfallet blir.  

Pedagogen är den som ordnar en social miljö där undervisningen ger möjligheter till samspel. Den 

interaktion som uppstår i undervisningssituationen ger lärande. Det krävs alltså en aktiv miljö, en 

aktiv lärare och en aktiv elev för att inlärning ska ske enligt ett sociokulturellt perspektiv 

(Alexandersson, 2009) 
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5 Metodologisk ansats, val av metod och analysverktyg 
 

I detta avsnitt redovisas studiens genomförande samt vilka metoder som används för att samla in 

data. En beskrivning av hur insamlade data ska bearbetas finns med samt en etisk diskussion. 

  

5.1 Ansats 
För att samla material att analysera utifrån forskningsfrågorna användes datainsamlingsmetoderna 

enkät i form av en självskattning, semistrukturerad individuell intervju och ordförståelsetest. 

 

Denna studie var en kombination av kvalitativ och kvantitativ forskning i och med att det förekom 

metoder från de båda fälten.  Den kvalitativa delen av studien var en intervju med informanter. 

Kvalitativa metoder är metoder som genererar data som inte analyseras med statistiska metoder eller 

verktyg (Ahrne & Svensson, 2015). De kvalitativa forskningsmetoderna behövs för att kunna få 

kunskap om samhällsprocesser vilket det svenska skolsystemet är som påverkat informanterna under 

hela sin skolgång.  

 

Från det kvantitativa forskningsfältet användes ett standardiserat test som gav mätbara resultat som 

kunde svara den andra frågeställningen om elevernas ordförråd (Ahrne & Svensson, 2015). 

Frågeställningen var om eleverna med upplevda lässvårigheter har ett mindre ordförråd än 

genomsnittet och det kunde ett standardiserat test ge svar på i och med att det har ett normalvärde för 

olika åldersgrupper. För att få ett mer jämförbart mätvärde där eleverna är i liknande ålder och har 

genomgått liknande skolgång som informanterna användes även en kontrollgrupp. Kontrollgruppen 

genomförde det standardiserade ordkunskapstestet och de fick också svara på enstaka frågor från 

intervjumallen. Kontrollgruppen gick i årskurs tre på gymnasiet på studieförberedande program 

precis som informanterna.  

 

 

5.2 Metodval och studiens genomförande 
Intervju och standardiserade test var metoderna som användes i denna studie. Valet av metod utgick 

till viss del utifrån hur studierna i tidigare forskning varit upplagd. I och med att ett sociokulturellt 

perspektiv används faller det sig naturligt att använda metoden intervju eftersom interaktion och 

kommunikation är nycklar till lärande och utveckling. Det är genom språket vi kommunicerar och 

det ger oss möjlighet att få en förståelse med och för våra medmänniskor (Säljö, 2014a). Att få ta del 

av informanternas erfarenheter och föreställningsvärldar via metoden intervju kunde ge en fördjupad 

insikt och gav förklaringar till studiens frågeställningar.  

Arbetet inleddes genom att hitta informanter som gick i gymnasieskolans årskurs 3. De eleverna har 

gått många år i det svenska utbildningssystemet och har erhållit undervisning i sitt modersmål 

svenska enligt hela kursplanen för grundskolan samt för gymnasieskolan. Kontakt togs med rektorer 

på gymnasieskolor i Mellansverige via mejl (Bilaga 1). Rektorerna fick information om syftet med 

studien och hur den skulle gå till. En skola visade intresse och innan kontakt togs med pedagoger på 

skolan inhämtades rektors tillåtelse. Pedagogerna på skolan gav mig möjlighet att komma in i 

klasserna under lektionstid för att genomföra självskattningen med eleverna. 

 

När rektor godkänt genomförandet på skolan besöktes klasserna. För att få vetskap om eleverna 

upplevde sig ha läs- och skrivsvårigheter mer än andra genomförde tre klasser en enkel 

självskattning (Bilaga 3) när det gällde sitt arbete i skolan, hur de såg på läsning, om de tyckte att de 
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var långsammare på läsning än andra et cetera. Innan de genomförde självskattningen fick de 

information muntligt samt via ett missivbrev (Bilaga 2) där de även skulle godkänna sitt deltagande. 

 

I självskattningen gick att utläsa om eleverna svarat att det är just läsning som är problematiskt. 

Självskattningen var hämtad från testmaterialet Duvan (Lundberg & Wolff, 2013). Självskattningens 

frågeställningar behandlar två olika delar; en handlar om dyslexi och den andra om läsintresse. 

Enligt handledningen är Duvan ett screeninginstrument som syftar till att identifiera personer som är 

i riskzonen för att ha dyslektiska problem. Det går att utvärdera resultaten på självskattningen utifrån 

att påståendena är relaterade till de två olika delarna (Lundberg & Wolff, 2013). Vid analysen av 

elevernas självskattningar togs hänsyn till värdena från båda delarna.  

 

När elever som genomfört självskattningen angivit svar som visade att de ansåg sig ha svårigheter 

var de blivande informanterna identifierade. Hade de dessutom skrivit på missivbrevet och 

accepterat att delta var informanterna hittade. Målet var att identifiera tre flickor och tre pojkar och 

med dem genomföra en individuell semistrukturerad intervju för att närmare få reda på hur eleverna 

upplevde sina svårigheter med läsning, hur de såg på sitt eget ordförråd, hur de har fått undervisning 

med mera. Intervjun genomfördes efter en intervjumall (Bilaga 4) som det kunde göras avsteg från, 

detta gjorde intervjun semistrukturerad. En kvalitativ intervju är öppen i sin karaktär och man 

använder inte standardiserade frågeformulär. Intervjuaren ska ha noterat viktiga faktorer i en 

intervjuguide eller manual och den kan det göras avsteg ifrån under intervjuer och den kan även 

ändras under projekts gång (Eklund, 2012). 

 

Vid kvalitativa intervjuer är det att föredra att spela in trots att det finns nackdelar så som att 

personer känner sig hämmade och att det är mödosamt att transkribera (Eklund, 2012). Här valdes att 

spela in intervjuerna eftersom det gav mer tid och koncentration till att observera personen och 

kunna lägga mer energi på att lyckas med det som Eklund (2012) kallar probing, det vill säga att 

lyssna efter det som sägs mellan raderna och uppmuntra till fördjupning. Inspelningarna 

transkriberades i efterhand. 

 

Avslutningsvis fick eleverna genomföra ett standardiserat ordkunskapstest som är anpassat för åldern 

och det är hämtat från screeningmaterialet DLS för skolår 7–9 samt år 1 i gymnasiet (Järpsten, 

2002). Ordförståelsestestet är standardiserat och det ger ett mätvärde enligt en normaliserad skala. På 

så sätt kunde det avgöras om eleverna hade ett åldersadekvat ordförråd. Eleverna som deltog hade 

passerat år 1 i gymnasiet men det var det närmaste standardiserade testet som fanns till förfogande. 

Ordförståelsetestet innehåller 34 ord sammanlagt. Det innehåller tio verb, nio substantiv, fjorton 

adjektiv och ett uttryck. 

 

5.3 Analysverktyg 
Bjereld m.fl. (2009) beskriver vikten av att det finns tydliga kriterier och tolkningsscheman för att 

resultatet av studien ska vinna i legitimitet och trovärdighet. Forskaren behöver ha en transparens i 

hur argumentation och resonemang har gått till så att läsaren kan följa och förstå forskarens 

tankegång vid behandlandet av materialet som är insamlat.  

För att svara på den andra frågeställningen om elevernas ordförråd som hör till den kvantitativa 

delen av studien kommer standardiserade normalvärden att ge svar. Där behövs inget specifikt 

analysverktyg eftersom resultatet blir siffervärden som jämförs mot standardiserade staninevärden.  

Den kvalitativa delen av studien behöver andra analysverktyg. ”Av termen kvalitet förstår vi att 

forskaren är intresserad av vilka kvaliteter eller egenskaper en företeelse har. Kunskap om dessa 

kvaliteter eller egenskaper hjälper oss att förstå företeelsen (Bjereld m.fl., 2016, s. 118). Företeelsen 
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i detta fall är att elever upplever sig ha lässvårigheter men det har aldrig blivit uppmärksammat av 

någon i skolan och eleverna har inte fått det utrett eller undersökt.  

Innan analysen av intervjumaterialet gäller det för forskaren att bli analytiker enligt Rennstam och 

Wästerfors (2015). Analytikern behöver läsa och lyssna på materialet om och om igen. Materialet 

ska behandlas som om man inte kände igen det. Analytikern ska sortera och strukturera. 

”Analytikern måste bli förtrogen med sina data – man kan rent av säga att han eller hon bör umgås 

med dem” (Rennstam & Wästerfors, 2015, s. 223). Ahrne och Svensson (2015) menar att i den 

kvalitativa forskningen är det inte mängden data som är det väsentligaste utan det är datans innehåll 

och variationsrikedom.  

Analysen av intervjuerna sker med metoden bricolage. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) 

definieras metoden som att forskaren ”plockar ihop de verktyg som råkar finnas till hands trots att de 

inte var avsedda för uppgiften i fråga” (s. 281). Forskaren läser igenom intervjuerna och lyssnar på 

dem, skapar sig ett allmänt intryck för att sedan gå tillbaka till intressanta avsnitt. Kvale och 

Brinkman (2014) beskriver att materialet ska fångas och visualiseras, förbindelser ska hittas och 

strukturer ska skapas. Resultatet av ett sådant meningsskapande utrycks sedan i ord, siffor och 

figurer. Bricolagemetoden kan innebära analysmetoder av varierande slag så som att skapa 

kontraster och göra jämförelser, lägga märke till mönster och teman, bygga en logisk kedja av 

belägg, dela upp i faktorer et cetera (Kvale & Brinkman, 2014). Bricolagetolkning sker genom att 

olika analytiska tekniker som hör till olika teoretiska ansatser används och metoden står i kontrast 

till ett mer systematiskt tolkningssätt. 

För att redovisa och anlysera delar av intervjumaterialet transkriberas de. ”Att transkribera är att 

transformera, att ändra från en form till en annan” (Kvale & Brinkman, 2014, s. 218). 

Transformationen sker från muntligt tal till skriven text och det är en levande social interaktion som 

ska beskrivas med bokstäver. Vissa saker är svåra att återge i skrift så som kroppsrörelser, 

ansiktsuttryck, ironi och icke verbalt språk. En utskrift av en intervju bli en tolkning (Kvale & 

Brinkman, 2014). Beroende på vilken typ av analys som ska göras av intervjumaterialet behövs olika 

noggrannhet vid transkriberingen. Det kan behövas markeringar av hur långa pauser det är, 

registrering av ljud et cetera om det ska göras en diskursanalys eller konversationsanalys (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015). I och med att detta inte ska ske transkriberas intervjuerna med de 

utskriftkonventioner vid transkribering som finns angivna i (Kvale & Brinkman, 2014, s. 222–223.)  

 

5.4 Studiens tillförlitlighet och giltighet 
Larsson (2005) menar att ett kvalitetskrav för en underökning är att noggrant redovisa 

förkunskaperna och vilket perspektiv som antas. Det är viktigt att vara tydlig med hur delen man 

väljer att titta på relateras till helheten den kommer från. I texten redovisas tydligt förförståelsen i 

forskningsöversikten och referenser från annan litteratur görs fortlöpande genom diskussion och 

analys av resultat.  

 

En filosofisk vinkling av studiens tillförlitlighet framför allt när det gäller den kvalitativa delen är att 

”vetenskapliga resultat är mänskliga produkter” (Molander, 2011, s. 28). Molander (2011) menar att 

det är svårt att se det som man själv inte har uppfattat. Den som undersöker något bygger sina 

föreställningar på det framtagna materialet. Alla iakttagelser, uppfångande av nyanser i svar et cetera 

har en subjektiv del. Forskaren påverkar resultaten men det kan minskas genom att resultaten 

konstateras, bedöms och förklaras utifrån en vetenskaplig teori, i detta fall ett sociokulturellt 

perspektiv. Det genomsyrar frågeställning, metodval, analys och diskussion som en röd tråd för att 

minska den subjektiva påverkan. 
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Validitet är ett mått på hur väl en metod undersöker det den är avsedda att undersöka inom 

samhällsvetenskapen. Kvale och Brinkman (2014) menar att validiteten i en kvalitativ undersökning 

i slutänden är beroende av forskarens hantverksskicklighet allt ifrån planering av en undersökning, 

genomförande, analys och rapportering. Det är inte enbart slutprodukten som ska valideras utan en 

validering ska ske genom hela processen.  Forskaren ska ha en kritisk syn och motverka en 

snedvriden tolkning. ”Han spelar här djävulens advokat inför sina egna beslut” (Kvale & Brinkman, 

2014, s. 268). För att hålla så hög validitet som möjligt i denna rapport sker ifrågasättande och ett 

teoretiserande av fenomenen som undersöks. 

 

Som tidigare skrivits är det alldeles för få informanter i denna studie för att det ska gå att göra 

generaliseringar som skulle kunna vara applicerbara på befolkningen i Sverige som motsvarar 

informanterna. Däremot kan studien generera ett värdefullt kunskapstillskott. 

 

 

 5.5 Etiska överväganden 
Eftersom studien inte innehöll något som faller under etikprövningslagen behövdes inte ansökan om 

prövning göras. Det är inte forskningsprojektet som sådant som kan behöva prövas utan dess 

innehåll. Det är främst forskning med försökspersoner och biologiskt material som kräver prövning 

(Vetenskapsrådet, 2011). 

För att hålla god etik informerades rektor på skolan om vad som skulle studeras och önskan om 

dennes tillstånd. Alla elever deltog frivilligt i studien. Vidare så skulle vårdnadshavares tillstånd 

inhämtas om eleverna som skulle vara med var under 18 år. Alla som deltog fick information om 

syfte och att de inte skulle nämnas med namn eller på något sätt kunna spåras via sina svar. De namn 

som används i texten är fingerade. Informanterna fick fritt bestämma om de inte längre ville vara 

med, de kunde avbryta när helst de önskade. Allt material som samlats in delges inte någon annan. I 

och med detta uppfylls de fyra huvudkraven för etisk forskning; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

För att ha en så neutral inställning som möjligt genomfördes inte underökningen hos någon pedagog 

som jag var bekant med, studien genomfördes inte på skolan där jag tjänstgör och jag vände mig inte 

till några elever som jag tidigare haft kontakt med. 

 

Det var av yttersta vikt att eleverna inte fick en känsla av att de svaga och/eller lågpresterande i en 

klass valdes ut. Alla informanter som deltog fick en kort inblick i varför jag valt detta område och 

det är att jag själv upplevt känslan att andra verkar ha det lättare att läsa och skriva. Informanterna 

fick min egen syn på hur det var att gå genom skolan utan att ha sagt något, hur det känns att flyga 

under radarn men ändå klara studierna bra. Efter intervjun och ordkunskapstestet följde ett samtal 

om informanternas framtidsplaner samt så delgav jag dem studietekniktips inför framtida studier 

eller yrkesliv. Alla informanter erhöll en biocheck som tack för hjälpen. 

 

I studien var det av vikt att hålla sig till vetenskaplig hederlighet vilket bland annat innebär att 

forskaren inte får ljuga, inget får läggas till som inte hör till saken och att slutsatserna som ges ska 

vara förankrade i materialet (Larsson, 2005). Det är viktigt att redogöra för alla fakta som 

framkommit i studien, de ska dokumenteras och redovisas för att de ska kunna användas för att dra 

slutsatser. 
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6 Resultat och analys 
 

I detta avsnitt presenteras fynd från databearbetningen. Det är resultat från självskattningen, 

intervjuerna samt ordkunskapstestet som redovisas. 

 

6.1 Informanter 
Vid tre tillfällen besöktes tre klasser i årskurs tre på gymnasiet då de elever som ville fick genomföra 

en självskattning. Programmen som besöktes var samhälls-, teknik- och ekonomiprogrammen, alltså 

enbart studieförberedande program. Sammanlagt deltog 34 elever genom att göra självskattningen 

och av dessa fanns tre flickor och tre pojkar som skattade sin upplevelse av läsning, sin förmåga att 

lära nya ord och sin läshastighet som låg. I dessa klasser tillsammans var andelen elever med 

upplevda svårigheter med läsning i genomsnitt alltså 17,6 procent.  

 

6.2 Resultat 
Resultaten delas upp i fyra teman som utkristalliserade sig under bearbetningen av insamlade data 

med olika verktyg enligt bricolagemetoden. Verktyg som använts är jämförelse, visa på mönster 

samt analys av vilka konsekvenser ett arbetssätt kan ge. 

 

6.2.1 Allmänt 
Fem informanter som i sina självskattningar svarat att de ansåg sig ha svårt med läsning, svarat att 

de inte lustläser, som hade svårt att lära in nya ord et cetera valdes ut. Alla eleverna hade betyg över 

genomsnittet, god närvaro och deltog aktivt på lektioner det vill säga högpresterande. Eleverna 

intervjuades var och en för sig under inspelning enligt intervjumallen.  Ingen av de deltagande 

eleverna hade någon diagnos när det gällde läs-och skrivsvårigheter. 

 

Informanterna som deltog var: 

Elin, 18 år som studerade på teknikprogrammet. 

Frida, 18 år som studerade på samhällsprogrammet. 

Dennis, 18 år som studerade på samhällsprogrammet. 

Oskar, 18 år som studerade på ekonomiprogrammet. 

Jens, 18 år som studerade på teknikprogrammet. 

 

Alla informanter som deltog i studien svarade nej på frågan om de har berättat för någon om att de 

tycker att det är jobbigt och/eller svårt att läsa. Elin berättade så här: 

 Jag hade mycket problem när jag var liten men då sa dem bara att jag var lat mycket och så (.) lite så 

 som att det är bara att sätta igång (.) det är så som jag ser det nu att det är bara att sätta igång även om 

 det krävs mycket arbete av mig. (Elin) 
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Dennis som heller inte sagt något om att det var svårt med läsning sa: 

  Min mamma visste att jag hade det lite tufft med det där (.) ja sa aldrig nått utan hon visste och hon var 

 väldigt supportande hon hjälpte till jättemycket (.) la ned mycket tid (.) tror det var det det som räddade 

 mig från (.) annars hade jag nog inte haft så bra betyg. (Dennis) 

 

Dennis berättade att hans mamma hjälpt honom nästan varje kväll med skolarbete. Hon började med 

det när han gick i årskurs sex och hon fortsatte enda fram till årskurs två i gymnasiet. Därefter hade 

han klarat studierna på egen hand.  

Frida berättade att när hon var liten på lågstadiet hamnade hon i den gruppen av elever som hade det 

svårare att börja läsa men hon fick inget extra stöd eller speciallärarstöd. Ingen frågade henne om 

hur det kändes eller om det var svårt. ”men jag tror inte att (.) att jag gjorde nån större grej av det 

alltså” sa Frida. 

 

Jens förklarade att han alltid haft jobbigt med läsning. När han började gymnasiet fick han göra 

några test. Han fick inget speciallärarstöd eller hjälp efter testen. Inget hände utan han fortsatte 

skolgången som alla andra och tränade läsning på egen hand. Så här berättade han: 

 Jag gjorde nått sånt där test i ettan där för jag tyckte att jag hade väldigt svårt med (.) eh (.) att liksom att 

 läsa och sånt (.) mmm då gick jag ned och gjorde några såna här tester och grejs (.) tror det va för nån 

 dyslexi eller nått sånt (.) eh men hon sa att jag hade så här utmärkt hörsel fick så här nästan högsta poäng 

 men sen att jag hade under så här liksom medelmåttet på när jag läser nånting och det var då jag började 

 läsa mera [---] jag tycker det är bra att man försöker trots att det går dåligt. (Jens) 

 

På frågan om hur det känns när de läste var alla rörande överens om att det var en negativ 

upplevelse. Tre av informanterna tyckte att det kunde vara intressant att läsa för att de kunde 

förvärva kunskap den vägen men ingen av dem lustläste för nöjes skull. Läsningen var mestadels 

mödosam.  Frida beskrev det så här: ” ögonen blir trötta (.) det är inte roligt typ får man en uppgift i 

skolan och då får alla vänta på mig efteråt i klassen”. Elin upplevde spänningshuvudvärk ganska 

omgående när hon skulle läsa text med förståelse, hon sa” det är aldrig för mig bara att slappna av 

och läsa”. Dennis uttryckte det som ”ansträngande att tolka”. Två av eleverna, Oskar och Jens, 

beskrev att de inte minns vad de har läst, att de tappade bort sig i texten, fick inget flyt och hakade 

upp sig på ord.  

När informanterna jämförde sin egen läsförmåga med jämnåriga tvekade tre av innan de svarade. De 

önskade förklaringar och förutsättningar men fick inte det utan fick själva reflektera en stund. Alla 

fem informanter kom fram till att de måste nog lägga ned mer möda och att det krävdes mer av dem 

än andra jämnåriga när de läste text. Oskar beskrev det så här: 

 Om jag typ jämför mig med såna som är typ lika kompetenta som mig på skolan (.) typ om vi ska typ 

 läsa ett nått häfte eller nånting så brukar ofta jag vara den som är sist av dem som är bra (.) förstår du hur 

 jag menar (.) så sånt brukar jag märka. (Oskar) 

 

Eftersom alla informanter kände att de behövde lägga ned mer möda var det av intresse att fråga om 

hur mycket tid de ägnade åt skolarbete utanför ordinarie skoltid.  

 

Tabell 1: Antal timmar /vecka utöver skoltid 

Elev Timmar  Kontrollelev Timmar 

Elin 10  1 3 
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Frida 10  2 5 

Dennis 9,5  3 6 

Oskar 9,5  4 8 

Jens 10  5 4 

 

Alla fem deltagande informanter hade likande värden med ganska små skillnader när det gäller antal 

timmar de ägnar åt skolarbete på sin fritid. Spridningen var något större mellan kontrollelevernas 

resultat. Informanternas genomsnitt blev 9,2 timmar per vecka och kontrollelevernas genomsnitt 

blev 5,2 timmar per vecka. Informanterna som upplevde sig ha lässvårigheter la ned 4 timmar mer 

varje vecka i snitt till studier på sin fritid. 

 

Alla informanter hade tidigare läst ett modernt språk i skolan på högstadiet och en av dem fortsatte 

med det språket på gymnasiet för att samla meritpoäng. Fyra hade i sin självskattning skrivit i att det 

var svårt att lära sig främmande språk i skolan. Frida var den enda som tyckte att det var lätt. 

Pojkarna läste spanska som modernt språk och flickorna läste franska. Dennis berättade så här: 

 Grejen är så här (.) jag har ganska lätt att plugga in ord å så kan ja det (.) typ så här jag hade ett spanska 

 tal (.) då pluggade jag in hela talet så här (.) så jag kunde det helt flawless (.) jag förstod inte riktigt vad 

 jag pratade om men det vart fluent å bra liksom (.) jag fick jättebra betyg på det liksom men men jag 

 visste inte vad jag pratade om. (Dennis) 

 

På frågan om vilket som var lättast att läsa på bok/papper eller dator så svarade två informanter att 

det inte spelade någon roll och tre elever svarade att det var klart lättare att läsa från bok/papper. De 

elever som svarade bok/papper tyckte att det var lättare för att de inte tappade bort sig, de kunde 

stryka under, de kunde skriva anteckningar och de kunde sitta mycket bekvämare än man gör med en 

dator.  

 

6.2.2 Ordförråd 
Ingen av informanterna tyckte att de hade ett mindre bra ordförråd. De tyckte att de hade ganska 

goda kunskaper. Alla ansåg att för dem okända ord oftast dyker upp när de läser. Vid talat språk 

hände det sällan att det var ord som de inte kände igen. Eleverna beskrev en likvärdig strategi när det 

dyker upp ord vid läsning som de inte kan. Om ordet bara finns med en eller ett par gånger i texten 

så hoppar de över det. Händer det att ordet dyker upp flera gånger var eleverna överens om att det 

kunde vara viktigt och att de borde ta reda på vad det betyder.  

Alla informanter svarade att de i första hand googlar när det fanns ett ord med i en text som de inte 

kunde betydelsen av. Alla skrev ordet i sökraden på Google och läste vidare på lämpliga länkar. Två 

av eleverna använde sig av internetsidan www.synomymer.se för att ta reda på betydelsen av ord.   

När de inte använde sig av digitala hjälpmedel tog de hjälp av personer i närheten. Elin berättade hur 

hon gjorde om hon inte googlade: 

 Nej men alltså jag frågar väl vad det betyder om jag inte vet vad det betyder (.) å sen om om jag fattar 

 när de förklarar så gör jag det å sen jag brukar inte fråga igen oftast om det inte är nån jag är jättebekväm 

 med [---] eller så här att menar du så här å sen säger de antingen ja eller nej (.) säger de nej så jaha ok då 

 fattar jag inte och jag frågar inte igen. (Elin) 
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Elin frågade alltså sina lärare ibland men det var inte säkert att det hjälpte henne med sin förståelse. 

Jens använde helst ett digitalt hjälpmedel och han beskrev så här om han skulle fråga någon person 

istället:  

 Nej inte till läraren nej jag tror inte jag gör det (.) jag är väldigt tystlåten (.) men jag brukar fråga mina 

 kompisar så klart [---] om jag känner att jag får ett dåligt svar så kollar jag upp det ändå men oftast 

 frågar jag dem som är ganska kunniga. (Jens) 

 

De andra tre eleverna frågade gärna sina lärare och de frågade om igen om den första förklaringen de 

fick inte gjorde att de förstod betydelsen av ordet. De tyckte att lärarens uppgift var att förklara. 

På frågan om hur många ord i vanlig faktatext i en skolbok som i till exempel geografi eller 

samhällskunskap som informanterna uppskattar att de inte kan, var det större spridning på svaren. 

De fick förklarat för sig att om tänkte sig att de öppnade en kursbok de har, slog upp en sida och 

läste den, hur många ord de tror att de inte kan betydelsen av? Deras svar på frågan skulle vara en 

grov uppskattning.  

 

Tabell 2: Uppskattat antal okända ord per sida 

Elev Antal  Kontrollelev Antal 

Elin 1–2   1 1–2 

Frida 5   2 1 

Dennis 5   3 1 

Oskar 3   4 5 

Jens 1–2   5 2 

 

Tabellen visar att informanterna ansåg att de troligtvis inte kan betydelsen av fler ord per sida än 

kontrolleleverna.  

  

Ord delas in i tre nivåer enligt Beck m.fl. (2002) i: nivå 1 är basordförrådet, nivå 2 är centrala samt 

högfrekventa ord och nivå 3 är de lågfrekventa och specialiserade orden. Informanterna fick under 

intervjun se att antal ord från alla tre nivåer (Bilaga 5). Efter enskild genomläsning fick de ange 

vilka ord de inte alls kände till betydelsen av samt vilka ord de kände sig osäkra på.  

Orden var dessa: 

Nivå 1: fader, gående, glad, solvarm, väggur 

Nivå 2: analysera, jämföra, resurs, åsikt, gränslös 

Nivå 3: isotop, mikroklimat, reversibel, aorta, metaforisk 

 

Tre informanter kunde inte betydelsen av aorta, två kunde inte isotop, en kunde inte metaforisk och 

en kunde inte reversibel. Alla fyra ord som eleverna inte kunde betydelsen av finns alltså i nivå 3 det 

vill säga ord som inte förekommer frekvent och som är specialiserade ofta inom naturorienterande-  

eller samhällsorienterande ämnen. Dessa ord lärs främst inte in i vardagen utan via skolans 

undervisning. Oskar beskrev så här när han såg orden: 

 Isotop (.) asvanligt (.) not (skratt) den där kan jag inte men jag brukar ja jag brukar va ganska bra på att 

 gissa mig fram till vad det är (.) nä det va bara den där reversibel [---] den här känns ju för lätt för att 
 vara en (.) solvarm det känns ju spontant som nått som värmts av solen det känns lite för lätt. (Oskar) 
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Frida tänkte högt så här om det var något ord hon inte kunde: 

 Isotop ja (.) eh (.) de andra eller metaforisk men är inte det typ så här nånting i svenska (skratt) de andra 

 känner jag igen (.) (Frida) 

Jens sa så här:  

 Den eh aorta (.) nej sen e det väl det vet jag inte vad det betyder (.) sen eh ja eh de väl vet jag inte om eh 

 mikroklimat har nått men det det () jag tror jag vet vad det är (.) det är liksom litet och klimat det var det 
 jag tänkte [---] sen kan jag allt. (Jens) 

 

För att få ett mätbart värde på elevernas ordförråd genomförde alla ett DLS-test som heter 

ordförståelse. Det är 34 ord med flervalsalternativ där eleverna kryssade i sitt svar direkt i 

frågeformuläret. I tabellen nedan finns informanternas felsvar redovisade. 

 

Tabell 3: Informanternas felsvar i DLS-test 

   

Nr Ord 
Antal 

felsvar 

 

Nr Ord 
Antal 

felsvar 

1 Generad 1  18 Recensera 1 

2 Hävda 1  19 Transparent 1 

3 Valuta 2  20 Sympatisk   

4 Illustration 1  21 Finansiera   

5 Jämka 4  22 Mobilt   

6 Argument 2  23 Fördom   

7 Veto 3  24 Analysera   

8 Generellt    25 Supporter 1 

9 Dementera 2  26 Konstlad 2 

10 Oberörd 1  27 Opposition   

11 Het potatis 5  28 Passionerad 1 

12 Ögna 1  29 Asyl 1 

13 Ovärderlig 2  30 Oundviklig   

14 Motgång    31 Reducera   

15 Empatisk    32 Passiv   

16 Förtala 2  33 Parallell 4 

17 Sannolikt    34 Dabba sig 3 

 

 

Tabellen visar att informanterna har flest felsvar på ord som tillhör nivå 3 i ordförrådet som är 

lågfrekventa specialiserade fackuttryck. Begreppen het potatis och dabba sig fick ett högre antal 

felsvar. 

 

Nedan redovisas resultaten av informanternas och kontrollelevernas ordförståelsetest. Alla deltagare 

svarade på alla frågor och ingen redovisade ett ogiltigt svar. Tre av eleverna har resultat på DLS -

testet för ordförståelse som motsvarar genomsnittet för åldern enligt gymnasiet år 1 och två elever 

ligger över genomsnittet för åldern.  
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Informanternas resultat blev följande när det gällde råpoäng och staninevärde. 

Elin:  28 poäng  stanine 7 

Frida: 28 poäng stanine 7 

Dennis:  26 poäng stanine 6 

Oskar:  26 poäng stanine 6 

Jens:  20 poäng stanine 4 

Kontrollelevernas resultat blev följande när det gällde råpoäng och staninevärde: 

1:  26 poäng stanine 6 

2:  32 poäng stanine 8 

3:  30 poäng stanine 7 

4: 28 poäng stanine 7 

5: 28 poäng stanine 7 

 

 

 

6.2.3 Vilken undervisning minns de? 
Oskar sammanfattade sitt minne av ordkunskapsundervisning så här: ” jag kommer inte ihåg någon 

konkret undervisningsmetod min lärare använde”. Alla elever angav att om att de haft någon form av 

undervisning när det gäller ord. Alla kommer ihåg att stavningen var det som bedömdes mest och att 

de skulle kunna skriva en mening med ordet de skulle kunna. När de tänker tillbaka ser ingen av 

eleverna någon koppling till skönlitterära texter eller arbetsområden de kan ha jobbat med. Eleverna 

uppfattade det som att orden var slumpvis valda och de stod alltid uppskrivna på tavlan i 

klassrummet.  

Dennis beskrev så här: 

 Nej men vi hade en bok liksom en loggbok (.) a::  (.) med en massa glosor som man liksom i början av 

 veckan så skrev man orden och (.) e (.) och betydelsen lite kort med andra ord å sen i slutet av veckan så 

 fick man ett papper så skulle man asså  skriva (.) de va samma ord då skulle man skriva rätt betydelse 

 […] jag hade alla rätt varje gång. (Dennis) 

 

Elin minns tydligt en gång då hennes kunskaper skulle utvärderas: 

 Jag fick göra ett sånt här ordprov när jag gick i typ  fyran eller femma å jag hade ritat en massa gubbar 

 istället å typ så här svarat på typ en tredje del och hälften var felstavat och det som inte var felstavat såg 

 dem inte vad jag hade skrivit ens alltså det var jättedåligt och jag tror inte jag fick ett enda ord rätt och 

 då skällde de på mig för att jag inte hade svarat på hela provet (.) å så här jag fattade ju inte så mycket 

 och jag var så här (.) a de såg mig som en sån här busunge som bara inte ville göra det […] jag försökte 
 svara så gott jag kunde å (.) nä det där förstår jag inte och då strök jag det och så ritade jag lite och så 

 där. (Elin) 

 

Tre elever minns veckans ord och två elever minns att de hade läsläxor som de skulle genomföra 

hemma. Läsläxorna var en skönlitterär bok som de skulle läsa ett visst antal sidor ur för någon vuxen 

som sedan skulle skriva på att de lyssnat. Högläsning minns tre av eleverna att de fick träna på när 

de gick på mellanstadiet. Det var både i grupp och i klassen. Fanny berättar: 

 Men det va på lågstadiet (.) så här alla fick läsa samma bok och sen beroende på vart man hamnade i 

 boken när man skulle sluta läsa så fick man en annan bok och då hamnade jag i den boken som va (.) 

 mest lättläst liksom. (Fanny) 
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Högläsning i klassen och när läraren bedömde minns Dennis: 

 Jag har klarat mig asså aldrig fått F på nåt (.) a läraren har aldrig ifrågasatt mig asså (.) högläsningen va 

 ju lite knackigt så där men det va ju så här asså inte så konstigt. (Dennis) 

 

 

6.2.4 Vad krävs för att informanternas läsning ska fungera? 
Eleverna anser sig ha lässvårigheter och de kan göra mycket tydliga beskrivningar om vad som krävs 

för att de ska ha möjlighet att läsa med förståelse så att de kan tillgodogöra sig texternas innehåll. 

Eftersom ingen någonsin har sagt att de har svårt med läsningen har de inte haft tillgång till 

kompensatoriska hjälpmedel så som upplästa läroböcker eller talsyntes på dator. Två elever vet inte 

om att läromedel finns på Inläsningstjänst.  

  

 Om det är väldigt konstig meningsbyggnad för om det är ett väldigt konstigt sätt de har skrivit boken på 

 då måste jag läsa om det [---] ljud stör självklart eh kanske inte om man ligger ute och så blåser vinden 

 lite utan kanske om eh tv:n är på som farsan kollar på eller om det är prat (.) självklart [---] fysiskt 

 papper är mycket enklare jag prövade att läsa en bok på datorn och det va jäkligt segt (.) däremot en 

 artikel eller nånting det kan gå bra. (Dennis) 

 

Dennis beskrev hur alla elever uppfattar att de måste ha runt omkring sig för att de ska kunna läsa 

med förståelse. Elin hade ett eget ord för det, hon kallade det zonen. Om hon var i zonen fungerade 

läsningen. Då skulle det vara tyst, absolut inte prat, inte i klassrummet, inte med klasskompisar och 

hon måste känna sig någorlunda pigg och fokuserad. Alla elever menade att det var koncentrationen 

som var en avgörande del för att läsningen skulle fungera. Miljön i skolan passade dem inte. Jens sa: 

 

 Jag har ju alltid behövt tystnad (.) alltså grejen är när man ska börja läsa det är det som är jobbigast man 

 måste över en gräns så man stänger ute allt [---] alltså i skolan pluggar jag ju inte jättebra men eh det eh 

 på grund av mina klasskompisar tycker jag de siktar på de lägre betygen gör inte alla uppgifter och så 

 och då blir det väldigt svårt för  mig (.) det skönaste är att plugga hemma framför köksbordet (.) jag 

 tycker att det är alldeles för slappt om man sitter på rummet det blir inte bra. (Jens) 

 

Fyra stycken informanter beskrev att själva texten också var viktig. De fyra hade samma uppfattning 

om att det behövdes luft i texten för att den ska gå att läsa. De refererade till att det skulle vara 

blankrad som styckesmarkering. Tre elever kände också att långa texter gjorde att de tappade 

förståelsen. De beskrev att de inte mindes hela texten när den var lång vilket gjorde att de förlorade 

sammanhanget och förståelsen. Frida upplevde det så här: 

 

 Men det är väl lite med det här att koncentrera sig(.) det är lätt att försvinna bort det beror på mitt humör 

 (.) ibland vill jag att det ska vara knäpptyst inte höra nån andas ens då funkar det ibland går det när det är 

 jättehögt men då måste jag va intresserad [---] det blir svårare i klassrummet för det blir många 

 distraktioner (.) jag hör allt och det beror lite på längden av stycket om något (.) a alltså om vi ska läsa 

 typ så här tjugo sidor av en då är det inte det som skrämmer mig utan de är om styckena är långa då blir 

 det lite jobbigt (.) jag behöver blankrader. (Frida) 

 

Två informanter beskrev också att meningsbyggnaden var viktig för deras läsförståelse. Långa 

meningar som hade krånglig och invecklad ordföljd gjorde det svårt att förstå sammanhang och 

innehåll. 
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Alla informanterna svarade att de hade jobbat mer och hårdare för att kompensera för sina 

svårigheter. De ansåg att de lagt ned mer tid och kraft än sina jämnåriga klasskamrater. Dennis sa:  

 Alltså folk tror att jag har väldigt lätt för mig (.) å alla liksom säger att du lever på en räkmacka men så 

 är det inte (.) liksom så där alltså nej (.) jag får ju mycket hjälp och jobbar. (Dennis) 

 

6.3 Sammanfattning av resultat 
Hur ser relationen ut mellan elevers upplevda lässvårigheter och deras ordförråd? 

Informanterna som upplever att de har lässvårigheter har ett mindre ordförråd än jämnåriga som inte 

upplever sig ha lässvårigheter. När informanterna själva bedömer hur många ord de troligtvis inte 

kan i en vanlig skolbokstext anger de ett högre värde än kontrollgruppens elever. Informanterna 

verkade inte vara medvetna om att det egna ordförrådet hade brister eftersom alla ansåg att de hade 

goda kunskaper om ord och deras betydelse.  

 

Har elever med upplevda lässvårigheter mindre ordförråd än andra jämnåriga? 

De framkomna resultaten tyder på att elever med upplevda lässvårigheter hade ett mindre ordförråd. 

Det visade sig främst genom att informanterna hade lägre värden på DLS-testet än kontrolleleverna.  

 

Har undervisningen i någon av ordförrådets tre nivåer brustit så eleverna saknar delar i sitt 

ordförråd? 

Vid en analys av vilka felsvar som informanterna hade i DLS-testet framkom att det var främst nivå 

3 ord som eleverna inte kunde. Samma resultat framkom när eleverna fick ett antal ord på ett papper 

och de skulle ange vilka ord de inte kunde betydelsen av.  

 

6.4 Analys 
Analysen utgår från ett sociokulturellt perspektiv och metoden bricolagetolkning används så som 

beskrivits tidigare. Analysen syftar till att svara på studiens frågeställningar. 

Hur ser relationen ut mellan elevers upplevda lässvårigheter och deras ordförråd? 

Alla informanter ansåg att de hade ganska goda kunskaper när det gäller ordförråd. De ansåg inte att 

det var ett hinder i deras läsning. Vid en jämförelse med jämnåriga elever som haft liknande 

förutsättningar i sin skolgång visade det sig att informanterna hade fler felsvar i ordförståelsetestet. 

De hade alltså svårare att para ihop ord och begrepp med dess betydelse. Det kan också föreligga en 

svårighet för dem att avgöra nyansskillnader i de olika svarsalternativen, men detta i sin tur har i 

grunden att göra med ords betydelse och elevernas förståelse.  

De informanter som valde att googla ord de inte kunde betydelsen av använde datorn som materiellt 

redskap när de medierade sig till ny kunskap. Eleverna som valde att fråga sin lärare om ord de inte 

visste betydelsen av gav utrymme för det som Vygotskij (1999) benämner som appropriering, det vill 

säga kunskapsutveckling i ett socialt sampel. Informanterna uttryckte dock att det inte är alltid de 

förstår sin lärare när denne förklarar ord och begrepp. Relationen lärare och elev visar sig hos ett par 

av informanterna ha brister eftersom de inte vågar fråga en gång till när de inte förstår. Det kan även 

vara ett symptom av låg självkänsla hos eleven. 

Informanterna har utvecklat strategier som inte fullt ut kompenserar för behoven de har. Med tanke 

på att flera informanter säger att de inte bryr sig om att slå upp ord som förekommer riskerar de att 

missa viktig information i texter som förkommer i läroböckerna. Studien visar att alla informanter 

anser att det förekommer många ord de inte kan betydelsen av i läroböckerna på varje sida. I och 

med att de hoppar över orden och eftersom de inte alltid får orden förklarade av lärare utökas inte 

informanternas ordförråd. Att det troligtvis är så går att utläsa av resultatet på ordförståelsetestet. En 

jämförelse med eleverna i kontrollgruppen visar att de har högre resultat än informanterna. Under 
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åren i skolan har kontrolleleverna skaffat sig ett bredare och djupare ordförråd, men på vilket sätt går 

inte att utläsa.  

Informanterna anser att för dem okända ord mestadels dyker upp när de läser text och mycket sällan 

vid tal när de lyssnar. Detta överensstämmer med Vygotskij (1999) som utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv ser skriftspråket som en mer komplicerad process än den muntliga kommunikationen. Det 

muntliga språkets förståelse underlättas av kontexten, gester intonation et cetera. I det skrivna 

språket måste allt överföras via ord som sedan ska tolkas och förstås av läsaren.   

 

Har elever med upplevda lässvårigheter mindre ordförråd än andra jämnåriga? 

Studien visar att det finns elever som upplever sig ha lässvårigheter och det finns en relation mellan 

deras upplevda svårigheter och lägre ordförråd/ordförståelse. Både resultatet av DLS-testet och 

uppskattningen av ord de tror är okända i en lärobokstext styrker detta. På grund av att studien 

innefattar få informanter går det dock inte att göra generaliseringar utifrån resultaten.  Att inte ha ett 

ordförråd som räcker till eller inte ha en läsning som fungerar som ett bra verktyg påverkar eleverna 

både socialt men även i skolan (Säljö, 2014a). 

 

Har undervisningen i någon av ordförrådets tre nivåer brustit så eleverna saknar delar i sitt 

ordförråd? 

Vid en analys av tabell 3 där informanternas felsvar finns angivna går det att utläsa att det är nivå 3-

ord som dominerar. Orden jämka, veto och parallell har högst antal felsvar. Det finns också felsvar 

på nivå 2-ord men det är oftast bara en informant som svarat fel. Ett tydligt mönster är att begreppen 

het potatis och dabba sig fick ett högre antal felsvar. Båda begreppen har en ålderdomlig prägel på 

sig och det är inte säkert att informanterna har kommit i kontakt med begreppen tidigare. Detta kan 

göra att de svarade fel på betydelsen. Att tänka om begrepp på ett konkret sätt och ett abstrakt samt 

kunna verbalisera detta är det tredje och sista steget i utvecklingen enligt Vygotskij (1999). 

Informanterna som är i de övre tonåren har inte fullt utvecklat detta kan man tolka det som utifrån 

resultaten.  

Elevernas luckor i ordförrådet finns i nivå 3-ord det vill säga ord som är lågfrekventa i språket och 

om ofta är specialiserade fackuttryck. Informanterna i studien saknar en del bakgrundskunskaper när 

det gäller ord på nivå 3 det kan jämställas med relevanta bakgrundskunskaper. Dessa kunskaper 

behöver läraren bistå med. Oftast förklarade läraren ord eller begrepp endast på grund av att en elev 

frågade. Informanterna beskrev liknande situationer i sina undervisningssituationer, om någon frågar 

så förklarar läraren men inte annars. I ett sociokulturellt perspektiv enligt Vygotskij (1999) sker 

appropriering genom socialt samspel med andra. Då kan en kunskapsutveckling ske i den proximala 

utvecklingszonen. Informanterna väljer framför allt att söka svar på Internet när de inte kan 

betydelsen av ett ord eller ett begrepp. Det blir inget samspel utan svaret som visar sig måste 

processas och förstås på egen hand. ”Som vissa psykologer sedan länge påvisat och som våra 

undersökningar mycket tydligt visat följer tonåringens begreppsbildning aldrig den logiska väg som 

det traditionella schemat skisserar när det gäller att bilda begrepp” (Vygotskij, 1999, s. 243). Läraren 

är viktig för att tonåringar ska förstå begrepp och att enbart göra detta på egen hand kan få 

konsekvensen att förståelsen får brister. 

Informanternas brist i ordförrådet när det gäller nivå-3 ord och att de inte uttrycker att de har haft 

någon direkt och regelbunden undervisning av ord och begrepp och deras betydelse av sina lärare 

visar vikten av det som framhålls i ett sociokulturellt perspektiv. Vygotskij (1999) beskriver 

språkutvecklingens tredje steg där barnets vardagliga språk ska möta det vetenskapliga vilket 

informanterna i studien representerar. De befinner sig i utvecklingszonen där approprieringen kan 

ske i ett socialt samspel med andra här då främst läraren. 
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7 Diskussion 
 

I detta avsnitt diskuteras resultaten av studien. Intressanta och anmärkningsvärda delar lyfts fram. I 

metoddiskussionen beskrivs för- och nackdelar med valda metoder samt eventuella problem som 

uppkommit under arbetets gång. 

 

7.1 Resultatdiskussion 
Omsätts resultatet som framkom i studien, att andelen elever som upplevde sig ha svårare med 

läsning än sina jämnåriga klasskamrater, det vill säga 17,6 procent, till en vanlig skolklass blir 

utfallet som följer. I en genomsnittlig skolklass i Sverige går 25 elever.  Räknar vi med att 17,6% av 

de eleverna har lässvårigheter som de aldrig berättat om för någon finns det 4 elever i klassen, som 

inte fått någon hjälp eller något stöd. Enligt Samuelson (2009) har 20–25% av befolkningen någon 

form och läs- och skrivsvårigheter och värdet som framkommit i denna studie är närliggande och 

troligtvis inte ett helt orimligt resultat. 

Informanternas uppfattning om sin egen läsförmåga överensstämmer med resultatet av DLS-testet. 

Informanterna hade lägre resultat än kontrollgruppen och de ansåg också att de hade lässvårigheter.  

Samma resultat kom Prochnow m.fl. (2013) fram till när de lät yngre barn göra en självskattning om 

sin läsprestation.  Det finns en relation mellan läsprestation och självskattning av sin läsning. 

Riketts, Nation och Bishop (2007) och Wagner, Petcher och Lopez (2015) fann en hög 

korrelationsfaktor mellan en elevs ordförråd och läsförståelse. Elever med lågt ordförråd hade låga 

resultat på läsförståelse. Denna studie ger inga svar på hur informanternas läsförståelse var vid 

undersökningstillfället men om de skulle ha liknande samband som framkommit i andras studier 

borde de ha en läsförståelse under genomsnittet. Informanterna la ned mer tid till skolarbete på sin 

fritid och om det beror på läsförståelsen eller på en skolmiljö som stör koncentrationen går det inte 

att göra uttalanden om. Ur ett speciallärarperspektiv är det viktigt att elevers styrkor och svårigheter 

utreds. När eventuella åtgärdsprogram ska skrivas eller extra anpassningar ska genomföras måste det 

finnas åtgärder som stärker och hjälper eleven i sin läsning, med sitt ordförråd, arbetsmiljön eller vad 

det är som behöver anpassas. 

Bosacki (2012) fann en korrelation mellan elevernas upplevda läsförmåga och deras ordförråd. Om 

eleven upplever låg läsförmåga är också ordförrådet lågt. Samma korrelation finns i resultaten hos 

informanterna i studien. Informanterna hade lägre värden på ordförståelsetestet än kontrollgruppen 

som bestod av elever som inte upplever svårigheter med sin läsning. 

Myndigheten för skolutveckling (2007) framhåller att pedagogerna i språkundervisningen måste ha 

en strukturerad undervisning mot specifika färdigheter som ordigenkänning och ordförståelse. En 

sådan strategi har visat sig mer effektiv än traditionell specialundervisning. Informanterna i denna 

studie minns ingen sådan undervisning när de tänker tillbaka. Här kan speciallärare vara ett stöd i 

klassrummet och för läraren som undervisar. Att förse hela klasser med specialpedagoginriktad 

undervisning när det gäller ord visade sig effektivt för både barn i risk att utveckla lässvårigheter och 

elever som deltog i kontrollgruppen i Pullen m.fl. (2010) studie.  

Myndigheten för skolutveckling (2007) menar vidare att det i alla läroplaner betonas att alla ämnen 

har ett gemensamt ansvar för eleverna språk- och kunskapsutveckling. I Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011a) finns en allmän skrivelse som gäller alla 

lärare. ”Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och 

kommunikationsutveckling” (Skolverket, 2001a, s. 14) Detta är av yttersta vikt om eleverna ska lära 

sig ord som är lågfrekventa och specialiserade inom olika vetenskaper, så kallade nivå 3-ord. 
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Informanternas resultat i studien visar att de inte har de kunskaper som förväntas av dem trots att de 

genomgått hela svenska skolsystemet. Kontrolleleverna hade bättre resultat och frågan är om de 

klarat sig bättre på grund av att de inte har lässvårigheter eller om de haft en annan typ av 

undervisning. Ingen av eleverna varken informanterna eller kontrolleleverna har gått i samma klass 

under årskurs 1–9 där en stor del av grunden läggs. Detta talar mot att alla fem kontrollelever skulle 

haft en avsevärd skillnad i undervisning vilket varit avgörande för deras resultat.  

Informanterna uttrycker att de inte har haft någon direkt och regelbunden undervisning av ord och 

begrepp och deras betydelse av sina lärare. Wanzek (2014) har i sina studier visat att förklaring av 

ord och begrepp under lektionstid kom till av en oförberedd händelse. Om detta sker i så liten 

omfattning som Wanzek (2014) kom fram till det vill säga 7 minuter av 1 timme och 30 minuters 

undervisning i lästräning på låg-och mellanstadiet torde det vara ännu mindre tid som ägnas åt detta 

på gymnasienivå trots att det är avgörande för elevernas förståelse, studieframgång och studiebörda. 

Informanterna har som strategi att själva googla sig till kunskapen men frågan är om den erhålls och 

befästs på ett fördelaktigt och långvarigt sätt. 

Kontrollgruppens resultat på DLS-testet visar att de innehade ett större ordförråd som de förvärvat 

under åren upp i årskurs 3 på gymnasiet. Informanterna hade medelvärde stanine 6 på ordförståelsen 

och kontrollgruppen hade medelvärde stanine 7. Stanineskalan bygger på en indelning av 

normalfördelningskurvan i nio olika skalsteg. Det femte steget utgör medelvärdet på skalan 

(Järpsten, 2002). Rimligtvis borde informanterna följt samma utveckling som kontrolleleverna när 

det gäller ordförrådet. 

Informanterna lägger ned mer tid till skolarbete än kontrolleleverna men uppnår likande resultat. Om 

det beror på att det behövs mer tid för att deras läsning är mödosam och det tar mer tid eller om det 

beror på att de inte kan koncentrera sig och arbeta i skolans miljö ger inte studien svar på. Båda 

alternativen är lika tänkbara eftersom alla informanter svarat att det måste vara tyst, inga ljud et 

cetera vilket de inte upplever att de har i skolan. 

Tre av informanterna svarade att det är lättare att läsa på bok eller papper och två informanter 

menade att det inte spelade roll. På skolan där informanterna går användes datorer uteslutande i 

undervisningen och läromedel fanns till största del digitalt. Kullbrandstad (2006) har i 

undersökningar kommit fram till att många elever upplever det ansträngande att läsa från skärm och 

att det känns lugnare att läsa på papper. Vidare framkom att eleverna skumläser från skärmen men 

när de ska läsa med djupare förståelse väljer de att läsa på papper. Omsätts detta till informanterna i 

denna studie blir deras studier mer ansträngande och mer tidskrävande. Datorn skulle kunnat vara ett 

hjälpmedel om informanterna hade fått undervisning och tillgång till talsyntes, inläsningstjänst och 

stavningsprogram men det uppgav ingen att de fått. Anledningen till att de aldrig haft datorn som 

hjälpmedel är att de aldrig talat om för någon om sina svårigheter och ingen har lyckats identifiera 

dem under hela deras skolgång. 

Høien, och Lundberg (2009) menar att läsning är en aktiv och konstruktiv process, det är ett samspel 

som ska ske mellan läsaren och texten. Vidare menar de att om läsaren saknar relevanta 

förkunskaper blir det inget samspel oavsett hur bra avkodning läsaren har. Här har läraren en viktig 

roll. Informanterna kunde inte minnas textsamtal eller liknande i sin undervisning, detta trots att det 

är ett uppdrag som alla lärare har oavsett ämne de undervisar i (Skolverket, 2011a). En speciallärare 

i klasserna har en viktig roll här när det gäller att uppmärksamma alla lärare ansvaret för elevernas 

språkutveckling.  

 

7.2 Metoddiskussion 
Målet var att identifiera tre flickor och tre pojkar och det lyckades men alla de identifierade kunde 

inte intervjuas. Efter självskattningarna fanns önskat antal informanter men en av flickorna var svår 

att få tag på. Två gånger bokade hon av möten då intervju skulle ske. På grund av att tiden passerade 
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snabbt gick det inte att få med henne i studien. Hur detta påverkat är mycket svårt att veta men 

eftersom det inte varit fokus på frågor kring genus borde det inte ha inverkat. Den enda frågan där 

resultatet redovisas utifrån genus är den frågan om vilket modernt språk informanterna läste när de 

gick i grundskolan. Där visar resultatet att pojkarna valde spanska medan flickorna valde franska. 

Detta är inte resultat som berör arbetets frågeställningar utan togs med eftersom fyra informanter 

uppgav att de haft svårt att lära in ett modernt språk. Det finns med i självskattningsformuläret och 

gav en indikation på att eleven kunde vara en aktuell informant.  

I och med att informanterna i studien är äldre kan de även ge en retroperspektiv vinkling på sin 

utveckling av läsförmågan via frågor under en intervjusituation. Det saknas helt kvalitativa metoder i 

forskningen som lästs, kanske mycket beroende på att det är yngre barn som varit föremål för 

studierna. Det är en fördel att få både kvantitativa data men även kvalitativa för att öka förståelsen 

för hur det är att ha läs- och skrivproblematik och hur den utvecklar sig över tid. Det viktigt att få 

den kunskapen för att på bästa sätt kunna stötta eleverna under sin skolgång. 

Det valda kvantitativa testverktyget, ordförståelsetestet DLS är avpassat för elever till och med 

årskurs 1 på gymnasiet. Det var tillräckligt svårt för informanterna i och med att deras resultat var i 

närheten av genomsnittet. Men eftersom kontrollgruppen hade högre värden i resultat hade det varit 

bättre att använda ett testmaterial för vuxna för att få ett mer rättvisande resultat.  

Intervjumallen som var grunden i den kvalitativa delen av studien gjorde att resultat erhölls så att 

frågeställningarna kunde få ett svar.  Dock hade bearbetningen av alla insamlade data kunnat bli 

effektivare. Innan intervjuerna började eller efter den första skulle begrepp och ord tänkts ut för att 

lyssnas efter. Även gemensamma nämnare eller ett schema med orsaker, känslor, tankar, erfarenheter 

som eleverna kunde tänkas ha hade varit bra att ha under intervjuerna. Då kunde schemat kryssats i 

under intervjuerna och det hade inte behövts många timmar för att lyssna i efterhand på 

inspelningarna. Det har krävts för att hitta gemensamma skärningspunkter som informanterna har. Å 

andra sidan är det en del av den valda metoden bricolage då det krävs en genomlyssning av allt 

material för att skapa en överblick.  

Analysmetoden bricolage är en metod som kan innehålla ett flertal olika verktyg. Det har fungerat 

bra att jämföra mot kontrollgrupp, analysera gentemot annan forskning eller hitta en relation mellan 

informanternas upplevelser av läsning och undervisningen de beskriver. Att kunna göra det samtidigt 

som det finns kvantitativa framräknade resultat att relatera till har gett en bred analysmöjlighet.  
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8 Fortsatt forskning 
 

Förutom ordförrådet, som informanterna själva inte tyckte var ett problem, framkommer en rad 

faktorer som påverkar deras läsning och studieförmåga i skolsituationen. Ett mönster var att alla 

informanter uttryckte att styckesindelning är viktigt för deras läsning. Høien och Lundberg (2009) 

beskriver vikten av att ha luft i sidorna som ska läsas, ju mer fylld en boksida är desto svårare blir 

den att läsa. Även detaljer som radlängd, radavstånd, storlek på bokstäver och att alltid använda 

vänsterställd marginal är avgörande för att en person med lässvårigheter. Meningsbyggnaden ska 

vara enkel och huvudordet i en mening bör komma först enligt Høien och Lundberg (2009). 

Informanterna i denna undersökning passar väl in i mönstret för hur Høien och Lundberg menar att 

en lärare ska anpassa texter för en dyslektiker. Detta överensstämmer med skrivråden som Carlström 

(2010) hänvisar till. Faktorer som påverkar läsbarheten och läsförståelsen i en text menar Carlström 

(2010) är textmassans uppdelning, textmassans omfång, ordvalet samt användandet av huvudsatser 

och få bisatser. 

 

Klassrumsklimatet är en annan faktor som påverkar informanterna vid läsning. Klassrummet upplevs 

innehålla för många ljud i form av prat och ljud från personer som rör sig. Klasskamraterna nämndes 

som störande. Alla informanter behöver tystnad och därför studerar de hemma där de kan styra sin 

omgivning. ”En skolarbetsmiljö som utmärks av lugn och struktur är av särskild betydelse för barn 

som riskerar att utveckla läs- och skrivproblem” (Myndigheten för skolutveckling, 2007, s. 78). 

Finns inte lugn så som informanterna beskriver om sin skolmiljö fungerar inte deras läsning, detta 

gör att mer studier måste göras hemma där miljön kan avpassas. Läraren i klassrummet har en viktig 

roll att hålla en god arbetsmiljö som passar alla elever.  

 

Ovanstående faktorer framhöll informanterna som viktiga vid läsning. Fortsatt forskning på dessa 

faktorer kan ge djupare förståelse för hur den typen av elever som informanterna representerar 

påverkas och hur skolan kan organiseras för att de ska få en mer anpassad studiemiljö. 

Även forskning kring hur lärare kan identifiera eleverna med upplevda svårigheter och hur lärare 

kan skapa en bra relation till dem är viktigt. Elever ska inte behöva gå 12 år i skolan och inte våga 

eller inte vilja berätta om en svårighet som det finns lösningar för.
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9 Slutord 
 

I svenska skolans klassrum finns elever som upplever sig ha svårigheter med läsning vilket gör att de 

lägger ned mer tid på sina studier än jämnåriga. Dessa elever har ett mindre utvecklat ordförråd 

främst när det gäller lågfrekventa ord som är specialiserade fackuttryck i både samhällsorienterade- 

och naturorienterande ämnen. Flera av de intervjuade eleverna beskriver att de i sin skolgång har fått 

uppleva motgångar, hårt arbete, misslyckanden och de har valt att inte berätta om att de tycker 

läsning är mödosamt och svårt. Istället har de intervjuade eleverna jobbat mer och två elever har fått 

hjälp och stöd hemma.  

 

Ur ett specialpedagogiskt perspektiv borde dessa elever ha blivit uppmärksammade tidigt i sin 

skolgång. De borde ha fått en känsla av att de duger som de är och att det är helt accepterat i skolan 

att kompensera för svårigheter och ändå kunna vara duktig och få höga betyg. Att gå tolv år i skolan 

och låtsas att allt är bra och samtidigt innerst inne veta att de andra har det lättare gör något med en 

persons självkänsla och syn på sin omgivning. Det måste sätta spår i personen. 

 

Om alla lärare influeras av specialpedagogiska synsätt när de undervisar, planerar och organiserar 

borde dessa elever kunna bli hjälpta utan att skolan identifierar dem som i behov av särskilt stöd. 

Undervisning om studieteknik, ords betydelse, begrepps betydelse, samtal om texter och 

undervisning om kompensatoriska hjälpmedel till alla i klasserna är något som bör finnas med alla år 

i skolsystemet. Finns det dessutom tidigt i åldrarna kan många elever som skulle utvecklat 

lässvårigheter undvikas och de skulle kunna nå sin fulla potential med stärkt självkänsla och 

självförtroende.  

 

Fortsatt forskning på denna identifierade elevgrupp behövs eftersom de uppenbarligen finns i de 

svenska klassrummen och eleverna får inte det stöd som finns att tillgå. Intressant vore att titta på 

hur klassrumsklimatet påverkar eleverna, djupare intervjua och analysera undervisningen de har haft 

tidigare när det gäller ordförråd och ordkunskap. Även en studie kring vilka faktorer som gjort att de 

valt att inte berätta för någon hur det känns när de läser skulle vara av vikt. Detta för att öka 

förståelsen och det skulle kunna ge nycklar till hur lärare ska kunna se dessa elever i sina klassrum.  
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Bilagor 
 

 

Mejl till rektorer på gymnasieskolor:    Bilaga 1 

 

Hej, rektorer på XX i XX! 

 

Jag skriver till er med anledning av att jag under denna vår kommer att genomföra ett examensarbete 

på speciallärarutbildningen på Karlstads universitet. Under 2, 5 år har jag läst inriktningen mot läs- 

och skrivsvårigheter och nu söker jag efter en gymnasieskola där jag kan genomföra min studie. Till 

vardags arbetar jag som bitr. rektor på XXXX gymnasiet i XXXXX och det är inte lämpligt för mig 

att genomföra min studie där. Vi har ju endast en gymnasieskola så jag söker mig till XX. 

 

Jag önskar komma in i ca. 3 klasser med åk 3-elever och genomföra en kort enkät/självskattning. Det 

jag söker efter är elever som upplever sig ha svårare att läsa och skriva än sina jämnåriga 

studiekamrater. Det jag söker är inte elever med diagnoser utan de som ”flugit under radarn” under 

sin skolgång. Mitt forskningsintresse gäller mörkertalet, de som kämpar mer än andra och upplever 

sig ha svårigheter. Min forskning handlar om att ta reda på om dessa elever har ett för åldern 

anpassat ordförråd. Jag söker 6 elever som ska genomföra en intervju och ett ordkunskapstest.  

Eleverna hittar jag genom att klasserna gör skattningar av sin egen läsförmåga, skolgång och 

arbetsinsats. 

 

Självklart är det frivilligt för eleverna att vara med och allt material kommer endast att hanteras av 

mig. Alla elever blir avidentifierade samt även vilken skola undersökningen genomförts på. 

Examensarbetet kommer att läggas fram på Karlstads universitet och kommer att finnas offentligt på 

bibliotek. 

 

Jag önskar ert godkännande att få genomföra studien på XX och om ni har förslag på pedagoger som 

ni tror skulle vara villiga att låta mig låna eleverna under en kortare lektionstid så tar jag tacksamt 

mot tips. 

 

Önskar återkoppling så fort som möjligt. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Martina Ericson 

070/XXXXXXX 
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      Bilaga 2 

 

 

                       

     2017-02-21 
 
Till ungdomar på XX i XX 
 
Under vecka 10 kommer jag att vara på skolan och genomföra en undersökning för mitt 
examensarbete. Jag studerar till speciallärare på Karlstads universitet och kommer att 
samla in data om elevers upplevda läsförmåga och om hur deras ordförråd är. 
Jag har fått tillstånd av rektor och undervisande lärare att gå in i klasser på skolan för att 
genomföra min undersökning. Alla elever deltar frivilligt. 
Insamlade data kommer enbart att läsas av mig. I mitt examensarbete kommer alla elever 
att vara avidentifierade och skolans namn kommer att bytas ut. Efter att 
examensuppsatsen är färdigskriven kommer allt insamlat material att förstöras och 
uppsatsen kommer att finnas tillgänglig vid universitetets bibliotek. 
De elever som deltar i undersökningen gör en självskattning om sin läsning, blir intervjuade 
av mig och till sist gör de ett ordkunskapstest. 
För att kunna genomföra undersökningen behöver jag ett godkännande av Dig som deltar. 
Har Du frågor eller synpunkter är Du varmt välkommen att kontakta mig! 
 
Martina Ericson 
070–XXXXXXX eller me@XXXXX.se 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

□ Ja, jag godkänner att delta i undersökningen om läsning och ordförråd. 

 
Namnförtydligande: ___________________________________________________ 
 
Underskrift: __________________________________________________________ 
 
Ort och datum: _______________________________________________________ 
 
E-postadress eller telefonnummer: _______________________________________ 
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Självskattning    Bilaga 3 

Namn: Klass: 

 

 

 

 

Stämmer      Stämmer inte    Stämmer        Stämmer 

       inte alls        särskilt bra      ganska bra      mycket bra 

 
 

 

1 Det är svårt att hinna läsa 

textremsan på TV.                               

2 Jag läser långsammare än   

de flesta personer.                                                      

3 Jag tycker om att läsa skön-

litterära böcker.  

4 Jag stavar ofta fel.  

5 Jag tyckte att det var lätt att 

lära mig främmande språk i 

skolan. 

6 Det är obehagligt att skriva 

vykort och brev.  

7 Det är lätt att fylla i blanket-

ter på t.ex bank, försäkrings-

kassa eller för CSN.  
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8 Jag läser bara om jag måste.

  

9 Det är svårt att läsa manualer 

och bruksanvisningar.  

10 Jag tycker att det är svårt att 

komma ihåg nya ord som är 

långa och krångliga. 

11 Jag blir glad om jag får en 

bok att läsa i present.  

12 Jag anser att jag har lässvå-

righeter.  

13 Jag anser att jag har svårig-

heter med stavning.  

14 Jag går gärna till biblioteket 

för att läsa eller låna böcker.  

15 Det är lätt att komma ihåg 

namn.  

16 Jag tror att jag har 

dyslexi/läs- och skrivsvårig-

heter.  

17 Det är lätt att komma ihåg te-

lefonnummer, pin-koder och 

liknande.  

18 En lärare, psykolog eller lik-

nande har sagt att jag har 
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dyslexi/läsoch skrivsvårig-

heter.  

19 Jag tycker att det är tråkigt 

att läsa.  

20 Det är lätt att använda alfabe-

tet, så att jag snabbt hittar i 

lexikon, telefonkataloger 

och liknande.  

            Totalt Del 1     Totalt Del 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

Intervjuguide     Bilaga 4 
 

Forskningsfrågorna: 

Hur ser relationen ut mellan elevers upplevda lässvårigheter och deras ordförråd? 

Har elever med upplevda lässvårigheter mindre ordförråd än andra jämnåriga? 

Har undervisningen i någon av ordförrådets tre nivåer brustit så eleverna saknar delar i sitt 

ordförråd? 

 

 

1. Hur känns det när du läser? 

2. Känns det som att du har svårare än andra med läsning? 

3. Hur lång tid lägger du ned på skolarbete i veckan ungefär? 

4. När du läser en faktatext t.ex. i geografi eller religion. Hur många ord uppskattar du att det är 

på en sida som du inte kan betydelsen av? 

5. I vilka sammanhang dyker det oftast upp ord du inte kan, när du lyssnar eller läser? 

6. Kan du ge exempel ett tillfälle när det senast var ord du inte kunde? 

7. Hur gjorde du då? 

8. Har du haft ordkunskapsundervisning någon gång i skolan som du minns? 

9. Hur gör du för att lära dig nya ord? 

10. Titta på orden vilka har du ingen aning alls om, vilka känner du ingen och vilka kan du?  

11. Finns det något förutom svåra ord som kan göra det svårt med läsning för dig? 

12. Om du skulle bedöma vad det svåraste är med läsningen är det: storleken på bokstäver, belys-

ning, ordens betydelse, längden på text, hur trött/pigg du är, var du sitter och jobbar, vilken 

tid på dygnet du läser eller något annat? 
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Exempelord      Bilaga 5 

 

 

 

 

fader  analysera  jämföra 

 

 

isotop   gående   mikroklimat 

 

 

reversibel   väggur   resurs  

 

 

åsikt   aorta  glad  

 

 

solvarm  gränslös  metaforisk 

 

 

 


