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Abstract 
 

 
The aim of the study was to investigate how reading aloud is organized in the class-room and if the 
teachers made any adaptations for students with reading comprehension difficulties. Three teachers and 
two special education teachers were interviewed about their views on reading aloud and adaptations. Two 
students were interviewed about their experiences of listening to read-alouds. The results of the study 
showed that the students appreciated to listen to their teachers reading aloud and to take part in 
conversations about the text.  The modeling of comprehension strategies gave the students a tool for 
better understanding. The teachers who had been educated by Skolverket, Läslyftet, used comprehension 
strategies during the reading aloud lessons and found the strategies to be a good adaption for the students 
with comprehension problems. The special education teachers mostly worked with students with word-
reading difficulties. They did not use read-alouds and comprehensions strategies in their teaching. The 
study also indicate the importance of implementing research in education. 
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1 Inledning 
 
Högläsning av skönlitteratur är en viktig del i undervisningen på låg- och mellanstadiet. 
Det är viktigt att elever tidigt får bekanta sig med böcker och bli förtrogna med olika 
berättelsestrukturer för att motivera dem att bli intresserade av läsning och bli goda 
läsare. Hur högläsning anpassas i dagens skola för att motivera eleverna att läsa på egen 
hand och hur högläsning och textsamtal på lågstadiets svenskundervisning fungerar för 
barn med språk-  läs- och skrivsvårigheter är viktigt att studera av ett specialpedagogiskt 
perspektiv. 
 
Med inspiration från bland annat USA och Storbritannien initierade Kulturrådet, som är 
en myndighet under kulturdepartementet, en funktion som kallades Läsambassadör. 
Läsambassadörens uppgift är att främja barn och ungdomars läsning. AnnMarie Körling 
utsågs till läsambassadör för år 2015-2017. Körling som är lärare och även författare till 
pedagogisk litteratur och barnböcker ska i sin roll som ambassadör verka för att barn 
och ungdomar, oavsett bakgrund, får tillgång till bra litteratur. Körling menar att skolan 
har ett stort och viktigt uppdrag för att utveckla elevers läsförmåga och läsutveckling 
och att alla i skolan ska vara medvetna om uppdraget. Trots att forskare ser kopplingen 
mellan barns tidiga möten med skriftspråket och skolresultaten talas det för lite om 
denna koppling, menar Körling. Körling (2012) tar upp högläsning som en meningsfull 
aktivitet där berättande röster bygger broar till skriftspråket. Vid högläsning uttalas 
varje ord med distinktion och tydlighet och det, menar Körling, gör att vi talar och 
lyssnar oss in i skriftspråket.  Högläsning som aktivitet har många fördelar.  Högläsning 
i skolan skapar gemenskap och högläsningskontexten är ett bra tillfälle för barn att lära 
sig nya ord och träna strategier för förståelse. 
 
Internationella studier har visat att läsförmågan hos svenska skolelever har minskat. 
Både PISA (Programme for International Student Assistent) och PIRLS (Progress in 
International Reading Literacy Study) visade en försämrad läsförmåga i jämförelse med 
tidigare år och i jämförelse med andra OECD-länder. Dessa internationella 
kunskapsundersökningar visar att kunskapsutvecklingen i den svenska skolan har 
försämrats, både nationellt och internationellt. Det är speciellt oroväckande att antalet 
elever på den lägre färdighetsnivån har ökat enligt Skolverkets rapport (Skolverket, 
2012) och deras resultat blir samtidigt sämre. Den visar att det behövs stöd till elever 
som har svårt att förstå texters innehåll. Det stödet som den svenska skolan idag kan 
erbjuda till dessa elever är inte tillräckligt.  
 
I en fördjupad analys av PIRLS 2006 (Skolverket, 2010) framgår att många elever 
lämnas ensamma med sin läsning. De får inte de stöd som kan ge en bättre förståelse av 
litteratur. Analysen visar att eleverna och lärare sällan diskuterar och samtalar om 
texter.  
 
 
                                                                5 
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Alatalo (2011) beskriver läsutvecklingsprocessen som komplex. Det är viktigt att lärare 
har kunskap om hur läsningen utvecklas, vilka medvetna insatser som krävs och hur 
elever kan stöttas för att de hela tiden ska utvecklas i sin läsning. För att bli 
självständiga läsare behöver eleverna veta vilka strategier de kan använda och hur de 
kan använda dessa och varför. Det är speciellt viktigt att elever med 
läsförståelsesvårigheter får hjälp och kunskap om förståelsestrategier (Gersten, Fuchs, 
Williams, & Baker, 2001). Med rätt stöd kan elever med svårigheter med läsförståelse 
utveckla sin läsförmåga. Eleverna ska engageras i läsprocessen; de ska inte lämnas 
ensamma med sin bänkbok utan dessa elever behöver direkt stöd till hur de kan förstå 
texter. Hur ser det ut på skolorna? Reichenberg och Lundberg (2008) menade att dessa 
elever behöver strukturerade samtal om texter och de ska få lära sig strategier till hur 
man kan arbeta med texter. Textsamtal och förståelsestrategier kan användas till både 
skönlitterära så väl som faktatexter. Läsningen ska göras till något som eleverna kan 
uppskatta och förstå vikten av. Det finns stöd i forskning och olika läsprojekt till att 
läsintresse kan lockas fram med högläsning som inte tvingar elever till ansträngande 
avkodning. Elevers egen läsning kan stödjas med textsamtal och förståelsestrategier. 
 
 
 
2  Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att belysa vilka anpassningar som görs vid högläsning för elever 
med läsförståelsesvårigheter. Studien vill beskriva hur lärare arbetar med högläsning i 
klassrummet med elever som har svårigheter med läsförståelse, samt att belysa 
elevernas upplevelser och tankar kring högläsning. Utifrån studiens syfte formulerades 
följande forskningsfrågor: 
 
Vilka anpassningar görs av lärare vid högläsning för elever med 
läsförståelsesvårigheter? 
 
Vilka anpassningar görs av speciallärare vid högläsning för elever med 
läsförståelsesvårigheter? 
 
Hur upplever elever med förståelsesvårigheter högläsning? 
 
 
 
                                                      
3  Bakgrund 
 
Inom PISA undersöks 15-åriga elevers kunskaper i matematik, naturvetenskap och 
läsförmåga. PISA 2012 visade en försämring jämfört med 2009. PIRLS(Progress in 
International Reading Literacy Study) har fokus på läsförståelse och undersöker 10-
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åringars läsvanor, läsförmåga och vilka attityder de har till läsning. Även PIRLS visade 
nedgång när resultatet jämfördes mellan 2006 och 2011. Den största försämringen som 
både PISA och PIRLS visat handlar om lågpresterande elever. Läsförståelsen av 
skönlitteratur har försämrats marginellt; den största nedgången syns i resultaten för 
sakprosa. Resultaten visade att den sociala bakgrunden har betydelse då elever med 
välutbildade föräldrar tenderar att prestera bättre än barn till lågutbildade föräldrar. 
PIRLS 2011 visade även att flickor har bättre läsfömåga än pojkar men deras resultat 
hade försämrats mer än pojkarna. (Skolverket, 2012) 
 

3.1 Läsning och högläsning i läroplan och styrdokument 
 
Vikten av högläsning och textsamtal i skolan tas upp på olika sätt i läroplaner och 
styrdokument. I Skolverkets analys (Skolverket, 2012) av samstämmigheten mellan 
PIRLS och svenska styrdokument menar skolverket att den reviderade upplagan av 
Läroplanen (2016) stämmer väl överens med resultaten i de internationella studierna. I 
läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet anges att varje elev ska 
ges möjlighet att kommunicera och få tilltro till sin språkliga förmåga. Enligt läroplanen 
ska skolan se till att elever efter genomgången grundskola kan använda språket i både 
tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. Eleverna i förskolan ska ges möjlighet att 
utveckla intresse och förmåga att kommunicera med både tal- och skriftspråk genom att 
läsa, lyssna på, skriva och samtala om skönlitteratur och andra typer av texter. Även 
fritidshemmen ska ha samtal om olika typer av texter (Skolverket, 2011).  
 
I läroplanen uttrycks tydligt att undervisningen i svenska ska stimulera elevernas 
intresse för att läsa, skriva och få kunskaper om skönlitteratur. Eleverna skall även ges 
förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för 
omvärlden. Enligt läroplanen är det skolans ansvar att alla elever lyckas och 
undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Samtliga 
kursplaner i svenska och svenska som andraspråk understryker vikten av att elever får 
kunskap om läsförståelsestrategier för att kunna förstå innehållet i texterna och kunna 
anpassa sin läsning efter texters form och innehåll (Skolverket, 2012). 
 
Skolverket har även betonat vikten av god läsförmåga genom att satsa vikta resurser på 
att utbilda lärare inom det så kallade Läslyftet. Det är en satsning på 
kompetensutveckling för lärare och bygger på kollegialt lärande. Syftet med 
fortbildningen är att elevers läsande, skrivande och lärande skall förbättras. Detta sker 
genom att utveckla kvaliteten i undervisningen. Målet är att undervisningskulturen skall 
utvecklas och lärare ska få kunskaper om undervisning som vilar på vetenskaplig grund 
och beprövad erfarenhet. För grundskolans lärare finns i nuläget 15 olika så kallade 
moduler att välja på för att få fördjupade kunskaper. Flera av modulerna handlar om 
lässtrategier och samtal om text. Till exempel kan man som lärare lära sig att arbeta 
dialogiskt med högläsning för att stötta elevers tidiga läs- och skrivinlärning. Läraren 
kan använda läslogg och tänka högt vid läsning för att på så sätt stötta elevers 
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läsförståelse i alla ämnen. Modulerna tar upp hur lärare kan undervisa för att utveckla 
en djupare läsförståelse hos eleverna. Detta kan ske genom att bland annat samtala om 
lässtrategier och genom att ta upp hur texter kan läsas utifrån hur de är konstruerade och 
vilka föreställningar man i förväg kan skapa om deras innehåll (Skolverket, 2012).  

3.2 Elever med hör- och läsförståelsesvårigheter 
 
En viktig uppgift för lärare och speciallärare är att motivera och stimulera läslust. Elever 
som i sin läsutveckling möter svårigheter riskerar att tappa lusten för läsning. 
Svårigheterna kan göra att eleven får en negativ syn på läsning. När läsningen är 
ansträngande blir den tråkig och eleven undviker att läsa så mycket som möjligt 
(Hagtvet, Frost & Refsahl, 2014.)  
 
Elever med brister i auditiv perception har svårt att urskilja, höra och tolka ljud rätt trots 
att hörseln är god. Detta kan leda till att ordförrådet inte växer som det ska eftersom 
eleven har svårt att lagra ord som har oklara ljudidentiteter (Elbro, 2004). Ett mindre 
ordförråd leder till att eleven inte förstår texternas innehåll vilket i sin tur kan leda till 
att eleven får problem med att behålla koncentration och uppmärksamhet på läsning. 
Förutsättningar för hörförståelseprocessen är en fungerande förmåga att uppfatta talet på 
fonemnivå, och en god förmåga att identifiera och lagra in ordens fonologiska 
representation. Men även omvärldskunskap, egna erfarenheter och i vilket sammanhang 
den språkliga informationen ges har betydelse (Levlin, 2014). Hörförståelseproblem kan 
liknas med olika typer av språkstörningar som gör att barn inte utvecklas i sitt språk på 
samma sätt som jämnåriga. Levlin (2014) visade i sin undersökning att språkliga 
svårigheter hos elever i tidiga skolår består över tid och att studier visar att 
läsförståelsen inte primärt beror på avkodningssvårigheter.  Svårigheterna kopplas 
snarare ihop med begränsningar i ordförråd, hur ord bildas och böjs samt grammatisk 
funktion och ordets betydelse och användning.  Dessa svårigheter hänger ihop med 
dålig hörförståelse. Svårigheterna med språk påverkar läsning samt förståelsen av 
matematikuppgifter (Levlin, 2014). Även Elwèr (2014) visar att det finns 
bakomliggande språkliga svårigheter när elever har svårt att förstå texters innehåll. 
Dessa språkliga svårigheter är kopplade till dåligt ordförråd, grammatiska svårigheter, 
svag hörförståelse och svagt verbalt minne. Studien visar att svårigheterna består över 
tid. Redan vid fem års ålder går det att identifiera språkliga svårigheter dock med vissa 
reservationer. Elwér förordar en verksamhet i förskola och skola som stödjer alla barns 
språkliga utveckling där övning och undervisningen ökar ordförråd och ordförståelse.  
 
 
Särskilt viktigt är detta för elever med en lägre språklig förmåga. Hörförståelseövningar 
är av betydelse för dessa elever och det är viktigt med kontinuerliga kartläggningar 
(Elwér, 2014). 
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Elevers språkutveckling påverkas av hur eleven förstår och uttrycker talat och skrivet 
språk. Den språkliga förmågan kan delas in i olika områden enlig Ericson (2010). Det 
första området handlar om språkets form, hur ord uttalas, böjs och hur man sätter ihop 
meningar. Det handlar om fonologi och grammatik. Ett tecken på svårigheter med 
språkets form kan vara att barnet byter ut eller utelämnar språkljud och kastar om 
ordföljden i meningar. I skolåldern kan eleven få svårigheter med att dela ord i stavelser 
och höra vilka språkljud som bildar ord. Det andra området handlar om språkets 
innehåll. Barn kan ha svårt att förstå innehållet i talat eller skrivet språk om de har 
brister i ordförrådet och har svårt att komma ihåg ords betydelser. Svårigheter med ords 
betydelser leder till att eleven har svårt att förstå instruktioner. Det tredje området 
handlar om språkets användning i kommunikation. Den pragmatiska förmågan handlar 
om att kunna använda språket ändamålsenligt i olika kontexter med olika människor. 
Svårigheter med detta område innebär att eleven har svårt att anpassa språket till olika 
situationer eller förstå sådant som inte uttrycks direkt utan finns som underförstått i 
budskapet. Eleven kan också ha svårt att både använda och tolka ögonkontakt, 
kroppsspråk och mimik. Samtalets turtagningsregler kan vara oklara och eleverna kan 
ha svårt att vänta på sin tur. Svårigheter med en eller flera av dessa språkliga områden 
kan i skolan leda till att eleven får problem med läsinlärning som kräver både 
avkodningsförmåga och förståelse av det lästas innehåll. Eftersom mycket av det som 
eleven ska lära sig i skolan sker genom lästa texter kan svårigheter med läsning ge 
konsekvenser till elevens inlärning av kunskaper. Eleven kan få det svårt att ta till sig 
innehållet i undervisningen och att använda innehållet i förståelse av nya saker. Det är 
även svårt för elever som har språkliga svårigheter att se samband och på så sätt 
använda begreppen i olika och nya sammanhang (Ericson, 2010). 
 
I dagens skola förväntas elever kunna hantera begrepp och tillämpa begrepp på nya 
saker. Utvecklingen i metakognitiv förmåga förutsätter en viss analysförmåga; barnet 
ska kunna analysera helheter så att de kan se hur helheter består av delar. Språket 
fungerar som hjälpmedel i analytiskt tänkande.  
 
Høien och Lundberg (1999) beskriver läsare med förståelsesvårigheter som passiva och 
ostrategiska. De skapar ingen översikt över det lästa, de planlägger inte sin läsning och 
de läser inte om texten, även om innehållet i texten inte är klart för dem. De varierar inte 
sin läshastighet efter textens svårighetsgrad utan använder samma läshastighet hela 
tiden. Det passiva läsandet gör att dåliga läsare har svårt att skilja mellan det som är 
viktigt i texten och det som är bakgrunden till det viktiga. Dessa elever upptäcker inte 
att de inte förstår och på så sätt leder detta till att dåliga läsare har svårt att ta till sig det 
som textens huvudsakliga innehåll var. Det räcker inte enligt Levlin (2014) att endast 
träna avkodningsförmåga för att elever ska utveckla sin läsförmåga.  
 
Eleverna behöver träning i texters struktur och de behöver träning för att kunna lära sig 
ord från deras sammanhang. Eleverna ska lära sig strategier för hur de kan läsa olika 
typer av texter (Levlin, 2014). Borgström (2006) redovisar i en skrift från 
Vetenskapsrådet forskares perspektiv på läsning. Där menar Samuelsson att dagens 



 10 

forskning koncentrerar sig alltför mycket på avkodningssvårigheter. Om ett barn har 
stora problem med avkodning och läsningen inte automatiseras så kommer dessa barn 
att få svårigheter med läsförståelse också. Det är lika vanligt att läsförståelsesvårigheter 
orsakas av andra faktorer än dyslexi. När eleven kan avkoda utan större problem men 
ändå inte kan ta till sig texters innehåll är det ett område, menar Samuelsson, som måste 
uppmärksammas på samma sätt som dyslexi. Detta påvisas även av andra forskare 
(Elwér, 2014).  
 
Det är viktigt att undersöka varje elevs styrkor och svagheter därför att elevers 
lässvårigheter kan ha olika anledningar. Enligt The simple view of reading Hoover och 
Gough (1990), så består läsningen av funktionen av två faktorer: avkodning och 
läsförståelse. För att kunna läsa måste båda fungera. Elever som har problem med 
avkodning behöver en annan typ av träning än elever som kan avkoda någorlunda bra 
men inte förstår textens innehåll. Men lässvårigheterna kan ha element från båda 
faktorerna och eleverna behöver träning i båda.  
 
Fungerande avkodning med brister i förståelse tyder på en speciell typ av svårigheter 
som har sin grund i språkförståelse. Elever med specifika förståelsesvårigheter kan läsa 
en text högt men förstår inte vad de läser. Dessa elever behöver träning i förståelse av 
meningar och satser. Ofta har dessa elever stora brister i ordförrådet och träning måste 
riktas till att utveckla deras ordförråd (Kamhi & Catts, 2014). Läsning är en av de 
viktigaste källorna till ökat ordförråd. Elever som lär sig avkoda utan problem och kan 
tolka satsstrukturer utan större svårigheter kan snabbt utöka sitt ordförråd och täcka de 
brister som fanns i det. Även elever med svårigheter i avkodning kan med hjälp av 
avkodningsträning lära sig förstå texter om de inte har problem med hörförståelse. För 
elever som har problem med hörförståelse och på grund av detta får svårigheter med 
satsstrukturer och brister i ordförrådet kan läsinlärningen visa sig vara ett stort hinder 
trots fungerande avkodning. Det är viktigt att tidigt upptäcka de elever som har 
svårigheter med språkförståelse och brister i ordförrådet. Dessa elever behöver speciell 
hjälp och anpassad undervisning utifrån sina svårigheter (Levlin, 2014). Westlund 
(2013) menar att läsförståelse är en komplex förmåga och att det inte finns ett enda 
lästest som kan bedöma läsförståelse utan det bästa bedömningsverktyget är en skicklig 
lärare. Det är viktigt att lärare har fått träning i att kunna bedöma elevers språkförmåga, 
inte bara deras läsförmåga.  
 
 

3.3 Högläsningens betydelse 
 
Kan högläsning vara ett kitt mellan aktiviteter eller en aktivitet som utvecklar elevers 
identitet och läsförståelse?  Damber (2015) påvisar i sin forskning vikten av högläsning 
och menar att litteraturläsning i förskolan är av betydelse i viktiga frågor såsom, 
identitet, förmågan till empati och att möta andra perspektiv. Läsning kan även ge en 
förståelse av den egna och andras ”världar”. Dock visar resultatet att högläsning inte var 
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vanligt i förskolan och vid de tillfällen som gavs kopplades högläsningen ofta till vila. 
Inget medvetet syfte eller tanke fanns vid bokval utan oftast fick slumpen avgöra. 
Studien omfattade observationer från 39 förskolor och högläsning verkade vara en 
solitär företeelse, frånkopplat övrig verksamhet för språk- skriv- och läsutveckling 
(Damber, 2015). Studien visar på vad som kan gå förlorat, då böcker är ett viktigt 
redskap i att förstå andra människor, att hjälpa barn att forma bilden av världen och 
livet. Stensson (2006) beskriver högläsning som en dynamisk process där det inte finns 
tid för avslappning och drömmeri. Skapandet av mening är centralt där både lyssnare 
och läsare är aktiva. Vid högläsning är läraren en modell för själva läsandet och gör den 
tryckta texten tydlig. Vid högläsning slipper elever kämpa med lästeknik. Högläsning 
blir även ett forum för att få kunskaper om läsförståelsestrategier (Stensson, 2006). 
 
Läraren (pedagogen) är av stor betydelse för elevers utveckling i skolan. Detta har 
Corrigan (2010) vid Universitetet i Wisconsin-Milwaukee visat då hon i sin studie 
undersökte huruvida lärares språkliga kompetens och ordförråd påverkade högläsning 
och textsamtal. Studien visade att, på samma sätt som föräldrar ur olika 
socioekonomiska grupper kan påverka sina barns förutsättningar i skolan, kan lärares 
språkliga kunskaper och ordförråd avgöra valet av högläsningsböcker. Lärare med 
högre språklig kompetens och ordförråd valde böcker med mångfald i ordförrådet och 
en mer så kallad förfinad litteratur. Både valet av litteratur och lärarens språkliga 
kompetens påverkade analys- och textsamtal. Även Damber (2015) belyser i sin studie 
forskares syn på betydelse av miljön, både i hem och förskola. Elevers läsförståelse kan 
kopplas till tidig exponering av skönlitteratur. Pedagogerna och lärare måste läsa med 
barnen, inte för dem. På så sätt utvecklas språk-  ord- och begreppsförråd. Hon påvisar 
textsamtalets vikt samt bearbetningen av text som avgörande. Detta belyser även 
Wiseman (2010) i en vetenskaplig studie där hon presenterar fyra huvudmoment som 
stöder interaktiv högläsning. Detta för att skapa mening i text genom dialog, som i sin 
tur skapar möjlighet för barn att visa sina styrkor och utvecklas mot nästa kunskapsnivå. 
Dessa moment är att	 bekräfta och ha en positiv klassrumsatmosfär där elever och lärare 
är varandras respondenter och ger varandra uppmuntran och feedback. Läraren	 
modellerar, detta kan liknas vid att läraren ”tänker högt”, hur man läser, frågar, förstår 
och analyserar en berättelse. På så sätt utvecklas en djupare mening om vad författaren 
vill säga utifrån till exempel mångfald och social rättvisa. Eleverna skapar gemensamt 
en mening och lär tillsammans om vad som kommer att hända härnäst i berättelsen 
(Wiserman, 2010). Hon menar att högläsning är ett viktigt pedagogiskt verktyg i 
klassrummet inte bara för att utveckla läsförståelse utan också för att skapa en 
gemenskap där barn lär tillsammans.  

 
Lärarens avgörande roll vid högläsning betonas och att systematiskt, interaktivt låta 
elevers erfarenheter och liv ta plats i skolan. Detta påvisar även Lindö, (2005) och 
menar att läraren är avgörande när det gäller att fånga upp elevers påståenden, 
erfarenheter och värderingar. Lindö skriver att högläsning i skolan är särskilt viktig för 
de elever som inte läser på egen hand och menar att de ökar i antal. Barn med läs- och 
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skrivsvårigheter och barn från hemmiljöer som inte är språkstimulerande gynnas särskilt 
av högläsning i skolan. Lindö påvisar även att högläsning av litteratur får en 
demokratisk betydelse där klassens mångfald och värderingar synliggörs genom 
litteraturen och textsamtalen (Lindö, 2005). Det är viktigt att kunna förstå syftet med en 
text därför menar Gibbon (2006) att lyssnandet på någon som läser högt får fram textens 
budskap på ett bättre sätt för yngre elever, vilket har stor betydelse för deras 
läsutveckling. Högläsning och samtal kring det lästa kan även möjliggöra att i tid 
upptäcka svårigheter med läsförståelse och på så sätt kunna ingripa (Elwér 2014). 
 

3.4 Förståelsestrategier  
Goda läsare använder läsförståelsestrategier hela tiden när de läser. Dessa strategier kan 
till exempel innebära att läsaren ställer frågor till sig själv och försöker besvara dem 
under läsningens gång. Läsaren försöker tänka ut vad som kommer att hända och gör 
egna inre bilder utifrån texters innehåll. Goda läsare sammanfattar texters innehåll med 
egna ord och hittar i texten förklaringar till svåra ord och svåra textavsnitt. De kan dra 
slutsatser och ge exempel och tolka text utifrån sina egna erfarenheter och 
bakgrundskunskaper (Bråten, 2008). Aktiva läsare har kunskaper om hur de ska 
använda strategier för ökad läsförståelse och varför de ska använda dessa strategier. De 
är även medvetna om att det krävs en ansträngning för att förstå det lästa (Reichenberg, 
2008) 
 
Läsförståelsestrategier kan enligt Bråten (2008) förklaras som mentala aktiviteter som 
läsaren använder sig av för att förstå texters innehåll genom att styra och övervaka sin 
läsning. Bråten delar strategierna i fyra kategorier. Minnestrategier handlar om 
aktiviteter som gör att man kan minnas textens innehåll. Man kan läsa texten flera 
gånger, försöka hitta nyckelorden i texten och minnas dessa som ledtrådar till texten.  
Struktureringsstrategier handlar om att ordna textens innehåll så att strukturen skapar en 
sammanfattning av texten. Elaboreringsstrategier ska koppla textens innehåll ihop med 
läsarens förkunskaper. Ny kunskap ska kopplas ihop med det som läsaren känner till 
sedan tidigare och läsaren kan bearbeta det nya ihop med det kända. 
Övervakningsstrategierna används för att hela tiden följa sin egen förståelse av texten 
under läsningen. Strukturering, elaborering och övervakning är enligt Bråten de 
strategier som skapar läsförståelse. Om man förstår textens innehåll är det också lättare 
att komma ihåg den.  
 
 
3.5 Undervisningsmodeller 
 
Det går att lära elever med läsförståelseproblem strategier som hjälper dem att skaffa 
bättre förståelse av texter. De elever som inte använder strategier kan visa kännetecken 
på svårigheter med läsförståelse. Dessa elever behöver undervisning i vilka strategier de 
ska använda för ökad förståelse (Bråten 2008). Strategiundervisningen bör sträcka sig 
över lång tid och innan eleverna själva tar ansvar över strategianvändandet ska läraren 
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noga förklara och demonstrera dessa.  
 
Svårighetsgraden bör anpassas efter elevens förmåga och varje elev behöver av läraren 
få veta sina framsteg utan att jämföras med andra. Lärande betonas mer i samarbete med 
andra än att mana till konkurrens. Men för att göra en individanpassad undervisning i 
läsförståelse behöver lärare ha kunskap om elevens muntliga språkkompetens, kognitiva 
förmågor och förkunskaper. Likaså är läsmotivationen viktig och kunskap om 
skriftspråk och förståelsestrategier (Bråten, 2008). Även Eckeskog (2015) menar att en 
viktig del i läsförståelseundervisningen är just samtal om texter som bygger på 
interaktion mellan elever och lärare och som ger dem möjlighet att ställa frågor, 
bearbeta sin kunskap och dela erfarenheter med andra (Eckeskog, 2015). 
 
 
 
Inom litteraturen hänvisas ofta till fyra olika modeller för att synliggöra 
läsförståelseundervisning. Reciprok undervisning utvecklades av Palinscar och Brown 
(1984). De menar att för att få en god läsförståelse behöver eleven vissa färdigheter. 
Dessa färdigheter är att kunna sammanfatta med egna ord, ställa frågor, reda ut 
oklarheter och förutsäga vad som kommer att hända. De beskriver att lässtrategier är 
viktiga då dessa tillsammans med förförståelse och textens läsbarhet skapar 
läsförståelse. Strategierna utvecklas i dialog mellan elever och lärare med en tydlig 
arbetsgång som läraren följer. Läraren tänker högt och tillämpar modellen, därefter 
provar eleverna strategin. Övningstillfällena är många och på olika typer av texter.  
Eleverna får leda textsamtalen under lärarens stöttning och får stegvis stöd att bli en 
aktiv läsare. Reciprok undervisning kan översättas till ömsesidig undervisning vilket har 
gett modellen sitt namn (Palinscar & Brown, 1984). Undervisningsmodellen gynnar 
elever med läsförståelsesvårigheter mer än de som inte har svårigheter (Wengelin & 
Nilholm, 2013). En annan modell som betonar dialogen är Transaktionell 
strategiundervisning, den bygger på ideérna i Reciprok undervisning men är mer ett 
förhållningssätt än modell. Dialogen mellan elev och lärare betonas starkare. Aktiviteter 
i undervisningen bestäms av både elever och lärare men dialogerna kan se olika ut 
beroende på vilka strategier som tas upp (Wengelin & Nilholm, 2013). Delarna i den 
här undervisningen sammanfattas av Brown, Pressley och Schuder, (1996). 
Strategiundervisning pågår under hela skoltiden där fokus läggs på förståelsestrategier 
som förklaras och visas av läraren. När läraren läser högt använder eleverna 
förståelsestrategier genom att tänka högt. Eleverna får påminnelser och kunskap om 
varför det är viktigt att använda sig av strategierna och hur dessa bidrar till att de förstår 
texter. De engageras också till personliga tolkningar av text, (Brown, Pressley, Meter & 
Schuder 1996).  Den Begreppsorienterade undervisningen är knuten till forskarna 
Guthrie, MacGough, Bennett och Rice. De utvecklade ett undervisningsprogram för att 
få eleverna mer engagerade i läsning och naturorienterande ämnen Målet för 
strategiundervisningen är begrepp knutna till olika ämnen. Motivationen anses viktigt 
för att det påverkar hur mycket eleven engagerar sig men det handlar även om vilken 
inställning eleven har för att ta sig an uppgiften.  
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De faktorer som ansågs viktiga var förväntningar på att klara uppgiften, inre och yttre 
motivation och tydliga mål med fokus på det egna lärandet. (Wengelin & Nilholm, 
2013). Med samma utgångspunkt utvecklade Raphael ett undervisningsprogram, 
Question answer relationships, som bygger på forskning där lärare modellerar och 
undervisar elever att ställa olika sorts frågor när de läser en text. Frågorna är uppbyggda 
i stigande svårighetsgrad. På den första nivån kan svaren hittas direkt i texten, precis 
där. Den andra nivån kräver att eleven kan dra slutsatser och generalisera, tänk och leta. 
Den tredje nivån, på egen hand, kräver att eleven använder sina bakgrundskunskaper 
tillsammans med information från texten för att finna svar på frågorna (Westlund, 
2013).   
 
Ett träningsprogram har utarbetats av Franzén (1993) med nästan liknande frågenivåer.  
Franzéns träningsprogram tillsammans med reciprok undervisning visar på goda resultat 
för elever med förståelsesvårigheter.  
 
 
3:6 Textsamtal 
 
Texter ska inte väljas för att träna speciella lässtrategier, om läraren fokuserar för 
mycket på förståelsestrategier får eleverna svårigheter med att sätta fokus på textens 
innehåll. En sådan undervisning kan istället komma att handla om en isolerad 
färdighetsträning istället för att läsförståelsen djupnar. Det är innehållet i en text som 
betonas där lärare och elever ska bearbeta tillsammans. Det är i samtal om texten som 
eleverna ökar sin läsförståelse menar Keene & Zimmerman (2013) men det som sker i 
tanken går inte att visa om man inte tänker högt. I arbetet med att visa hur man tänker 
högt lästes texter för eleverna och lärarna berättar hur de använder strategier för att 
förstå (Keene & Zimmerman, 2013). Även Chambers (2011) betonar vikten av valet av 
text. Kunskapen om vad barn läser i olika åldrar är av betydelse men också att läraren 
själv läst en hel del av böckerna. Boksamtal kopplas ofta till Chamber. Hans modell att 
ställa ”jag-undrar-frågor” till eleven och följa upp svaren med ”Hur vet du det” är ofta 
använda. Chamber uttrycker att det är nödvändigt att läsa högt för barn för att de ska 
kunna bli läsare och han menar att det är ett stort misstag att tro att högläsning endast 
behövs i de lägre klasserna. Högläsning har ett stort värde och är nödvändig genom hela 
skoltiden, läsinlärning är en utsträckt process (Chambers, 2011). 
 
Litteratur kan användas för social, personlig, kritisk och kognitiv utveckling och gör 
elever till bättre tänkare Langer (2005).  Langer beskriver olika faser och olika strategier 
som hjälper elever att förstå texter djupare. Hon använder begreppet föreställningsvärld 
för att beskriva hur elever kan ta sig an och förstå texter. Langer har tillsammans med 
50 forskare genomfört ett sjuårigt forskningsprojekt som undersökte hur det gick till när 
lärare och elever samtalar om skönlitterära texter. Langer menar att elever som ägnar sig 
åt att bygga föreställningsvärldar ägnar sig åt avancerad tolkningsverksamhet, att tolka 
texter är viktig för fiktiv läsförståelse. Fiktiva texter ska inte läsas bokstavligen utan 
läsaren behöver fundera över betydelse, tolkningar och referenser. Langer och hennes 
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forskarkollegor kunde se fyra olika grundläggande positioner för läsprocessen. Den 
första positionen, Att stå utanför en föreställningsvärld och kliva in, sätter igång 
läsarens förförståelse. Detta genom att titta på titel, omslagstext och baksidestext, 
kanske berättar en kamrat eller lärare något om texten. I position två utforskar läsaren 
den föreställda världen och kliver in i en språkligt gestaltad skapad värld. Den 
verklighet som läsaren lämnat kan påminna om karaktärer, miljöer och handlingar i den 
föreställda världen men styrs av andra saker än den verkliga världen. I den tredje 
positionen, Att kliva ur en föreställningsvärld, kopplar läsaren texten till sig själv, sina 
kunskaper och omvärlden. På så vis fortsätter läsningen och läsare kliver in i den 
föreställda världen igen. Den fjärde positionen, Att kliva ut ur en föreställningsvärld, 
handlar om att läsaren har möjlighet att tänka igenom det lästa och fundera över sin 
förståelse. Lärarens kunskap om textkunskap är viktig vid samtal om och arbete med 
lässtrategier, berättelsestrukturer och förståelse. När läsaren fått tillräckligt med 
information kan klivet åter tas in i föreställningsvärlden har i en andra upplaga utökat 
positionerna till en femte. Den, menar Langer, är inte så vanlig hos unga läsare. Den 
kallas To go beyond, och handlar om att kunna generalisera tolkningar och kunskaper 
och använda dem i andra sammanhang och texter (Langer, 2011). 
 
 
3.7 Forskning 
 
Undervisning i läsförståelsestrategier stödjer elever med förståelsesvårigheter. Detta 
påvisar Laing och Kamhi (2002) genom en interventionsstudie. Deltagarna i studien 
bestod av 40 elever i åldern 8-9. Eleverna delades in i två olika grupper där elever med 
förståelsesvårigheter ingick i båda grupperna. Den ena gruppen fick undervisning i 
läsförståelsestrategier, så kallad think-aloud, under tiden de lyssnade på berättelser. Den 
andra gruppen fick enbart lyssna på berättelser. Studien visar att förståelsen ökat för alla 
eleverna, i den grupp som använde sig av think-aloud då de förbättrat sin förmåga att 
sammanfatta och återberätta i jämförelse med den grupp som endast lyssnat på 
berättelsen. Det interaktiva modellerandet med förståelsestrategier kan även hjälpa 
lärare att identifiera elever med förståelsesvårigheter. Elever med språkliga 
inlärningssvårigheter kan förbättra sitt ordförråd, användande av läsförståelsestrategier 
och förståelseförmåga genom riktade insatser som bidrar till läsförståelse (Laing & 
Kamhi, 2002).  
 
Detta påvisar även Baumann, Jones och Seifert-Kessell (1993) då de utformade ett 
tiolektionersprogram för att stödja elevers övervakning av förståelsestrategier och 
läsutveckling. De menar att förmågan att använda förståelsestrategier och tillägna sig 
dem är det som skiljer goda läsare från läsare med svårigheter i sin läsning. Lektionerna 
beskrev olika strategier för att öka läsförståelsen genom att ställa frågor, återberätta, 
förutspå och sammanfatta texter. Men även att läsa mellan raderna och upprepa sin 
läsning övades. För att åskådliggöra läsförståelsestrategierna användes en figur, Clark 
Canine, en superreporter. Var och en av de tio lektionerna infattade tre faser; en fas som 
gav eleverna en översikt och muntlig förklaring av aktuell förståelsestrategi, en fas där 
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läraren modellerade och en fas där eleverna arbetade praktiskt tillsammans. Studiens 
resultat visade att förståelsestrategier är ett verktyg för elever när de stöter på 
svårigheter med sin läsförståelse, (Baumann et al.1993).   
 
För att främja läsförståelsen hos elever med inlärningssvårigheter belyser (Kamil, 
Borman, Dole, Kral, Salinger, & Torgensen, 2008) effektiv undervisning och vikten av 
förståelsestrategier. Elever med god läsförståelse kan övervaka sin förståelse under den 
tid de läser och använda sig av olika strategier när de stöter på problem i texten. Elever 
med förståelsesvårigheter brister i detta.  Svårigheter med läsförståelse kan dock bero på 
olika orsaker. Det kan vara avsaknad av bakgrundskunskaper och en oförmåga att 
relatera dem till nya kunskaper eller svårigheter med avkodning och att kunna läsa 
flytande. Litet ordförråd och svårigheter med ordförståelse och en oförmåga att använda 
förståelsestrategier har betydelse för läsförståelsen. Efter att ha identifierat vad som 
hindrar läsförståelsen kan effektiva åtgärder som gynnar förståelse sättas in. Kamil et 
al., (2008) menar att flera studier med anknytning till reciprocal teaching visar på goda 
resultat. Lärarens undervisning sker i dialog med eleverna och tränar förståelsestrategier 
såsom att sammanfatta, förutspå, förtydliga och fråga. Förutom att förståelsen ökar 
hjälper det även eleven att övervaka sin läsning. Fyra viktiga komponenter belyses för 
att stödja elever att utveckla sin läsförståelse; undervisning i ordkunskap och 
ordförståelse; undervisning i läsförståelsestrategier; tid till textsamtal. Motivation är den 
fjärde viktiga komponenten, (Kamil et al., 2008). 
 
För de yngre eleverna i skolan ligger fokus på att lära sig läsa. Med tiden ändras detta 
till att läsa för att lära med målet att skapa mening ur en text. Elever med 
förståelsesvårigheter har svårt att förstå förklarande texter. Svårigheterna kan bestå i att 
inte kunna återberätta och identifiera textens huvudsakliga budskap eller upptäcka 
detaljer. Dessa elever ignorerar inte ovidkommande information, har svårt att läsa 
mellan raderna och relatera ny information till tidigare kunskaper. De är passiva läsare 
menar (Gajria, Jitendra, Sood, &Sack 2007). Eleverna brister eller misslyckas med att 
använda förståelsestrategier för att få tillgång till information i text. När elever med 
förståelsesvårigheter får undervisning i metoder liknande reciprocal teaching och får 
lära sig att använda förståelsestrategier ökar deras förmåga att förstå texter (Gajria et al., 
2007). 
 
Positiva resultat kan påvisas av Takala (2006) som i en interventionsstudie undersökte 
om läsförståelsestrategier bidrar till ökad läsförståelse. Studien genomfördes i sex olika 
klasser varav tre av klasserna ingick i specialskola för elever med SLI (specifik 
språkstörning). Interventionsstudiens struktur indelades i olika moment där lärarna först 
fick utbildning. Därefter gjordes tester som visade på eleverna läsförmåga. Därefter 
intervention och ytterligare tester efter interventionen.  Under de fyra första lektioner 
fick eleverna en presentation av alla strategier som ingår i reciprocal teaching. 
Strategierna diskuterades en och en med exempel. Efter fem veckor fick vårdnadshavare 
hem en förklaring av förståelsestrategierna och i form av Rules of a good reader som 
synliggjordes strategierna genom en posters på klassrummets vägg: (1) Tänk först efter 
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vad du vet om ämnet; (2) Finns ord som du inte förstår, ta reda på vad de betyder; (3) 
Formulera frågor till texten; (4) När du läst, sammanfatta det viktigaste. Strategierna 
praktiserades på olika sätt under en femveckorsperiod med 10-15 lektioner i ämnena 
NO och SO.  Resultaten visade att de elever som fick 15 lektioner ökade sin förståelse 
mest men även resultatet från elever i specialskolan var positivt. 
 
 
Elevers läsutveckling och läsförmåga främjas av fyra komponenter.  Eleverna behöver 
vara kodknäckare, textdeltagare, textanvändare och textanalytiker (Luke & Freebody 
1990). Men även lärares aktiviteter i undervisningen är faktorer som påverkar elevers 
läs- och skrivinlärning. Framgångsfaktorer är interaktiv undervisning som bygger på 
och utmärks av hög aktivitet hos både elever och lärare menar Tjernberg (2013). Det är 
av betydelse att aktiviteter såsom samtalande, läsning, skrivning och räknande sker 
interaktivt och i ett språkutvecklande sammanhang. Textsamtal används av lärarna i 
studien som arbetsform för att eleverna ska lära sig en struktur för hur de ska ta sig an 
texter och anknyta dessa till egna erfarenheter. Tjernberg visar även att textsamtal är av 
betydelse för att hjälpa elever att ta sig an texter i samhällsorienterande och 
naturorienterande ämnen.  
 
  Undervisning i att lära elever läs- och skrivstrategier och bygga upp ordförrådet är 
viktigt för elever med läs- och skrivförståelsesvårigheter. Det påvisas även av 
Reichenberg och Lundberg (2011) som i sin studie synliggjort att elever i särskola och 
träningsskola kan lära sig att göra ”läsa mellan raderna” och reflektera. De visar att 
elever med svårigheter med läsförståelse har stor möjlighet att utvecklas med hjälp av 
strukturerade lärarledda samtal. Genom lärarens modellerande fick eleverna öva på hur 
man går till väga när man tänker högt. Det är särskilt viktigt för elever med sämre 
utgångsläge att undervisningen i läsförståelse leds av läraren. Detta för att utveckla och 
utmana till nästa steg i deras utveckling.  (Reichenberg & Lundberg, 2011). 
 
I en jämförelse mellan lärare i Kanada och lärare i Sverige belyser Westlund (2013) hur 
lärare i de två länderna ser på läsförståelse och bedömning. Den kanadensiska skolan 
visar på bättre resultat än den svenska i internationella kunskapsundersökningar. I den 
kanadensiska skolan,  finns en medveten strategi för att lära ut lässtrategier med en 
tydlig styrning från staten. Westlund menar bland annat att lärare behöver visa hur de 
löser olika problem i en text för att elevernas skall ges tillfällen att utveckla förståelse. 
Undervisning i förståelsestrategier ses som viktig i den Kanadensiska skolan dock ska 
strategierna i sig inte bli en färdighetsträning. Men det räcker inte med att undervisa 
förståelsestrategier i ämnet svenska utan Westlund menar att alla lärare i alla ämnen har 
ansvar att stödja elevers läsförståelse. Westlund menar att insatser som stödjer förståelse 
bör göras så tidigt som möjligt (Westlund 2013).  
 
Tidigt arbete med guidning och modellering går att göra redan i förskolan. En modell 
för att lära 6-åringar förstå texter genom att arbeta med högläsning och textsamtal har 
utarbetats av Witte (2016). I modellen ingår att läraren visar hur man som läsare kan 
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hitta bevis i texten för avgöra och förstå vad författaren vill berätta och hur olika 
karaktärer agerar. Wittes modell tillsammans med lärares höga förväntningar utgjorde 
grunden i studien. Undervisningen var uppdelat i sex steg där barnen fick lära sig att 
författare använder ledtrådar i texten som kan användas för att lista ut olika händelser 
och vad karaktärerna gör i dessa händelser. Witte läste högt för eleverna och berättade 
hur de skulle arbeta med texten. Hon modellerade och visade hur man kunde hitta 
nycklar i texten för att förstå. Dessa nycklar användes för att visa vad läsaren ansåg om 
handlingen, de olika karaktärernas sätt att vara och hur författaren använder ledtrådar i 
texten för att få fram sitt budskap (Witte, 2016).  
 
 
 
4 Material och metod 
 
Denna studie belyser vilka anpassningar i sin undervisning lärare och speciallärare 
använder vid högläsning för elever med förståelsesvårigheter. Studiens ansats är 
hermeneutisk där syftet är att studera lärares handlingar och tankar. Här beskrivs val av 
undersökningsmetod, de etiska ställningstaganden som gjorts samt tillvägagångssätt för 
genomförandet av min studie. En värdering av studiens tillförlitlighet och giltighet 
presenteras också.   
 

4.1 Metodval 
 
Studiens syfte är att undersöka hur lärare och speciallärare anpassar högläsning för 
elever med förståelsesvårigheter, samt hur eleverna upplever högläsning. För att öka 
trovärdigheten och tillförlitligheten i studien använder jag mig av olika 
datainsamlingsmetoder, så kallad triangulering. Detta innebär att fler än en metod 
utnyttjas för att få svar på mina forskningsfrågor (Bryman, 2001). Datainsamlingen har 
skett genom kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med verksamma lärare och 
speciallärare samt två elever. Kvale och Brinkmann (2014) menar att utmärkande för en 
kvalitativ forskningsintervju är att den har samtalets form där forskaren bland annat 
intresserar sig för att ta reda på deltagarnas uppfattningar, erfarenheter, upplevelser, 
attityder eller åsikter. Genom intervjuer vill studien få fram deltagarnas beskrivningar 
av högläsning, vilka anpassningar de gör för elever med förståelsesvårigheter samt 
elevernas upplevelse av högläsningen och dessa anpassningar. I studien ingår även 
observationer av de intervjuade lärarna och eleverna. Observationerna är strukturerade 
med hjälp av observationsschema och har kompletterats med fältanteckningar. Metoden 
valdes för att studera lärarnas arbete med anpassningar och belysa vad som händer i 
verkligheten. Observatören är en utomstående deltagare som observerar det som händer 
(Hammar Chiriac & Einarsson, 2014). 
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 4.2 Deltagare 
 
Tre lärare (två kvinnor och en man) och två speciallärare (två kvinnor) deltog i studien. 
Dessa har namngetts i studien enligt sin profession: Lärare 1, Lärare 2, Lärare3, 
Speciallärare 1 och speciallärare 2. Alla undervisade elever som hade läs- skriv- och 
förståelsesvårigheter. Eleverna namngavs efter undervisande lärare, Elev 1 och Elev 2. 
De tre lärarna rekryterades till studien via personliga kontakter och två speciallärare 
kontaktades under en utbildningsdag för speciallärare och förstelärare.  
 
De två deltagande eleverna (båda flickor) valdes ut till studien av sina klasslärare och 
speciallärare. Eleverna gick i de klasser som två av de intervjuade lärarna, Lärare1 och 
Lärare2,  undervisade i.. Elev1 gick på lågstadiet i årskurs 3. Elev2 gick på 
mellanstadiet i årskurs 5. Båda flickorna hade svårigheter med läsförståelse och ställde 
upp för en intervju om sina erfarenheter.  
 

4.3 Material 
Materialet bestod av halvstrukturerade intervjuer med både lärarna och eleverna (Kvale 
& Brinkman, 2014). Lärarna intervjuades om deras användning och syn på högläsning 
inom undervisningen. Intervjufrågorna (se bilaga 2 och 3) tog upp de anpassningar som 
lärarna gör för elever med förståelsesvårigheter samt hur de lägger upp textsamtal för att 
anpassa dem till dessa elever. Lärarna fick svara på frågor om sin utbildning och sin 
användning av högläsning och textsamtal. Lärarna tillfrågades om de anpassningar de 
gör för elever med hörförståelsesvårigheter och läsförståelsesvårigheter och om de även 
använder andra anpassningar eller metoder för dessa elever.  
 
Elevintervjuerna tog upp elevernas erfarenheter och syn på högläsning i undervisningen. 
Eleverna fick också frågor om sina läsvanor i skolan och på fritiden. De fick också fick 
svara på frågor och uppskatta sin förståelse av text som lästes högt och textsamtal (se 
bilaga 4).  Eleverna går i samma klass som de intervjuade lärarna undervisar i. 
 
 Materialet bestod även av observationer. Ett observationsschema strukturerades, med 
stöd från vad som framkommit under kunskapssökning i litteratur och forskning, om 
vilka anpassningar och förståelsestrategier som stödjer elever med förståelsesvårigheter. 
De anpassningar och strategier som togs upp i schemat var om det under högläsningens 
gång; förklarades svåra ord; om textens innehåll kopplades till elevernas egna 
erfarenheter; om frågor ställdes och om textens handling förutspåddes. Även 
sammanfattningar både före, under och efter högläsning ingick i schemat samt samtal 
om text. Röst och mimik noterades. I observationsschemat ingick en särskild kolumn 
för elev och en särskild kolumn för läraren för att belysa om interaktivitet förekom 
under högläsningsstunden.  
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4.4  Genomförande 
Under höstterminen 2016 tog jag kontakt med de lärare som skulle vara informanter. 
Innan intervjun gjorde jag en intervjuguide. Jag hade vid ett annat tillfälle besökt 
klassen och observerat en högläsningslektion. Vid andra tillfället presenterade jag mig 
åter och berättade att jag skulle studera hur deras lärare arbetade under en 
högläsningslektion.  
 
4.4.1 Genomförande och bearbetning av intervjuer 
Lärarna intervjuades på sina skolor. De informerades i förväg om intervjuns syfte och 
att frågeställningar i intervjun handlade om högläsning och anpassningar för elever med 
förståelsesvårigheter. Alla lärare fick samma frågor och i samma tur och ordning. 
Eventuella följdfrågor berodde på svar som lärarna gav. Intervjuerna spelades in på 
Ipad, dock tackade två av informanter nej till inspelning. Anteckningar användes under 
alla intervjuer. Inspelningarna transkriberades för att användas i resultatdelen.  
 
Elevintervjuerna gjordes direkt efter observerad högläsningslektionen hos Lärare1 i 
årskurs 3 och hos Lärare2 i årskurs 5. Eleverna ingick i de undervisande och 
observerade lärarnas klasser. De ägde rum enskilt med båda eleverna i ett rum och i en 
ostörd korridor med arbetsplatser på respektive skolor. Intervjuerna spelades in på Ipad 
och även anteckningar användes under intervjuerna. Båda eleverna fick svara på samma 
frågor och i samma ordning. Eventuella följdfrågor berodde på svar som eleverna gav. 
Inspelningarna transkriberades för att användas i resultatdelen.  
 
 
 
4.4.2 Genomförande och bearbetning av observationer 
Observationer av högläsningslektionerna skedde i klassrum på två skolor. I ett av 
klassrummen undervisade Lärare1 och i ett av klassrummen undervisade Lärare2. En 
observation genomfördes hos Lärare1 som undervisade i årskurs 3 och en observation 
skedde hos Lärare2 som undervisade i årskurs 5. Aktiviteter under högläsningslektionen 
registrerades genom ett observationsschema och löpande anteckningar.  
 
 
4.5 Analys och bearbetning av material 
Forskningsprocessen startade med litteratursökning för att få veta vad som är känt kring 
anpassning vid högläsning för elever med förståelsesvårigheter. Syftet var att få en så 
bred och noggrann beskrivning som möjligt av högläsning i skolan ur ett 
specialpedagogiskt perspektiv.  
 
Vid intervjuerna fick jag kunskap om lärares och speciallärares syn på högläsning och 
anpassningar för elever med förståelsesvårigheter. Intervjuerna synliggjorde även 
elevers inställning och upplevelse av högläsning. Dock gör denna studie ingen ansats att 
i elevintervjuerna undersöka elevers förståelse av uppläst text. Studien kan visa elevers 
erfarenhet som positiv eller negativ till högläsning och textsamtal. Intervjuerna 
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sammanställdes efter att jag läst anteckningar och transkriberingar och lyssnat på 
inspelningar upprepade gånger. En lärare kontaktades även efter 
klassrumsobservationen för kompletterande frågor. Intervjuerna omarbetades till 
löpande text. Efter genomförande av observationer sammanställdes de. Resultatet från 
observationsschemat om anpassningar under högläsning omarbetades till löpande text 
och sammanställdes i resultatdelen. Resultaten kopplas till forskningsfrågorna och 
redovisas i diskussionsavsnittet. 
 
Urvalet till resultatdelen utgår från studiens syfte och forskningsfrågor. Studien gör ett 
försök att visa på vilka anpassningar lärare gör för elever med förståelsesvårigheter.  
Under intervjuerna framkom andra teman som inte tas upp i resultatredovisningen. 
Temat gällde till exempel en särskild metod för avkodningsträning. 
 
En tydlig inverkan av genomförda fortbildningsinsatser kan ha inverkat på lärarnas svar 
om högläsning och anpassningar. Detta redovisas i resultat och kopplas till analys och 
diskussion. 
 

4.6    Studiens tillförlitlighet 
Det går att bedöma en kvalitativ studie utifrån trovärdighet och pålitlighet skriver 
Bryman (2014). För att öka studiens tillförlitlighet har informanterna läst eller fått 
anteckningar/sammanfattningar från intervjun upplästa, med möjlighet att tillägga 
något. Intervjun har även kompletterats med uppföljande frågor till informant efter 
observation. Olika datainsamlingsmetoder har använts, så kallad forskartriangulering. 
De olika metoderna kan säga vara samstämmiga då de sökte svar på vilka anpassningar 
som lärare använder vid högläsning. Vid sammanställning av data gav 
observationsscheman och intervjuguide ökad reliabilitet.  
 
Mer eller mindre omedvetet kan informanter ge osanna svar. Detta kanske på grund av 
att vara intervjuaren till lags eller ge de svar som intervjuaren vill höra (Stukát, 2014) 
För att undvika sådana svar har en förtroendefull intervjusituation försökts skapas och 
olika datainsamlingsmetoder använts. Elevintervjuerna har särskilt varit genomförda 
med en stor ödmjukhet inför informanternas vilja att delta och förmåga att svara på 
intervjufrågor. En tanke har funnits att förmedla en positiv upplevelse av frågestunden. 
Detta medförde att inga så kallade förhör eller kontrollfrågor av förståelsen av textens 
innehåll genomfördes. Kontrollfrågor kopplade till konkreta inslag under 
högläsningslektionen kunde dock ha stärkt studien validitet.  
 
Studiens generaliserbarhet är svår att hävda och gör inte anspråk på detta. Endast ett 
litet antal elever och lärare har deltagit i studien. Informanterna är från olika kommuner, 
samt olika socioekonomiska miljöer. De observerade grupperna och informanter verkar 
i olika stadier. Studien kan dock ge en bild av hur det kan se ut och vara relaterbart för 
verksamma lärare.  
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4.7 Etiska överväganden 
 
I studien har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002). 
Enligt dessa har de som berörs av studien informerats om studiens syfte och 
tillvägagångssätt. Deltagarna informerades om att deltagandet i studien var frivilligt och 
att de när som helst kunde avbryta sin medverkan om de så önskade. Enligt 
konfidentialitetskravet informerades deltagarna om att deras medverkan i studien var 
anonym och att inga uppgifter skulle lämnas ut utan deras samtycke.  
 
 
De informerades som att det inspelade materialet skulle transkriberas och avidentifieras 
och sedan förvaras inlåst. Allt arbetsmaterial ska makuleras när studien är slutförd och 
examensarbetet godkänt. Vårdnadshavare gav (enligt samtyckeskravet) sitt skriftliga 
samtycke till deras barn medverkan i studien (se bilaga 1). De deltagande lärarna gav 
sitt samtycke muntligt. Enligt nyttjandekravet sa de samlade materialet endast användas 
för forskningsändamålet och inte utlånas eller utnyttjas för kommersiellt bruk eller till 
andra icke vetenskapliga syften.  
 
 
5 Resultatredovisning och analys 
 
Intervjuerna med två av lärarna, observationer samt intervjuer med två elever 
kompletterar varandra. Därför inleds studiens resultat med en presentation av Lärare1 
och redovisning av de resultat som framkommit genom intervju. Därefter redovisas 
observationen från Lärare 1:s högläsningslektion och sedan redovisas intervjun med den 
elev som går i Lärare 1:s klass (och i den observerade klassen). Resultat från Lärare 2 
redovisas på samma sätt, först presentation och resultat av intervju, därefter 
observationen och slutligen elevintervju. Därefter redovisas intervjuer med Lärare 3, 
Speciallärare A och Speciallärare B.   
 

5.1 Presentation av Lärare 1  
Lärare 1 är grundskollärare för årskurs 1-7 med en förskollärarutbildning i botten. Hon 
är förstelärare med 20 års erfarenhet av läraryrket och utbildad handledare för både 
studenter och för kollegor i det så kallade lärarlyftet. Lärare 1 är även utbildad 
genuspedagog och har ytterligare ledarskapsutbildningar via fackligt engagemang. 
 
I sin lärarutbildning minns hon att skönlitteratur var en relativt stor del i utbildningen. 
Det var viktigt med högläsning och att känna till olika genre, det var viktigt att eleverna 
skulle läsa skönlitteratur. Under utbildningen tyckte hon att hon skulle använda sig av 
högläsning i sin yrkesutövning. Begreppen textsamtal och förståelsestrategier var inte 
uttalade under utbildningen men att arbeta med texter med hjälp av frågor och 
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inferenser, att läsa mellan raderna, ingick. Det som har inspirerat henne att använda 
högläsning i sin undervisning är att hon ser att det gör nytta på många olika sätt. 
Forskningens belysning av ämnet, att högläsning är viktigt, är även det en stor 
bidragande orsak. Men också erfarenheter från kollegor och hennes tidigare erfarenheter 
i arbetet som förskollärare har inspirerat. Hennes skola har en syn på högläsning som 
viktig och det görs plats för detta i undervisningen. Lärare 1 ser betydelsen av 
högläsning och textsamtal och anser att det är ett betydelsefullt pedagogiskt verktyg. 
Hon uttrycker att det ska användas på alla stadier och tror att elever uppskattar 
högläsning och textsamtal. 
 
 
5.1.1 Högläsning och anpassningar för elever med förståelsesvårigheter 
 
Lärare 1 högläser 4 - 5 gånger varje vecka, oftast innan rast. Hon tycker om att läsa för 
eleverna och vet att just i denna klass tycker alla elever om att lyssna till högläsning. 
Eleverna själva föreslår och tar initiativ till att få lyssna på högläsning.  
 
Lärare 1 gör anpassningar för elever med förståelsesvårigheter. Hon använder 
läsförståelsestrategier.  Ord förklaras gemensamt med eleverna eller av henne, frågor 
ställs och tillsammans förutspår de vad som kommer att hända i berättelsen. 
Sammanfattning sker både innan högläsningsstunden och efter. Hon tänker högt för att 
synliggöra strategier för ökad förståelse. Röstläge, mimik och kroppsspråk förstärker till 
exempel händelser och känslor. Det som hon skulle vilja utveckla är att låta eleverna 
koppla ihop texten med egna erfarenheter.  
 
Lärare 1 har samtal om text varje gång hon läser. Hon anser att det är betydelsefullt för 
elevernas läsförståelse och ordförråd och menar att under samtalen lär sig eleverna att 
använda läsförståelsestrategier för läsning på egen hand. De har även nytta av 
textsamtal och förståelsestrategier vid produktion av egna texter. Ibland tar eleverna 
initiativ till textsamtal, till exempel genom frågor, undran över något i handlingen eller 
ords betydelse. Lärare 1 menar att hon använder textsamtal och särskilt 
läsförståelsestrategier för elever med förståelsesvårigheter. När någon i hennes klass har 
större förståelsesvårigheter har hon även använt sig av bildstöd. 
 
Under högläsningsstunden visar Lärare1 oftast inte några bilder ur boken. Men Lärare1 
betonar att det är olika beroende på vilken årskurs hon undervisar i. De böcker som 
läses i årskurs 3 är oftast kapitelböcker och där visas bilden inte på samma sätt som i en 
bok för årskurs 1. Kapitelböcker för årkurs 3 kan till exempel visa hur någon ser ut till 
skillnad från en bok för årskurs 1 där bilden oftast är ett komplement till texten för att 
öka läsförståelsen.  
 
5.1.2 Upplevelser och tankar kring anpassningar 
Lärare1 uttrycker att det svårt att memorera och se just under den tid hon läser hur 
mycket och vilka elever som är mest aktiva under högläsningslektionen. Men menar att 
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hon pratar med alla och ibland pratar eleverna med varandra i par. På så vis blir alla 
elever delaktiga och aktiva.  Lärare1 försöker ofta under högläsningsstunden ha 
ögonkontakt med de elever som har svårigheter med förståelse och menar att ganska 
ofta kan hon se om de förstår eller inte.  Då brukar hon förklara eller förtydliga till 
exempel ett ord eller en mening och ser att eleven blir hjälpt av detta genom att tolka 
elevens uttryck och kroppsspråk. Det kan också vara ett ”ahaa” som visar att eleven 
förstår.  
 
Lärare1 menar att hon kan se att elever blir hjälpta av undervisning i förståelsestrategier 
och textsamtal men att hon inte kan mäta det eller har något bevis för detta.  
 
”Där kan jag bara gå efter min egen bedömning, lärarens bedömning, jag ser att om de 
till exempelfår förklaringar på ord de inte förstår så kan de förstå ett händelseförlopp 
bättre” 
 

5.1.3 Observation Lärare 1  
Miljö 
Observationen sker i årskurs 3 på en lågstadieskola med 147 elever. Det är 15 elever i 
klassen. I klassrummet sitter eleverna i grupper vid bord. ”Alfabetet” finns utplacerat på 
varje bord och där ligger även flera skönlitterära böcker i högar mitt på borden. På 
väggarna finns dokument som anger mål och lärprocesser. De så kallade ”läsfixarna” 
finns uppsatta på whiteboard, dessa ”läsfixare” är en undervisningsmodell där meningen 
med att använda dem är att de skall vara ett tankestöd vid möten av olika texter och 
användandet av förståelsestrategier. 
 
 
 
Högläsning 
Som observatör befinner jag mig i klassrummet när eleverna kommer in efter rasten på 
förmiddagen. Eleverna sätter sig i en halvcirkel runt läraren. En ny bok ska börja läsas 
och boken presenteras utan att öppnas. Lärare1 för samtal om författaren, titeln och 
framsidan. Hon förklarar att detta är en tunnare bok och ställer frågor som; Vad tror ni 
den kommer att handla om? Det är inte så lätt att gissa, fick du någon ide? Är det någon 
som vill dela med sig av sin gissning? Elever och lärare samtalar, någon har läst boken 
tidigare.  
 
Därefter läses baksidan. Innan läsningen påbörjas frågar en elev om de kan få titta på 
bilderna. Läraren ger ett nekande svar och säger att hon vill att de ska göra egna inre 
bilder. Så startar högläsningen. Under tiden som läraren läser tittar hon emellanåt på 
barnen. Hon använder sin mimik och kropp för att förtydliga och förstärka texten till 
exempel genom att böja sig fram, knyta näven och göra små rörelser med hand och 
kropp. Lärare1 läser sakta och tydligt, varierar ton, pausar och repeterar svåra meningar. 
Fyra gånger förklaras och kluras det om svåra ord, till exempel kring orden pensionär, 
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ungkarl och änka.  Ibland svarar eleverna, ibland förklarar Lärare1. Vid ett par tillfällen 
uppmanar Lärare1 eleverna att prata med sin tankekompis, till exempel när hon undrade 
om de visste vad som kunde väga 75g. Lärare 1 och elever förutspår vad som kommer 
att hända och ställer frågor till texten. Eleverna kopplar in egna erfarenheter genom att 
läraren frågar; är det någon som tänker på när modet svikit er? Känner ni igen er? När 
första kapitlet avslutas och högläsningsstunden är slut hörs önskemål om att få fortsätta 
lyssna genom att eleverna uppmanar; läs, läs mera. De så kallade ”läsfixarna” nämns 
inte under lektionen. 
 

5.1.4 Elevers upplevelse av högläsning 
Elev1 tycker om att lyssna på högläsning och menar att; 

 
Det är skönt, då får man lyssna, det är ganska kul, då får man höra vad som händer. Ja, 
det är det som är roligast. 
 

På frågan om det är lätt att förstå texterna som Lärare 1 läser svarade Elev 1 ja men 
menar även att det ibland kunde vara lite svårt att förstå. När det är svårt med 
förståelsen brukade hon fråga. Elev1 menade att det är ganska svårt att samtala om 
texten, att lista ut vad som kommer att hända och att fråga men menar att det ibland 
också kan vara enkelt då vissa frågor ställdes.  När elev 1 uppskattade sin egen 
förståelse, om det var lätt att förstå texten som Lärare 1 läser, blir svaret; ganska ofta. 
Elev 1 menar också, när hon ska uppskatta sin förmåga, att det är ganska enkelt att 
samtala, ställa frågor och lista ut vad som kommer att hända i boken. 
 

5.1.5 Sammanfattning Lärare 1, observation och elevintervju 1. 
Lärare 1 uttrycker att hon tidigare högläste utan avbrott för modellering av 
förståelsestrategier. Nu läser hon högläsning och använder samtidigt förståelsestrategier. 
Ord förklaras, frågor ställs, inlevelse, röst och kroppsspråk förstärker texten. Texten 
sammanfattas både före läsningen och efter läsningen. Tillsammans funderar lärare och 
elever om vad som kommer att hända. Detta, menar läraren, är en anpassning för elever 
med förståelsesvårigheter.  Hon menar också att detta arbetssätt har visat på positiva 
resultat för elever med förståelsesvårigheter och att det finns evidens för detta i 
forskningen. Observationen under Lärare1 högläsningslektion visar på att anpassningar 
sker för elever med förståelsesvårigheter då de under lektionen tränar 
förståelsestrategier och samtalar om texten under högläsningslektionen. Texten kopplas 
även till elevernas egna erfarenheter. Även Lärare1:s sätt att läsa kan säga vara en 
anpassning.  Eleverna var aktiva, den intervjuade eleven tyckte om att lyssna på 
högläsning och hade verktyg att använda sig av om hon inte förstod. Elev1 menade att 
det var ganska enkelt att använda förståelsestrategier. De så kallade ”läsfixarna” 
användes inte. 
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5.2 Presentation av Lärare 2 
Lärare 2 är även hon i grunden förskollärare men sedan 1988 utbildad grundskollärare 
för åk 1 – 7. Hon började arbeta direkt efter sin utbildning. Hon har gått två 
fortbildningskurser med inriktning mot skönlitteratur och hennes examensarbete 
handlade om hur man arbetar med boksamtal enlig Aidan Chambers. I sin 
lärarutbildning minns hon att de hade Aidan Chambers bok ”Böckerna inom oss” som 
studentlitteratur. Under utbildningstiden tyckte hon att hon skulle använda sig av 
högläsning och textsamtal i sin undervisning. Dock var högläsning och textsamtal inte 
ett så stort inslag under utbildningstiden. 
 
 Lärare 2 menar att det främst är hennes förskollärarutbildning och examensarbetet om 
Aidan Chambers som har inspirerat henne att använda högläsning och textsamtal i sin 
undervisning.  Insikten om vikten att läsa för sina egna barn har också varit en 
betydelsefull erfarenhet. Hon uttrycker även att forskningen kring högläsning och 
textsamtal har inspirerat. På den skola hon verkar finns ingen uttalad syn på högläsning 
och textsamtal.  
Hennes kollegor använder högläsning i sin undervisning men hon kan inte uttala sig om 
huruvida de arbetar med textsamtal. Lärare 2 tycker att högläsning och textsamtal i 
skolan är mycket viktigt och att det ska användas på alla stadier. Hon ser det som ett 
betydelsefullt pedagogiskt verktyg och tror att elever uppskattar både högläsning och 
textsamtal. 
 
5.2.1 Högläsning och anpassningar för elever med förståelsesvårigheter 
Lärare 2 högläser för eleverna 4 - 5 gånger per vecka, oftast vid lunch eller vid slutet av 
dagen. Hon tycker om att läsa högt och försöker läsa med inlevelse. Lärare 2 tror att 
eleverna uppskattar och tycker om att lyssna på högläsning men att det beror på vilken 
bok hon valt att läsa ur. Eleverna brukar inte ta initiativ till att lyssna på högläsning men 
de kan säga; fortsätt läs! Lärare 2 gör inga anpassningar under högläsning för elever 
med förståelsesvårigheter. Hon menar att:  
 

Om jag börjar prata om texten hackar jag sönder sammanhanget och jag förstör 
upplevelsen, den känslomässiga upplevelsen. Varje elev måste få ha sin egen 
upplevelse. 

 
Lärare 2 har samtal om text med ett specifikt läromedel en gång i veckan. Det 
tillkommer även samtal om text i natur- och samhällsorienterande ämnen. Hon anser att 
textsamtalen är betydelsefulla för förståelse av ord och begrepp. Textsamtalen kopplas 
även ofta ihop med elevers egna erfarenheter och kan visa på att vi kan tänka och tycka 
på olika sätt menar hon. Hon tycker att det är svårt att svara på om eleverna tycker om 
att ha textsamtal men menar att de är delaktiga och eftersom ingen protesterar så tycker 
de nog att det är bra med textsamtal. Hon har dock inte upplevt att eleverna tar initiativ 
till textsamtal.  
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5.2.2 Upplevelser och tankar kring anpassningar 
Lärare 2 gör inga anpassningar särskilt för elever med förståelsesvårigheter utan menar 
att textsamtal och förståelsestrategier är till för alla. Fokus sker på att alla har ord och 
begrepp klart för sig. Gemensamt förklarar de för varandra. I det specifika läromedlet 
tränas läsförståelsestrategier. Det arbetssättet, menar hon, spiller över på andra ämnen. 

 

5.2.3  Observation 2 hos Lärare 2 
 
Miljö 
Observationen sker i årskurs 5 på en F-5 skola men 167 elever. Det är 24 elever i 
klassen. I klassrummet sitter eleverna vid skolbänkar en och en. I klassrummet finns 
inget uppsatt på väggarna eller annat t arbetsmaterial på hyllor och dylikt synligt.   
 
Högläsning 
Som observatör befinner jag mig i klassrummet när eleverna kommer in efter en 
idrottslektion. Det är den näst sista lektionen för dagen, klockan är 13.00. Eleverna 
kommer lugnt in allt eftersom och sätter sig vid sina platser. Det småpratas lite tyst tills 
alla har infunnit sig. Lärare 2 startar högläsningslektionen genom att säga: 

 
Nu kan du koppla av och bara vila. Sitter du skönt, bara lyssna, ha kontakt med dig 
själv, inget annat. 

 
En del av elever lutar sig över bänken i vilande ställningar med huvudet på armen andra 
sätter sig tillrätta. Några av eleverna drar upp sina huvor, några blundar. Så startar 
högläsningen genom att Läraren2 först läser rubriken på det kapitel som ska läsas. 
Därefter läses de sista meningarna i det tidigare kapitlet för att sedan återgå och börja 
läsa det aktuella kapitlet. Det är lugnt och tyst när Lärare2 läser. Hon använder variation 
i röst och mimik, ändrar tonläge och pausar. När kapitlet är slut påbörjas nästa lektion 
genom att Lärare2 säger; det vi har kvar sedan idag……… 
 

5.2.4  Elevers upplevelser av högläsning 
Elev 2 tycker att det är roligt att lyssna på högläsning i skolan. Texterna som Lärare 2 
högläste var lätta att förstå men när Elev2 uppskattade sin förmåga på en skala mellan 0 
- 5 markerade hon i mitten. Hon uttryckte att det ibland går bra att förstå och ibland inte. 
På frågan om de någon gång brukade samtala om texten som höglästes svarar elev 2 att 
hon inte kommer ihåg och att hon inte vet.  
 

5.2.5  Sammanfattning Lärare 2, observation och elevintervju 
Lärare 2 läser ur högläsningsboken med få avbrott och menar att det är elevens 
upplevelse av läsningen som är viktig. För att de ska få en egen djupare förståelse bör 
högläsningen inte ”hackas” sönder av frågor, analyser, förklaringar. Läraren uttrycker 
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att elevens upplevelse inte ska bli gemensam för gruppen utan varje elev ska få sin egen 
upplevelse. Lärare 2 gör inga anpassningar under högläsning av skönlitteratur för elever 
med förståelsesvårigheter. Läsförståelsestrategier tränas en lektion i veckan med ett 
särskilt skolmaterial samt att samtal om text sker då de läser texter i andra ämnen till 
exempel i samhälls- och naturorienterande ämnen. Under observationen ses ingen 
aktivitet från elevernas sida. Det råder ett lugn i rummet, eleverna ser ut att följa 
uppmaningen; att bara ha kontakt med sig själva. Lässtunden avslutas utan samtal om 
det lästa. Elev 2 tycker om att lyssna på högläsning. Hon menar att det är lätt att förstå 
den text läraren läser men att det också kan vara svårt att förstå. Elev 2 kan inte påminna 
sig om att lärare och elever samtalat om högläsningstexter. 

5.3 Presentation av Lärare 3 
Lärare 3 är ämneslärare i svenska, matematik och engelska. Han blev klar med sin 
utbildning 2007 och har arbetat som lärare sedan dess. Kompetensutveckling och 
fortbildning har skett inom likabehandlingsarbete och kunskap och bedömning.  Lärare 
3 uppger att det i utbildningen ingick att läsa om högläsning och textsamtal men att det 
handlade om att få kunskap om barn och ungdomslitteratur. Han menar att det inte var 
som idag, utifrån läsförståelse. Dock understryker han att det då var viktigt med 
högläsning och att arbeta med olika genre inom ungdomslitteraturen. Sin inspiration och 
vikten av att använda högläsning började med ”En läsande klass”. Det är ett läsprojekt 
som tagit fram en studieplan för lärare att använda i sin läsundervisning. Andra 
inspirationskällor var den tidigare arbetsplatsen, Skolforum och Skolverkets satsning på 
det så kallade läslyftet. Lärare 3 menar att just läslyftet breddade kunskapen om 
läsförståelse och om han själv kunde påverka skulle han använda högläsning och 
textsamtal oftare i sin undervisning. Lärare 3 anser att högläsning är ett betydelsefullt 
pedagogiskt verktyg och att högläsning och textsamtal ska användas på alla stadier i 
skolan. Han tror att eleverna uppskattar högläsning och speciellt textsamtalet. Lärare3 
har arbetat med läsloggar, frågor och samtal om text, och upplevde att eleverna tyckte 
om det då eleverna fick förståelse för att det inte fanns något svar som var rätt eller fel.  
 
5.3.1 Högläsning och anpassningar för elever med förståelsesvårigheter 
Lärare 3 högläser varje dag, ofta flera gånger, både skönlitteratur och sakprosa. Oftast 
höglästes skönlitteratur under lektionerna i svenska på förmiddagen. Lärare 3 tycker om 
att läsa högt och försöker läsa med inlevelse. Han tror att eleverna tycker om högläsning 
och vill tro att just svaga läsare uppskattar högläsningslektionerna men menar även att 
högläsning inte gillas av alla.  
 
Lärare 3 gör anpassningar för elever med förståelsesvårigheter genom att använda 
förståelsestrategier och att eleverna arbetar med att använda så kallad läslogg. I 
läsloggen får eleverna skriva och prata om det de läst och besvara frågor. 
Lärare 3 har samtal om text i princip vid varje högläsningstillfälle. Han anser att det är 
viktigt vilka texter som läses: 
 

 Det ska inte vara lättillgängliga texter, det ska ge eftertanke, böcker och texter som ger 
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mycket frågor och diskussioner.  
 

5.3.2 Upplevelser och tankar kring anpassningar 
Lärare3 menar att textsamtal och läsförståelse strategier är betydelsefulla för att det ökar 
förståelsen av begrepp och ord. Det är också ett bra verktyg för att belysa elevers olika 
synpunkter. Eleverna behöver inte tänka på att säga rätt eller fel och det är då, menar 
Lärare3, att engagemanget hos eleverna ökar, de blir lyssnade på och det de säger är 
betydelsefullt. Dock kräver dessa lektioner en grundtrygghet i gruppen. 
Lärare3 menar att eleverna i allmänhet tycker om textsamtal och att de ibland föreslår 
det. Dock kan det vara olika och han menar att det är viktigt att hitta en balans i 
samtalen för att inte prata sönder en text. 
 
Lärare 3 menar att läsförståelsestrategier och textsamtalen är en anpassning för elever 
med förståelsesvårigheter. Ytterligare anpassningar är att medvetet dela in eleverna i 
mindre grupper, ibland 5 - 6 elever, ibland 12 – 13. 
 

5.3.3  Sammanfattning Lärare 3 
Lärare 3 uttrycker att han gör anpassningar för elever med förståelsestrategier under 
högläsningslektionerna genom att använda textsamtal och förståelsestrategier. Läraren 
belyser även elevernas personliga utveckling och menar att eleverna får möjlighet att 
uttrycka sig och blir lyssnade på genom dessa samtal. Det utan att behöva fundera på 
om det de säger är rätt svar. Högläsning ses som ett viktigt verktyg. Även indelning i 
mindre arbetsgrupper ses som en anpassning för elever med förståelsesvårigheter. 
 

5.4  Presentation av Speciallärare A 
Speciallärare A tog lågstadielärarexamen 1974. Hon utbildade sig till speciallärare med 
inriktning mot svenska 1986. Hon kan inte påminna sig att det ingick i 
speciallärarutbildningen att läsa om textsamtal och högläsning. Under 
lågstadielärarutbildningen däremot ingick att läsa om olika genrer inom barnlitteraturen.  
 
5.4.1 Högläsning och anpassningar för elever med förståelsesvårigheter 
Speciallärare A anser att alla årskurser på hennes skola läser högt för elever, kanske 
mera nu än förr och säger att tidigare var det mer uttalat att läsa för elever men att de då 
skulle svara på frågor till texten. Nu arbetar lärarna mer med både textsamtal och 
förståelsestrategier. Hon tycker själv om att högläsa för eleverna och brukar använda 
högläsning i undervisningen om eleven tröttnar på arbetsuppgiften eller inte orkar 
fortsätta. Med förståelse av text arbetar hon fyra gånger i veckan enskilt med elev som 
har svårigheter i matematik. Eleven brukar läsa högt för att de sedan ska samtala om 
texten och fundera hur man kan tänka matematiskt. 
 
5.4.2 Upplevelser och tankar kring anpassningar 
Speciallärare A uttrycker att det är svårt att arbeta med högläsning för elever med 
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förståelsesvårigheter men menar att högläsning är viktig.  
Speciallärare A arbetar ofta enskilt med elever med svårigheter. Hon använder ibland 
högläsning och textsamtal i sin undervisning: 

 
Jag har yngre elever som inte orkar, då tar jag till en bok, jag läser och samtalar om 
text och ord. 

 
Inga direkta anpassningar görs för elever med förståelsesvårigheter men speciallärare A 
menar att hon kanske diskuterar texten lite mer. Högläsning sker i klassrummet med 
klassläraren 
 

5.5  Speciallärare B 
Speciallärare B är sedan tidigare lågstadielärare men utbildad specialpedagog sedan 
2003. Hon kan inte påminna sig om att det ingick i speciallärarutbildningen att läsa om 
textsamtal och högläsning men menar att det ingick i lärarutbildningen. 
 
 
 
5.5.1 Anpassningar och högläsning för elever med förståelsesvårigheter 
Hon anser att på hennes skola prioriteras högläsning. Arbete med 
undervisningsmodellen ”En läsande klass” har påverkat lärarna men även Skolverkets 
satsning, det så kallade Läslyftet, har inspirerat till högläsning och textsamtal.  
Speciallärare B arbetar både enskilt och i klassrummet. Hon arbetar mest med elever 
med avkodningssvårigheter och då efter en speciell modell med innehållsneutrala 
språkstrukturer, den så kallade Wittingmetoden. Speciallärare B menar att i modellen 
ingår samtal om ord utifrån elevernas erfarenheter och detta har hon även arbetat med 
för elever med läsförståelsesvårigheter.   
 
5.5.2 Upplevelser och tankar kring anpassningar 
Speciallärare B menar att högläsning inte används inom specialundervisningen men 
anser att högläsning och textsamtal är en bra metod för elever med hör- och 
läsförståelsesvårigheter. Hon använder inte högläsning och textsamtal i sin undervisning 
utan menar att detta gör klassläraren. Speciallärare B uttrycker att:  
 

Det finns elever som inte har avkodningssvårigheter, då skulle jag arbeta mer utifrån 
texter och textsamtal men jag har inte dessa elever just nu.  

 

5.5.3     Sammanfattning och analys: Speciallärare A och Speciallärare B 
Båda speciallärarna anser att högläsning och förståelsestrategier prioriteras på deras 
skolor. Gemensamt anser de att högläsning och textsamtal är viktiga men att de inte 
använder det i sin undervisning just nu. Speciallärarna arbetade med 
avkodningssvårigheter. 
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6     Diskussion 
 

Studiens syfte var att undersöka vilka anpassningar lärare och speciallärare gör vid 
högläsning och textsamtal för elever med hör- och läsförståelsesvårigheter. Studien 
belyser även två elevers erfarenheter av högläsning och textsamtal. I studien 
intervjuades tre lärare och två speciallärare angående deras syn på högläsning och om 
de gör anpassningar för elever med hör- och läsförståelsesvårigheter. Två av dessa 
lärare observerades under sina högläsningslektioner. I samband med de observerade 
lektionerna intervjuades två elever med svårigheter med läsförståelse angående sin 
erfarenhet och inställning till högläsning och textsamtal i skolan.  
 
6.1 Anpassningar vid högläsning inom och utanför klassens ram 
Studiens resultat visar att Lärare1 och Lärare3 gör anpassningar för elever med 
förståelsesvårigheter vid högläsning. De anpassningar som lärarna gör för elever med 
förståelsesvårigheter stöds av forskning (Westlund, 2013; Reichenberg & Lundberg 
2011; Laing & Kamhi 2002). I intervjuer och observationer framkom att lärarna kopplar 
textens innehåll till elevernas egna erfarenheter och förklarar svåra ord. Observationen 
hos Lärare1 visar att redan innan boken börjar läsas ges eleverna möjlighet att samtala 
om vad de tror att boken kommer att handla om. Detta genom att titta på bokens titel 
och framsida och på så sätt starta förståelseprocessen.  Förståelsestrategier används 
interaktivt och röst, mimik och små rörelser förstärker textens innehåll. Lärarna 
uttrycker att ytterligare anpassningar kan göras genom bildstöd och genom att arbeta i 
mindre grupper. Lärare2 synliggör i studiens resultat en annan syn på högläsning där 
elevens egna upplevelse är betydelsefull och inte ska delas med andra. 
Högläsningsstunden ska tolkas och upplevas enbart av eleven själv. Dock uppger 
Lärare2 att undervisning i förståelsestrategier sker under övriga lektioner. Ett särskilt 
material används i ämnet svenska där undervisning i förståelsestrategier sker. 
Kunskapen om förståelsestrategier används sedan i övriga ämnen. Samtliga lärare läser 
högt för eleverna flera gånger i veckan och ser det som en viktig del i skolans 
undervisning. Lärare1 menar att hon under högläsningslektionen kan bedöma om elever 
med förståelsesvårigheter förstår textens innehåll genom att ofta ha ögonkontakt och 
tolka elevens interaktivitet. Hon menar även att hon ser att interaktivt arbete med 
förståelsestrategier stödjer elever med förståelsesvårigheter, detta påvisas även i flera 
studier (Kamil, Borman, Dole, Kral, Salinger, & Torgensen, 2008). 
 
Studiens resultat visar att de intervjuade speciallärarna inte arbetade med högläsning 
och undervisning av förståelsestrategier. Speciallärarna menade att det var klasslärarnas 
uppgift och att de vid detta tillfälle inte undervisade någon elev med 
förståelsesvårigheter.  De uttryckte att om de undervisat elever med 
förståelsesvårigheter skulle de arbeta mer med textsamtal och förståelsestrategier.  Det 
är speciellt viktigt att elever med läsförståelsesvårigheter får hjälp och kunskap om 
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förståelsestrategier (Gersten, Fuchs, Williams & Baker 2001; Reichenberg & Lundberg, 
2011). För att utveckla läsförmågan behövs träning och för att vilja träna behövs 
motivation till detta. Om begreppen svaga och starka läsare byts ut mot långsammare 
och snabbare läsare synliggör det kanske tydligare att alla kan utveckla sin läsförmåga. 
Högläsningslektionen är en viktig arena där elever ska få träna och utveckla sin 
läsförmåga genom att öva på förståelsestrategier interaktivt tillsammans med andra 
elever och lärare under hela skoltiden. Under en aktiv högläsningslektion blir även 
elevers behov av anpassningar och stöd synligt. De intervjuade speciallärarna var inte 
delaktiga i anpassningar under högläsningslektionen och inte heller stöttar de elever 
med läsförståelsesvårigheter i mindre grupp. Med ett sådant upplägg finns en stor risk 
att elever med svag eller långsammare textförståelse inte får möjlighet att träna och 
utveckla sin läsförmåga. Det finns även en risk att hör- och läsförståelsesvårigheter 
upptäcks alldeles för sent och på så sätt tappar eleven motivation att träna sin 
läsförmåga.  Kanske är arbetsbelastning hos speciallärare så hög att en prioritering av 
arbetsinsatsen är nödvändig där undervisning för elever med avkodningssvårigheter 
kommer i första hand. God avkodningsförmåga är en förutsättningarna för att kunna 
läsa (Kamhi & Catts, 2014). Dock kan det finnas en risk att elever med svårigheter med 
förståelsen hamnar mellan stolarna och inte upptäcks i tid vilket medför att de går miste 
om värdefulla insatser. Därför kan undervisning i förståelsestrategier både vara en god 
modell och ett redskap för att tidigt upptäcka elever med hör- och 
läsförståelsesvårigheter och detta kan vara av intresse för speciallärarens arbete. De 
elever som förstår vad de läser använder djupa förståelsestrategier. När eleven inte 
använder dessa strategier kan det vara ett kännetecken på svårigheter med hör- och 
läsförståelse (Bråten, 2008). Flera forskare belyser vikten att tidigt uppmärksamma 
elevers hörförståelse och läsförståelse (Levlin 2015; Westerlund 2013; Elwér 2014). 
Läsningen består av två faktorer enligt modellen The simple view of reading. Både 
avkodning och läsförståelse måste fungera för att man ska kunna läsa. Bedömning av 
läsförståelse är komplex. Svårigheter med avkodning kan kopplas ihop med litet 
ordförråd, och ords betydelse och användning samt grammatisk funktion. Svårigheterna 
kan länkas till dålig hörförståelse. Elwér (2014) anser att det idag forskas för lite kring 
hör- och läsförståelsesvårigheter. Kanske avspeglas detta i speciallärarnas arbete där 
specialundervisningen i skolan mest handlat om avkodningssvårigheter. 
 
Speciallärare har en stor kompetens och kan stödja elever med svårigheter på olika sätt 
genom betydelsefulla insatser. En förutsättning för detta är dock ett nära samarbete med 
läraren. Ett kunskapsutbyte måste ske där det gemensamma ansvaret för eleven ligger i 
fokus, vilka anpassningar och vilket stöd som ska ges och hur det ska utformas. 
Högläsningslektionen skulle kunna vara ett värdefullt tillfälle för ett nära samarbete 
mellan specialläraren och klassläraren. Speciallärarna i denna studie samarbetade inte 
med lärarna vid anpassningar, träning och undervisning av förståelsestrategier vid 
högläsning.  I förlängningen drabbar detta elever med svårigheter. 
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De lärare som arbetade med anpassningar under högläsningslektionen, för elever med 
förståelsesvårigheter, angav bland annat Skolverkets satsning på det så kallade 
”Läslyftet” som inspirations- och kunskapskälla, Skolverket (2012). I en jämförelse 
med den kanadensiska och den svenska skolan menar Westlund (2013) att elever i den 
svenska skolan oftast arbetar med läsförståelse enskilt och förståelsen bedöms genom 
att besvara frågor. Westlund skriver att det är en tydligare styrning i den kanadensiska 
skolan vad gäller undervisning i läsförståelse.  Dock kan denna studies resultat belysa 
lärares medvetna undervisning i förståelsestrategier och textsamtal under högläsning av 
texter i olika ämnen. Lärarna är medvetna om att modellerandet och undervisningen i 
förståelsestrategier gynnar de elever som har förståelsesvårigheter (Westlund, 2013; 
Reichenberg & Lundberg 2011; Laing & Kamhi 2002). Genom högläsning och 
undervisning i förståelsestrategier kan elever få ökad förståelse, bland annat genom att 
öka sitt ordförråd och koppla texters budskap till egna erfarenheter. När tid ges till 
samtal mellan lärare och elever för att bearbeta texters innehåll kan detta även väcka 
motivation och intresse. En annan viktig aspekt är svårigheten med att tidigt bedöma 
elevers läsförståelse. Många gånger upptäcks svårigheter alldeles för sent, oftast på 
mellanstadiet. Lärare 1 visar att undervisning i att tänka högt tidigt kan synliggöra vilka 
elever som behöver ytterligare insatser.  Dock visar studiens resultat inte på hur 
eleverna använder förvärvandet av förståelsestrategier vid enskilt arbete, till exempel 
när de läser själva.  
 
Denna studie kan kanske visa att Skolverket byggt en bro mellan forskning och skola i 
sin styrning och satsning på kollegialt lärande genom de så kallade Läslyftet. Målet med 
Läslyftet är att undervisningskulturen ska utvecklas och att lärare ska få kunskaper om 
undervisning som vilar på vetenskaplig grund. De lärare som undervisade i 
förståelsestrategier under högläsningslektioner angav båda Skolverkets satsning, 
Läslyftet, som kunskaps- och inspirationskälla till sin undervisning i ökad läsförståelse.   
 
 
6.2 Elevers erfarenhet av högläsning 
Resultatet visar att eleverna uppskattar att lyssna på högläsning och i det fall där 
textsamtal och förståelsestrategier användes uppskattades det av eleven. I den grupp där 
läraren under högläsningslektionen undervisade i förståelsestrategier och textsamtal 
visade eleven på tillägnade strategier för ökad förståelse. Eleven hade en strategi för att 
ta reda på det som var oklart eller svårt att förstå. Under högläsningsstunden var 
eleverna mycket aktiva och ingen verkade passivt lyssna. De bearbetade texten på olika 
sätt bland annat genom att förklara svåra ord, koppla till egna erfarenheter och 
upplevelser. Under lektionens gång delgav de varandra sina åsikter. Det kan vara av 
betydelse för elever med förståelsesvårigheter, att få iaktta och lyssna till sina kamrater 
där möjlighet att upprepa vad någon sagt om boken budskap bidrar till förståelse. Under 
lektionen fick eleverna tydliggjort flera strategier för att öka sin förståelse (Takala, 
2006). Även kroppsspråk och miner uttryckte elevernas engagemang och upplevelse av 
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högläsningslektionen.  Den positiva inställningen till högläsning och textsamtal kan 
också vara en viktig motivationskälla för vidare arbete med läsförståelse. Motivation är 
särskilt viktig för elever med förståelsesvårigheter (Kamil, Borman, Dole, Kral, 
Salinger, & Torgensen, 2008; Körling, 2012).  
 
Högläsning är en av de faktorer som kan skapa grunden för läsintresse, stimulans och 
motivation till eget läsande och bör fortsätta under hela skoltiden. Högläsning stödjer 
inte bara förutsättningar för elevers läsintresse utan eleverna utvecklar även sitt 
ordförråd (Chambers, 2015; Gibbons 2006; Westlund 2013). Elever med hör- och läs 
förståelsesvårigheter kan riskera att tappa lusten för läsning. Då kan även koncentration 
och uppmärksamhet påverkas. Ordförrådets betydelse för dessa elever är viktigt att 
tänka på och utveckla i undervisningen. Eleverna behöver träning för att kunna lära sig 
ord från deras sammanhang och på så sätt öka ordförrådet (Levlin 2014; Kamhi & Catts 
2014). Motivationen spelar en stor roll för att främja elevers arbete med läsning och 
denna studie visar att eleverna tycker om att lyssna på högläsning. Den elev som hade 
erfarenhet av arbete med förståelsestrategier under lärarens högläsning av skönlitteratur 
var positivt inställd till textsamtal och förståelsestrategier. Eleven menade att det var lätt 
att förstå texten som läraren läste och om hon inte förstod ställde hon en fråga och 
visade på så sätt att hon kunde använda strategier för att förstå.  Hennes lärare använde 
medvetet läsförståelsestrategier just för elever med förståelsesvårigheter och kopplade 
användandet av strategiundervisningen till aktuell forskning. Aktiviteten var stor i 
klassrummet under högläsningslektionen. Förutom modellering av förståelsestrategier 
samtalade eleverna mellan varandra med sin så kallade tankekompis, ord förklarades 
och kopplingar gjordes till egna erfarenheter. Lärarens mimik, röst och kroppsspråk 
förstärkte texten. Eleverna behöll uppmärksamhet och fokus under hela lektionen trots 
flera avbrott i läsandet. 
 
Högläsning är ett viktigt verktyg i undervisningen. Inte endast för att utveckla 
förståelsestrategier och läsförståelse utan högläsning är av betydelse för identitet, 
gemenskap och omvärldskunskap (Damber 2015; Lindö 2005; Wiseman 2010). 
Litteraturen kan visa att det inte alltid finns endast ett svar på en fråga, att det mesta kan 
ses från olika håll. En viktig kunskap i dagens komplexa värld. Litteraturläsning är inte 
endast en läsprocess utan texter kan berätta en helt annan historia och låta det osagda bli 
uttalat. De kan visa på de olika sidor och perspektiv som finns i vår värld och i oss 
själva. Skolans behöver ställa sig frågan hur man ska bemöta elevers minskade tid för 
läsning, svaga resultat i läsförståelse och pojkars låga kunskapsnivå. Flera forskare är 
ense om högläsningens betydelse i skolan och belyser ordförråd, interaktion, 
lässtrategier och textsamtal. Vi får inte heller glömma upplevelsen av läsning, att 
försvinna i tid och rum och ge sig hän i litteraturens värld. 
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6.3 Metoddiskussion 
Studien resultat är inte generaliserbart utan är endast ett resultat av de lärare, 
specialpedagoger och elever som deltog i studien. Studien består av det som 
speciallärarna och lärarna själva berättar om sitt arbete med högläsning för elever och 
deras syn på anpassningar för elever med förståelsesvårigheter. Observationer 
genomfördes under respektive klasslärares högläsningslektion för att förstärka lärarnas 
beskrivning av anpassningar för elever med förståelsesvårigheter. Det var läraren 
undervisning som observerades. Dock kunde studien ha stärkt av att observera vilka 
elever som var aktiva. Frågor till eleverna genomfördes direkt efter en 
högläsningslektion. Det var svårt att ställa djupare frågor till eleverna utan att det skulle 
upplevas som ett test eller förhör.  Dessa frågor kunde ha fördjupats ytterligare genom 
kontrollfrågor för att undersöka elevers förståelse. Informanterna fick information att 
intervjufrågorna skulle handla om högläsning i skolan för elever med 
förståelsesvårigheter. Som intervjuare kan jag påverka informanterna, de kan mer eller 
mindre medvetet ge osanna svar. I analysmaterialet framkom att fler frågor borde ha 
ställt till både elever och lärare för att få ett djupare analys av svaren därför gjordes 
kompletterande intervjuer med lärare. 
 
6.4 Studiens relevans för speciallärarutbildningen 
Det krävs stor kunskap om elevers språk-, läs- och skrivutveckling i rollen som 
speciallärare. Kunskapen om att det finns flera olika orsaker till att svårigheter uppstår 
och att det finns olika hinder för god läsförståelse är viktig. Studien kan visa att det 
finns lässvårigheter som kräver olika typer av specialpedagogiska insatser. En elev kan 
ha svårigheter att förstå undervisningen både om läraren lär ut muntligt och skriftligt, 
till exempel vid hör- och läsförståelsesvårigheter. En elev kan vara hjälp av muntlig 
information. De internationella kunskapsundersökningarna visar att svenska elever har 
svårigheter med att förstå texter. Är svårigheter med läsförståelse kanske ett större 
problem för skolan än svårigheter med avkodning. För elever med förståelsesvårigheter 
är strategier för ökad förståelse ett viktigt verktyg. Kanske skulle det vara av betydelse 
att även intensivt få träna lässtrategier tillsammans med specialläraren. Studien visar att 
forskningen framhåller betydelsen av högläsning, textsamtal och förståelsestrategier för 
elever med förståelsesvårigheter.  
 
 
 

6.5 Fortsatt forskning 
Forskas det för lite om hör- och läsförståelsesvårigheter? Detta gör om så är fallet 
området mycket aktuellt. Hur kan elever med hör- och läsförståelsesvårigheter tidigt 
identifieras och vilken betydelse får detta för elevens läsutveckling. Fortsatt forskning 
inom området högläsning, modellerande och förståelsestrategiers betydelse för elever 
med svårigheter är viktig Denna studie är kvalitativ men kan kanske vara en 
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förberedelse till en större och kvantitativare undersökning. Det kan även vara av intresse 
att belysa Skolverkets satsning på det så kallade Läslyftet. Vilken betydelse har den 
statliga styrningen för lärare och för deras undervisning med elever med 
förståelsesvårigheter? Finns det skolor som inte har fått kompetensutveckling genom 
denna satsning och hur ser läsförståelseundervisningen ut där? Skolverket planerar 
ytterligare ett Läslyft under 2017 med inriktning mot specialpedagogik. Kanske skulle 
det ge ett tillfälle att göra en jämförelse med utgångspunkt före och efter 
kompetensutveckling.  
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Bilaga 1a 
 
Informationsbrev till vårdnadshavare. 
 
Hej! 
Mitt namn är Monica Almgren.  Den här terminen gör jag min tredje och 
avslutande termin på speciallärarutbildningen på Umeå universitet. I den ingår 
att skriva ett examensarbete. Mitt arbete handlar om högläsning i skolan och 
vilka anpassningar lärare gör för att öka förståelsen hos eleverna. 
 
En del av min studie bygger på intervjuer med elever och lärare. Intervjuerna 
kommer att spelas in och jag kommer därefter att bearbeta innehållet. Inga 
obehöriga kommer att få tillgång till ljudinspelningarna utan de är bara till för att 
jag ska kunna lyssna noggrant i efterhand. När mitt arbete med denna studie är 
klart kommer intervjumaterialet att förstöras. Jag kommer även att vara med i 
klassrummet vid ett tillfälle för att observera en ”högläsningslektion”. 
 
Deltagandet i studien är frivilligt och anonymt. Det innebär att varken elev, skola 
eller kommun kommer att namnges. Det går att avbryta deltagandet när som 
helst. För att följa de forskningsetiska principerna måste vårdnadshavare ge sin 
tillåtelse till att barnen får ställa upp i en studie.  
Jag hoppas att ni vill hjälpa mig med detta. 
Om ni har frågor och funderingar är ni välkomna att kontakta mig för mer 
information. 
 
 
Tack på förhand! 
Monica Almgren 
monica.almgren@gmail.com  0703551523 
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Bilaga 1b 

Blankett för samtycke angående deltagande i examensarbete om högläsning i skolan 

Återlämna denna blankett ifylld till klassläraren 2016-10-17 

Jag/vi har tagit del av information om examensarbetet angående högläsning i skolan och 
vet att: 

1.   Det är helt frivilligt att du som vårdnadshavare ger ditt samtycke för att delta i intervjustudie.  
2.   Du kan som vårdnadshavare när som helst meddela att ditt barns resultat inte ska ingå i studien utan 

förklaring och utan att det kommer att påverka ditt barns situation på något sätt.  

3.   Ditt barns uppgifter kommer enbart att behandlas av speciallärarstudent Monica Almgren och barnets 

lärare.  

4.   Resultatet från projektet komma att publiceras i ett examensarbete 

5.   Examensarbeten vid Umeå universitet publiceras på Umeå Universitetsbiblioteks plattform, Diva. Där 

finner man bl. a examensuppsatser och samtliga publikationer skrivna på Umeå Universitet. 

6.   Handledare är Leila Kantola, Institutionen för språkstudier, Umeå Universitet. 

 

Barnets namn: _________________________________________ 

 

1.   JA, jag/vi samtycker till att vårt barn deltar i studie om högläsning i skolan 
 

1.   NEJ, jag/vi vill inte att mitt barn deltar i  studie om högläsning i skolan 
 

 
Ort och datum: ___________________________________________ 
               

 

Målsmans underskrift:             Målsmans underskrift: 

  Namnförtydligande:              Namnförtydligande: 
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Bilaga 2 
  
Intervjufrågor till lärare 
 
A Bakgrundsfrågor 
 

1. Vilken utbildning har du? 
         Har du någon fortbildning? 

 

2. När blev du färdig med din utbildning? 

 

3. Började du arbeta direkt efter utbildningen? 
         Har du haft andra arbeten?  

          När? Hur länge? 

 

4.   Ingick det i din utbildning att läsa om högläsning och textsamtal? 
         Kommer du ihåg vilken litteratur du använde? 

          Hur stort inslag var det i din utbildning 

          Tyckte du att du skulle använda dig av högläsning och textsamtal i din 

yrkesutövning? 

     

5.     Vad har inspirerat dig att använda högläsning och textsamtal? 

 

6.     Vad har din skola för syn på högläsning och textsamtal? 

 

7.     Använder dina kollegor högläsning och textsamtal? 
        Använder de det mer eller mindre än vad du gör? 

 

8.    Anser du att högläsning och textsamtal är ett betydelsefullt pedagogiskt   

verktyg? 

 

9.     Anser du att högläsning ska användas på alla stadier? 
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10.   Anser du att textsamtal ska användas under alla stadier? 

 

11.   Ser du betydelsen av högläsning och textsamtal i ditt arbete? 

 

12.   Tror du att elever uppskattar högläsning och textsamtal?         

 

 

 

B Högläsning i klassrummet 
 

1.   Hur många gånger i veckan högläser du för dina elever? 

 

2.    När under skoldagen läser du? 
            Innan rast eller lunch?  

             En schemalagd tid?  

             På morgonen? 

 

3.    Tycker du om att läsa högt? 

 

4.    Försöker du läsa med inlevelse? 

 

5.    Tror du att eleverna tycker om högläsning? 
            Vilka elever gör det? 

             Vilka gör det inte? 

 

6.    Tar eleverna initiativ till att få lyssna till högläsning? 
            Föreslår eleverna högläsning eller ber dig läsa högt? 

 

7.    Gör du anpassningar för elever med förståelsesvårigheter? 
            Vilka anpassningar gör du? 

             Om du inte gör några anpassningar, varför? 
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C Textsamtal i klassrummet 
 

1.   Hur ofta har du textsamtal? 

 

2.   På vilket sätt anser du att textsamtal är betydelsefulla att ha? 

 

3.   Förbereder eller strukturerar du textsamtalen i förväg eller utgår de från 

eleverna? 

 

4.   Tror du att eleverna tycker om textsamtal? 
          Vilka elever gör det? 

           Vilka elever gör inte det? 
 

5.    Tar eleverna initiativ till textsamtal?   

 

6.    Gör du anpassningar för elever med förståelsesvårigheter vid textsamtal? 
            Vilka anpassningar gör du? 

             Om du inte gör några anpassningar, varför? 

       

 

 

 

Kompletterande frågor efter observation av högläsningslektion 

1  Varför ska eleverna skapa inre bilder istället för att titta på en bild? 

2  Vilka elever är aktiva under textsamtalen? 

3  Hur ser du att elever med förståelsesvårigheter är hjälpta av 

strategiundervisning och textsamtal? 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor till speciallärare 

 
A Bakgrundsfrågor 
1. Vilken utbildning har du?  

 

2. När blev du färdig med din speciallärarutbildning? 

 

 3. Började du arbeta som speciallärare direkt efter din utbildning? 
             Har du haft andra arbeten?  

             När? Hur länge? 

 

4.  Ingick det i din speciallärarutbildning att läsa om högläsning och textsamtal? 
            Kommer du ihåg vilken litteratur du använde till detta? 

            Hur stort inslag var det i din utbildning? 

            Kommer du ihåg om du tyckte att du skulle använda högläsning och textsamtal 

i    din yrkesutövning? 

 

5.   Ingick det i din lärarutbildning att läsa om högläsning och textsamtal? 

 

6.   När du praktiserade använde dina handledare högläsning och textsamtal? 
             Har det inspirerat dig? 

 

7.   Vad har din skola för syn på textsamtal och högläsning? 

 

8.   Använder dina kollegor högläsning och textsamtal? 
           Använder de det mer eller mindre än vad du gör? 

 

9.  Anser du att högläsning och textsamtal är en bra pedagogisk metod för 

elever med hör- och läsförståelsesvårigheter. 
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B Arbete med elever med hör- och läsförståelsesvårigheter 

 
1. Arbetar du enskilt med elever eller i klassrummet? 

 

2.   Använder du textsamtal och högläsning i din undervisning? 
                    Hur ofta gör du det? 

                      Hur väller du dina texter? 

      

          3.   Vilka anpassningar gör du vid högläsning och textsamtal för elever 

med hör- och         läsförståelsesvårigheter? 

 

4.    Anser du att anpassningarna fungerar bra? 

 

5.   Skulle du vilja använda högläsning och textsamtal mer eller mindre i ditt 

arbete? 

 

6.   Ser du nyttan av högläsning och textsamtal i ditt arbete?   

 

7. Tror du att eleverna uppskattar högläsning och textsamtal. 

 

Frågor till lärare som inte använder högläsning och textsamtal i sin 

undervisning. 
 

2.  Har du använt högläsning och textsamtal tidigare och insett att det inte 

fungerar? 

1.  Anser du att anpassningarna skulle bli allt för omfattande för denna 

elevkategori? 

 

1 Använder du istället andra metoder när du arbetar med hör-  och 

läsförståelse  
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Bilaga 4 

Intervjufrågor till elev 
 

1.   Hur ofta läser ni böcker i skolan?  (skönlitteratur) 
          Tyst läsning? 

           Parläsning?  

           Läsa högt för din lärare? 

 

2.  Läser du böcker på fritiden? 
           Hur ofta? 

 

3. Vad tycker du om att lyssna på högläsning i skolan? 
 

4. Har du lätt att förstå texter som din lärare läser när ni har högläsning? 

4. Jag har lätt att förstå texter som min lärare läser. 

 
Håller med ———1———-2————3———4——— Håller inte alls med 

      (grön)                                (gul)                                 (röd) 

 

5. Vad tycker du om att samtala, ställa frågor och försöka lista ut vad som kommer att 

hända i boken? 

 

Lätt———1——-2———3———4———-Svårt 

(grön)                     (gul)                             (röd) 
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Bilaga 5 
 
Obsevationsschema 
 
       
________________Datum:__________ 
 
 

 Före Under Efter  
Sammanfattning    Lärare 
Sammanfattning    Elev 
 
 
 Lärare Elev 
Svåra ord, klura   
Frågor   
Förutspå   
Koppling till egna erfarenheter   
 
Samtal om text: 
 
Mimik: 
 
Rösten: 
 
Övrigt:  


