
Student  

Ht  2012 

Examensarbete, 30 hp 
Speciallärarprogrammet, 90 hp 

 

Att läsa texter tillsammans är bra 

En studie om läsförståelseundervisning i särskolan med hjälp av 
strukturerade textsamtal. 

Eva-Lena Isaksson 
 

 

 

 





 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

Abstract 

 

International reading comprehension studies, like PIRLS and PISA, state that the 

reading comprehension of Swedish students has decreased significantly since 2000. As 

a consequence, the National Agency of Education has made reading comprehension 

teaching a prioritised field in terms of further education for teachers. There has also 

been a change in Lgr 11, the national curriculum for compulsory school, where it is 

stated that teaching in reading strategies shall be a part of the central content throughout 

compulsory school. When the pupils reach upper secondary school level, reading 

comprehension education is no longer a part of the curriculum. Today, students at upper 

secondary school for individuals with learning disabilities currently share the same 

curriculum as the ordinary upper secondary school. As from July 1
st
 2013, the new 

upper secondary school for individuals with learning disabilities will start, and the new 

curricula for each subject for these school forms will be in use (National Agency of 

Education). 

 

The Swedish Schools Inspectorate and several reports indicate that there are 

deficiencies concerning too low challenges on individual level in the teaching of 

Swedish at upper secondary level for students with learning disabilities. The teaching is 

predominantly on individual level, causing lack of interaction between students.  

One main school objective is to prepare these students for an active participation in 

society. It is vital that students receive instructions when reading, in order to increase 

their reading comprehension. 

 

The basis of the study is a research based teaching program for reading 

comprehension teaching, called Reciprocal teaching (Palinscar and Brown 1984). 

The program has been modified and modernised with the aid of interactive media 

and the computer program Power Point. The aim of the study is to examine whether 

the reading comprehension and the motivation for reading are affected by the 

teaching program Reciprocal teaching. 

 

Method: Three 17-year-old students at upper secondary school for individuals with 

learning disabilities have participated in the study for four weeks. During the study, 

the students' participation and commitment were observed. The reading 

comprehension was tested before and after taking part of the program.  

 

Result: According to tests, the ability to decode a text has increased for all the 

students, which is an important factor for understanding a text. The commitment 

and motivation have increased and the students state that reading and talking about 

texts together was good. Interactive media with graphical support combined with 

structured questions from the teacher contributed to the students' increased 

commitment.  

 

Key words: Structured text talks, reciprocal teaching, motivation, metacognition, 

inference reading, students at upper secondary school for individuals with learning 

disabilities 
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1  Inledning 

Under 2000-talet har internationella undersökningar som PIRLS och PISA gjorts 

regelbundet. Syftet med undersökningarna är bland annat att mäta läsförståelse hos 

elever över tid och med andra länder. I PISA 2009 framgår det att svenska elevers 

läsförståelse har försämrats markant sedan år 2000 (Skolverket 2010). Även PIRLS 

2006 visar en märkbar tillbakagång från år 2001 till 2006 (Skolverket 2007). En 

förändring har också skett i läroplan för grundskolan, (LGR11), där det anges att 

undervisning i lässtrategier ska vara en del av det centrala innehållet under hela 

skoltiden (Skolverket 2011b).  

I läroplan för gymnasiet, (Gy11)) tas läsförståelseundervisning inte upp överhuvudtaget 

(Skolverket 2011a). Elever som går gymnasiesärskolan har i dagsläget samma läroplan 

som gymnasieskolan. Hösten 2013 startar den nya gymnasiesärskolan och särskild 

utbildning för vuxna på gymnasial nivå. Då ska de nya ämnesplanerna för dessa 

skolformer börja användas (refererad från Skolverkets webbsida 2013). (Skolverket 

2013). 

Eleverna måste förberedas för ett aktivt deltagande i samhället. Av den anledningen är 

viktigt att elever med utvecklingsstörning får mycket träning i hur man läser mellan 

raderna och reflekterar över vad man har läst (Reichenberg & Lundberg 2011). Om man 

som elev återkommande möter svårbegripliga texter kan det leda till att man helt lägger 

tryckt information åt sidan och inte får del av viktig information om förändringar i 

samhället. En annan risk är att dessa elever inte kommer ut i arbetslivet. Antalet 

personer som hamnar på daglig verksamhet har ökat kraftigt (Reichenberg, Lundberg 

2011).  

Särskolan är en skolform som både föräldrar och elever trivs med, men vad gäller 

kunskapsuppdraget framträder en motsägelsefull bild. Enligt Berthén (2007)  har 

kunskapsuppdraget förenklats och/eller prioriteras bort till förmån för att lära sig sociala 

färdigheter.  

Skolinspektionen gjorde en granskning (2010) som visade på brister inom 

svenskundervisningen i särskolan. Det framkom bland annat att undervisningen inte 

erbjuder verkliga förutsättningar för skriftspråkligt lärande i en vidare mening. Både 
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Skolinspektionen  (2010)  och  Berthén (2007) visar på likartade resultat. Särskolan har 

en verksamhet som är bra på att värna om eleverna och att de får goda möjligheter till 

deltagande i sociala sammanhang men å andra sidan är mindre bra på att skapa en 

kunskapsutvecklande undervisning, som exempelvis läs- och skrivundervisning. Enligt 

Reichenberg (2011)  borde det inte finnas någon motsättning här. Den viktiga omsorgen 

kan mycket väl förenas med en mer aktiv undervisning. Även elever med svårigheter 

kan ha en utvecklingspotential när det gäller att förstå skrift. Det visar flera 

undersökningar att just systematiska textsamtal ger framgång särskilt när det gäller 

faktatexter (Reichenberg & Lundberg 2011). 

När det gäller läs- och skrivundervisning utgår denna studie från ”emergent literacy”- 

perspektivet (Clay,1991) (Beskriven av Berthén, sid.15). Med det menas en 

undervisning där läs- och skrivutveckling för elever med utvecklingsstörning kan 

expanderas. ”Emergent literacy” perspektiv kännetecknas av några centrala principer.  

För det första ses utveckling av skriftspråkliga kompetenser som en språklig utveckling 

där behärskandet av skriftspråket långsamt växer fram. Eleverna behöver tydligt och 

systematiskt guidas in i skriftspråksanvändandet med hjälp av kunniga vuxna.  

För det andra ses skriftspråket som ett socialt fenomen. Skriftspråket är ett 

kommunikativt redskap för att förstå och hantera omvärlden.  Elevernas uppmärksamhet 

behöver riktas mot att kunna urskilja olika typer av text och dess funktion. De behöver 

på ett varierat men systematiskt sätt möta text i olika former och med olika syften och 

meningsinnehåll samt av olika komplexitetsgrad Clay (1991), (refererad i Berthén). Det 

ovan skisserade perspektivet på förutsättningar för skriftspråksutvecklingen ger också 

konsekvenser för undervisningen för elever med utvecklingsstörning. Utifrån kunskaper 

om skriftspråksmiljöns betydelse för elevernas skriftspråkliga utveckling är det viktigt 

att designa en genomtänkt skriftspråklig miljö för denna grupp elever. Gemensamt för 

denna grupp av elever är att de har svårigheter med lärande. En vanligt förekommande 

svårighet är att skapa sammanhang och helheter Feurstein m.fl.(1994), (refererad i 

Berthén). 

Förenligt med detta är det viktigt att elever på särskolan får tillgång till och pedagogisk 

vägledning kring litteratur och all den kunskapsvinst som den kan ge.  

Med stöd av Skolinspektionen granskning (2010), Reichenberg & Lundberg (2011) 

samt Berthéns avhandlingsarbete (2007) är det av stor betydelse att elever med 
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utvecklingsstörning får mycket träning i hur man läser mellan raderna och reflekterar 

över vad man läst för att kunna delta aktivt i samhället. Att förstå det man läser, 

läsförståelse är inte något som kan tas för givet och det är inte något som växer fram av 

sig självt utan eleverna måste få undervisning i läsförståelse. I resultatet av PIRLS 2006 

framgår det dock att det är ovanligt att lärare undervisar i lässtrategier och att det sker i 

signifikant lägre grad i Sverige än snittet i övriga deltagande länder. Det framkom också 

att den vanligaste aktiviteten vid undervisning av läsförståelse var enskilt arbete genom 

att svara på frågor i övningsböcker eller att skriva om det de läst Skolverket (2007).  
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2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med den här studien är att undersöka huruvida läsförståelse och motivation till 

läsning hos en grupp särskoleelever, påverkas av undervisning i läsförståelse. 

 

Frågeställningar 

 I vilken mån påverkas läsförståelsen hos den aktuella gruppen genom 

strukturerade textsamtal? 

 I vilken mån påverkas motivationen till läsning genom att undervisa gruppen 

med hjälp av strukturerade textsamtal? 
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3  Litteraturgenomgång och Teori 

 

Det finns forskning som visar att om läraren har en tydlig medveten struktur i sin 

direkta undervisning av läsförståelse, lär sig elever strategier som är användbara i all 

läsning (Catts & Kamhi 2005, Reichenberg & Lundberg 2011). Detta avsnitt inleds med 

en historisk tillbakablick gällande läsförståelse. Därefter följer hur läsning och 

läsförståelse kan definieras. Avsnittet avslutas med ett forskningsbaserat program på hur 

läsförståelseundervisning kan ta sig i utryck i klassrummet. 

 

3.1 Historisk tillbakablick 

 

Under 1800-talet räknades en person som läskunnig när den kunde avkoda en text. 

Enligt Johansson (1983) kan man dock utläsa ur kyrkböckerna att prästerna ibland 

skiljde mellan de som läste innantill och de som läste med förstånd. Dessa noteringar 

gjordes främst vid husförhör. Det innebär att läsningens komponenter avkodning och 

förståelse inte är något nytt. Däremot har de inte varit aktualiserade fram till 1970-talet 

då läsforskare började tala om två skilda delar inom läsning (Westlund 2010). 

 

På slutet av 1970-talet gjordes en undersökning om undervisning i läsförståelse i USA  

(Durkin 1979, refererad i Reichenberg & Lundberg 2011).  Det framkom då att 

elevernas läsförståelse kontrollerades istället för att utvecklas i samband med 

läsförståelseundervisning. En annan studie som gjordes 20 år senare kom fram till ett 

liknande resultat. När eleverna fick undervisning i läsning innebar det undervisning i 

avkodning. I och med det förutsattes att eleverna automatiskt förstod innebörden i den 

lästa texten (Westlund 2010). 

 

3.2 Utgångspunkter för läsförståelse 

 

Under 1990-talet började läsning uppfattas som en process där läsaren var tvungen att 

vara aktiv. Då började man inse att hur läsaren förstår en text beror på vilken 

omvärldskunskap läsaren har och vilken svårighetsgrad texten ligger på. Hur mycket 
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läsaren förstår beror på samspelet mellan texten och läsaren (Lundberg 2010). Om 

läsaren får hjälp med att aktivera sin omvärldskunskap kan förståelsen utvecklas. Detta 

gäller även om läsaren samtalar med andra om innehållet (Westlund 2010). 

 

Hoover och Gough (1990) har definierat och förklarat vad läsning är. Definitionen de 

har kommit fram till kallas även the simple view of reading och lyder: 

Läsning=Avkodning x Förståelse (L=A x F), vilket innebär att både avkodning och 

förståelse är nödvändiga komponenter för att läsning ska uppstå. Gutrie, Wigfield och 

Perencevichs (2004)  har vidareutvecklat definitionen. De har lagt till motivation som 

en grundpelare. Deras definition lyder: Läsning=Avkodning x Förståelse x Motivation. 

Motivationen blir då själva drivkraften i läsningen. 

 

När det gäller förutsättningar för att kunna förstå en text menar Elbro (2009), att eleven 

måste kunna avkoda med så bra flyt att inte all energi går till avkodningen. Det innebär 

att eleven måste kunna vara fonologiskt medveten och behärska grafem-

fonemkopplingen. Eleven måste alltså vara säker på de olika ljuden och kunna koppla 

dem till bokstäverna. Även arbetsminnet och koncentrationsförmågan kan påverka 

möjligheterna att förstå text (Perfetti, Landi & Oakhill 2005). Men det finns fler 

tänkbara orsaker. Brist på omvärldskunskap och förkunskaper inom det området som 

texten handlar om, kan givetvis också medföra problem med förståelsen (Elbro 2009). 

En annan viktig komponent för att förstå en text, är att en stor del av de ord som 

förekommer i texten finns med i vårt begreppsförråd (Bruce 2006).  

Elwér (2009) skriver att det finns två grupper av läsare som har problem med 

läsförståelsen. Det är personer med ordavkodningsproblem och personer med 

språkförståelseproblem. Det finns även de med både avkodnings- och 

språkförståelseproblem. Det är inte ovanligt att likhetstecken sätts mellan god 

avkodning och läsförståelse men detta går inte automatiskt hand i hand. De elever som 

har problem med läsförståelse är svårare att upptäcka än de med ordavkodningsproblem, 

men de har ofta en kämpig skolgång. Elever med läsförståelseproblem är en relativt stor 

grupp och ofta upptäcks inte problematiken i skolans dagliga verksamhet. De går dock 

att finna genom ordavkodningstest och läsförståelsetest. På ordavkodningstest är de ofta 

normalpresterande, men på läsförståelsetest får de lågt resultat (Elwér 2009). 
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Många läsare närmar sig och tar an en text passivt. Med detta menas att de ofta är 

duktiga på att söka information, men har svårt att läsa mellan raderna, göra inferenser 

och reflektera kring en text (Reichenberg 2006). Att denna läsarkategori tycks bli fler 

och fler, kan naturligtvis ha många orsaker. För att ta sig an en text och granska den 

kritiskt, måste läraren först ha skaffat sig de nödvändiga verktygen som behövs för att 

göra en djupare analys. Många forskare och kunniga inom språk/läs och skrivutveckling 

framhåller vikten av att gemensamma textsamtal hålls i skolan, för att läsförståelse skall 

tränas och utvecklas. Lundberg och Reichenberg (2008) menar att en text aldrig kan stå 

på egna ben. Det behövs alltid ett samspel mellan författare, ämnesinnehåll och läsare: 

 

För eleven är den gemensamma läsningen och det efterföljande samtalet ett steg på väg mot 

den självständiga läsningen. Det sker i ett samtal, när de som samtalar med varandra delar 

varandras tankar; man förhandlar, löser problem, argumenterar, jämför, tolkar, misstolkar, 

utvecklar idéer, ställer frågor och associerar. Dessutom byggs och befästs kunskap när den 

bearbetas. Samtalet är med andra ord viktigt för att lärande ska komma till stånd (s. 57). 

 

Textens utformning och ordval lyfter Palinscar och Brown (1984) fram som ytterligare 

en betydelsefull faktor för läsförståelse. De menar att läsförståelse är en produkt av hur 

läsbar texten är, och hur eleven kan göra kopplingar mellan textens innehåll och sin 

egen förståelse. Hur texten är skriven spelar alltså stor roll för hur tillgänglig den är för 

läsaren. Genom att författaren använder bindeord kan läsaren lättare förstå logiska 

samband och även läsa mellan raderna. Detta gör att läsaren kan förstå textens innebörd 

(Reichenberg 2008). Om texten innehåller en berättarröst bidrar det också till ökad 

förståelse. Även för andraspråkselever är det gynnsamt om texten innehåller bindeord 

och berättarröst (Reichenberg 2000).  Rubriker och bilder i texten bidrar också till 

förståelsen (Frost 2009).  

 

3.3 Elevens förutsättningar för läsförståelse 

 

 I detta stycke behandlas de faktorer som har med elevens egna förutsättningar att göra. 

(Se bilaga 1, begreppsförklaringar). 

Flera forskare är eniga om att läförståelsen påverkas av olika faktorer som samspelar 

med varandra (Catts & Kamhi 2005, Elbro 2009, Frost 2009, Taube 2007). 
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Faktorer som har visat sig ha betydelse för elevens läsförståelse är omvärldskunskap, 

schema, inferensläsning, metakognition och motivation 

 

3.3.1 Ordförståelse och omvärldskunskap 

 

Det finns enligt studier (Elbro 2009) en stark koppling mellan ordförråd och 

läsförståelse. Ett utvecklat ordförråd ökar textförståelsen, och det i sin tur ökar genom 

läsning. Detta gäller både svaga och starka läsare. Om antalet okända ord överstiger 

20%  blir texten alltför svårläst och motivationen till läsning av texten minskar. Det är 

heller inte bra om läsaren inte utmanas i några nya ord. De nya orden måste däremot 

förklaras (Reichenberg 2008). 

 

3.3.2 Schema 

 

En annan viktig del för att förstå en text är att aktivera sin omvärldskunskap, sitt schema 

inom det område texten handlar om. Vi har alla scheman inom oss för hur olika saker 

går till och fungerar (Bråten 2010). Begreppet schema är synonymt med tankesystem 

och referensram menar Reichenberg (2011). Det är inre bilder och associationer som 

skapas när vi hör eller läser ett utryck eller en text. Beroende på olika erfarenheter och 

omvärldskunskaper bär vi med oss olika schema och därmed tolkar vi också texten olika 

(Reichenberg 2011). Det är tillgången till schema som skiljer en god och dålig läsare åt 

angående läsförståelse skriver Catts & Kamhi (2005). Det påverkar enligt dem till 

exempel förmågan att kunna ta till sig information, se det viktiga i texten, dra slutsatser, 

lättare sammanfatta och att märka vad som är ny information.  

 

3.3.3 Inferenser, metakognition och motivation 

 

Att förstå innebörden i en text handlar inte bara om att tolka orden som står skrivna utan 

också om att gå ett steg längre och fråga sig vad författaren vill ha sagt. Det handlar om 

att all information inte kan stå i en text utan att eleven även måste kunna inferensläsa. 

Läsaren måste alltså tolka informationen som står skriven och dra egna slutsatser. Vi 

kallar det att läsa mellan raderna (Catts & Kamhi 2005). Förförståelsen betyder mycket 
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för att läsaren ska kunna skapa mening i det lästa. Det krävs att personen kan göra 

inferenser.  

 

Ytterligare en avgörande faktor för god läsförståelse är metakognition (Catts & Kamhi 

2005). Metakognition innebär att kunna övervaka sin egen läsning och medvetenhet om 

förståelse eller inte. Därefter gäller det att veta vilka åtgärder man kan ta till om man 

inte förstår. Lundberg (2010) skriver om tre strategier som visar elevers metakognitiva 

färdigheter. Det första gäller syftet med texten. Fråga är om det räcker att skumläsa eller 

om det behövs en mer noggrann läsning. Nästa strategi gäller att kunna urskilja viktiga 

avsnitt i texten. Det sista handlar om att kunna känna om man förstår det man läst eller 

om det är nödvändigt att läsa texten igen. 

I denna studie tas frågan upp hur motivationen till läsning påverkas om gruppen får en 

strukturerad läsförståelseundervisning. I och med att motivationen är en av de viktigaste 

faktorerna för att uppnå läsförståelse. När det gäller lärande kan motivationen delas in i 

inre och yttre. Med inre motivation menas attityd till stoffet som ska läras in, synen på 

sig själv i en inlärningssituation och elevens känsla av att kunna lyckas lösa uppgiften. 

Till de yttre faktorerna hör lärares, klasskompisars och föräldrars respons enligt 

Williams, Burden och Lanvers (2002). Om inte motivation finns har eleven svårt för att 

aktivera sina tankar och då uteblir förståelsen (Guthrie, Wigfield & Perencevich 2004). 

Catts & Kamhi (2005) skriver att eleven behöver vara motiverad för att läsa en text. 

Utan en vilja att läsa blir studier tråkigt och tröttsamt. Gutrie, Wigfield och Perencevich 

(2004) skriver att forskning visar att det finns starka samband mellan självbild, 

motivation och läsförståelse. Detta stärks även av Jenner (2004) som menar att: 

”motivation inte är en egenskap hos individen, utan en följd av de erfarenheter man 

gjort och det bemötande man får. Frågan som hela tiden ligger i botten är om man har 

skäl att hysa hopp om framgång” (s.15). 

 

Ett ständigt misslyckande inom ett för personen viktigt område gör att det upplevs 

tråkigt och så småningom uppfattas som mindre viktigt. När det gäller läsningen blir det 

förödande för skolarbetet (Taube 2007). Enligt Jenner (2004) råder det en total enighet 

om att lärarens positiva och negativa förväntningar har stora effekter på elevernas 

beteende och prestationer. 
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3.4 Läsförståelseundervisning 

 

När det gäller läsförståelseundervisning handlar arbetet mycket om att skapa en trygghet 

i klassrummet så att ett positivt arbetsklimat råder och att eleven vågar göra fel utan att 

bli kommenterade. Om det sociala samspelet fungerar och läraren är lyhörd kan han/hon 

stötta varje elev där den just befinner sig i inlärningsprocessen (Westlund 2009). 

Reichenberg (2008) anser att skolans lässatsningar lägger focus på fel saker. 

”Mängdläsning” prioriteras framför strukturerade textsamtal och kritiska reflektioner. 

Direktundervisning i läsförståelsestrategier är centralt för elevernas 

läsförståelseutveckling (Westlund 2009). Han beskriver det dialogiska klassrummet, där 

läraren inte ställer frågor för att kontrollera elevernas kunskaper, utan ställer frågor där 

eleverna måste tolka och reflektera texten. Det viktiga är hur eleven svarar och 

motiverar sitt svar och att focus ligger på förståelse, istället för på en värdering om 

svaret är rätt eller fel. Vid strukturerad undervisning i läsförståelse får eleverna lära sig 

att ställa olika typer av frågor till texten (Westlund 2009). 

 

Det finns olika forskningsbaserade modeller som kan användas vid 

läsförståelseundervisning. Modellerna bygger på att läraren tänker högt och visar olika 

förståelsestrategier för eleverna. Läraren får rollen som coach och synliggör olika typer 

av strategier för eleverna. Den främsta skillnaden mellan modellerna och traditionell 

undervisning är att läraren inte förväntar sig att läsförståelse uppkommer spontant, utan 

att eleverna lär sig att använda strategier som de kan använda för att förstå olika typer 

av texter. Undervisningen bygger på dialog. Lärare och elever delger varandra 

strategier, samarbetar och tolkar texter tillsammans. Oavsett modell så innehåller de 

alltid fyra grundstrategier: att förutspå, ställa frågor, att klargöra och att summera. 

Modellerna är tänkta att använda ett par gånger i veckan under hela skoltiden, i helklass 

eller på individnivå. 
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3.4.1 Reciprok undervisning – RU 

 

Reciprok (ömsesidig undervisning) innebär att lärare och elev turas om att vara 

samtalsledare i smågrupper, en vägledd diskussionsteknik där läraren synliggör 

omedvetna processer genom att undervisa om dessa.  

Det finns minst tre forskningsbaserade undervisningsprogram när det gäller 

läsförståelseundervisning. Reciprocal teaching är det mest kända programmet och har 

utvecklats av Palinscar och Brown, (beskriven av Reichenberg & Lundberg 2011, s.55-

65). Med begreppet program menas att det finns en genomtänkt plan och att den är 

praxisorienterad. Reciprok undervisning ger dokumenterad effekt på läsförståelse både 

när det gäller skönlitteratur och faktatexter (Westlund 2010). Den ursprungliga 

modellen utvecklades för svaga läsare i årskurs 7, men har senare även använts i de 

flesta årskurser med olika elevkategorier och har resulterat i ökad läsförståelse hos 

eleverna. Modellen lägger stor vikt vid det dialogiska, d.v.s. att lärandet sker i dialog 

med andra och att eleverna skapar mening tillsammans.  Palincsar och Brown (1984)  

menar att läsförståelse är en produkt av: 

 textens grad av läsbarhet 

 graden av överenskommelse mellan innehållet i texten och elevens 

  förkunskaper och 

 elevens strategier i samband med läsningen 

 

Fyra strategier 

Palincsar och Brown har genom forskning valt ut fyra strategier som motsvarar de 

kognitiva aktiveter som sker hos eleverna och som bidrar till god läsförståelse. De 

menar att det är viktigt att läraren är noga med att förklara vad strategierna går ut på och 

hur de ska användas. De fyra strategier som utgör själva kärnan i modellen RU är 

1. Förutspå/förutsäga/ ställa hypoteser om handlingen. 

2. Ställa egna frågor före, under och efter läsningen av texten. 

3. Reda ut oklarheter, exempelvis svåra ord komplicerad syntax och finna  

         centrala idéer 

4. Sammanfatta texten med egna ord. 

Alla fyra strategierna förutsätter att eleverna aktiverar relevanta förkunskaper. 
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Centralt i RU är ”guided practice”, d.v.s. lärarstyrda övningar och att läraren tänker 

högt, modellerar, för att visa eleverna hur strategin fungerar (Reichenberg & Lundberg 

2011). 

 

3.4.2 Grafiskt stöd 

 

Enligt Nichols och Rupley (2004), behöver läraren genomföra en explicit instruerande 

undervisning som med hjälp av ett grafiskt komplement ger stöd för strukturen och 

sätter orden i ett visuellt sammanhang. För samtliga elever är detta ett utomordentligt 

stöd. I synnerhet för de elever som inte själva har så mycket erfarenhet och/eller så stort 

ordförråd. Undervisningen bygger på elevernas tidigare erfarenheter ihop med en 

brainstorming och diskussioner som samtidigt visas i grafiskt syfte att knyta samman 

sambanden mellan tidigare kunskap och det nya ordets innebörd. De menar att under 

lärarens ledning delar klasskamraterna med sig av sina associationer, erfarenheter och 

kunskaper så att även elever som inte kände till ordet alls från början, åtminstone efter 

genomgången känner till ordet till viss del. En av de viktiga delarna är att lyckas få 

eleverna att se relationen mellan det aktuella ordet och sin egen erfarenhet, men också 

till andra ord som de känner till. Nichols och Rupley (2004) skriver fortsättningsvis att 

det har visat sig att för elever i behov av särskilt stöd är den grafiska visualiseringen 

extremt fördelaktigt att ha till hands för att åskådligt låta eleven se hur det nya ordet 

relaterar till ämnesområdet och sammanhanget de behandlar.  

 

3.4.3 Tidigare forskning 

 

Det finns många forskare som är speciellt intresserade av att försöka första läsförståelse. 

Reichenberg (2005) har undersökt 60 gymnasielevers förståelse av texter. Studien 

bestod av 23 videoinspelade textsamtal och intervjuer med lärare, samt utvärdering av 

insamlade enkäter rörande elevers läsning. Denna studies resultat visar att strukturerade, 

lärarledda samtal kring texter kan ge eleverna verktyg att förstå djupare innebörd av 

texterna. Det framkommer också i avhandlingen att det finns många förtjänster med att 

elever skapar mening och förståelse tillsammans. 

 

Reichenberg och Lundberg (2011) genomförde ett interventionsprojekt där reciproka 

läsförståelsestrategier undersökts tillsammans med 40 grundsärskoleelever. Här 
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framkommer att eleverna med hjälp av strategierna nått nya läsframgångar och att tack 

vare dem fått redskap att ta sig an texter på ett djupare plan än tidigare. 

 

Min avsikt är att göra en liknande studie som Reichenberg och Lundberg (2011) med en 

mindre målgrupp särskoleelever på gymnasiesärskolan. Utgångspunkten för studien har 

varit det beskrivna läsförståelse programmet Reciprocal undervisning – RU där jag som 

grafiskt stöd har använt mig av Smart board - interaktiv media och datorprogrammet 

Power Point. I likhet med Reichenbergs studie har jag kontrollerat elevernas 

läsförståelse före och efter genomfört program. Mot den bakgrunden ville jag undersöka 

i vilken mån undervisning i läsförståelse genom strukturerade textsamtal kan påverka en 

grupp särskoleelever både vad gäller motivation till läsning och förståelse av det man 

läser. 
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4 Metod 

Detta avsnitt tar upp hur studien har genomförts. Det är indelat i: genomförande, 

analysarbete, forskningsetiska frågor, avgränsningar, reliabilitet och validitet. 

 

4.1 Genomförande 

 

Studien har ett målinriktat urval, vilket innebär att studien genomfördes med elever som 

var relevanta för studiens frågeställningar. Eleverna är tre pojkar som går 

gymnasiesärskola på en liten ort i Sverige. De är alla 17 – 18 år och har inte tidigare 

deltagit i strukturerade textsamtal. Eleverna har låg motivation till skolarbete och allt är 

tråkigt i skolan. Samtliga elever kan läsa men antas vara svaga läsare. 

Läsförståelseundervisningen genomfördes under fyra veckor. 

De kvantitativa metoderna för att mäta läsförmågan är läsförståelse tester och 

avkodningstester. De tester som har använts är ord/meningskedjor (Jacobsson 2001). 

DLS för skolår 4-6 (Järpsten & Taube 2010). Samt meningsläsningsprov för skolår 1-5, 

SL 40 (Nielsen, Kreiner, Poulsen, Söregård1997).  

Ordkedjetestet 

Eleverna fick listor med ”kedjor” av sammanskrivna ord. Uppgiften var att dra streck 

med pennan och markera mellanrummen mellan orden, t ex hejmatsnö skulle markeras 

hej/mat/snö. Testet hade en tidsgräns på två minuter och resultatet blev alltså hur många 

korrekta markeringar eleven hann med på denna tid. Testet är flitigt använt i svenska 

skolor och ger ett snabbt och säkert besked om hur väl eleven förmår avkoda skrivna 

ord (Reichenberg 2011). 

Meningsläsningsprov SL40 

Detta test inbegriper läsförståelse. Eleven fick en serie om fem bilder. Ovanför 

bildserien fanns en eller flera meningar, t ex Kyrkan har två torn och många, stora 

fönster. Den bild som passade bäst till meningen skulle markeras med ett streck. 

Sammanlagt ingick 40 sådana bildserier med meningar. Kategorierna är baserade på 

lästid och procent riktiga svar och varje provresultat kunde placeras in i någon av dessa 
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kategorier. Ett bra resultat på denna uppgift kräver av eleven visst flyt i läsningen, 

precision i ordavkodningen samt förståelse av meningens innebörd.  

DLS Läsförståelse prov 

DLS för skolår 4-6 omfattar fyra delprov: Rättstavning, Ordförståelse, Läshastighet och 

Läsförståelse. I denna studie genomfördes endast  ett av delproven, läsförståelseprovet. 

Testet bestod av fyra texter med tillsammans 44 flervalsuppgifter med ord hämtade från 

olika ämnesområden. Frågor till texterna prövar olika aspekter av läsförståelse som att 

lokalisera detaljer i texter, förståelse av olika uttryck och ord, att uppfatta berättelsen 

ordningsföljd samt att dra slutsatser av texten. 

 

De kvalitativa metoderna omfattades av observation och intervju. Observationen har 

skett i klassrumsmiljö under själva textsamtalen och utifrån en given struktur (Se bilaga 

2). Efter textsamtalen var färdiga, intervjuades eleverna för att få deras syn på den valda 

modellen. Samtidigt intervjuades eleverna kring läsvanor och läsutveckling. (Se bilaga 

3) 

 

Av praktiska skäl valde jag och min studiekamrat att samarbeta när vi gjorde själva 

studien. En av oss, genomförde själva läsförståelse undervisningen med eleverna och 

den andre observerade samtalen. Innan de strukturerade textsamtalen genomfördes så 

gjorde vi lästesterna. Detta för att få ett startvärde på hur elevernas läskunnighet såg ut 

innan samtalen genomfördes. Själva läsförståelseundervisningen genomfördes under 

fyra veckor med tre lektionstillfällen per vecka. Lektionspassen varierade i tid mellan 

20 – 45 minuter. Därefter efter avslutad läsförståelseprogram,  testades återigen 

elevernas läsförmåga för att se i vilken mån deras läsförmåga hade förändrats. Samma 

testmaterial användes som före strukturerade textsamtalen. 

De böcker och texter vi använde för samtalen var; Vargen, faktatext (Jansson 2006). 

Texten har kontrollerats enligt Lix och har ett lix värde på 31. Ett riktvärde för att texten 

ska vara lättläst är ett Lixvärde mellan 30-40. (Se bilaga 1 för begreppsförklaring).  Det 

användes olika artiklar från 8-sidor med lix-värden mellan 31-39. Vilket klassas som 

lättlästa texter. 
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Efter att vi valt ut lämpliga texter så ville vi modernisera den beprövade modellen och 

använda interaktiv media som grafiskt stöd. Både Smartboard och datorprogrammet 

Power Point. Detta för att belysa de fyra symbolerna i RU på ett tydligt sätt. Därför 

scannade vi in texterna och gjorde bilder till de fyra symbolerna i Power Point. För att 

ytterligare få ett grafiskt stöd till texten och symbolerna så skrevs  både texter och 

symboler ut i färg och plastades in  till eleverna. 

 

4.1.1  Läsförståelseprogram i undersökningen  

Detta avsnitt handlar om hur läsförståelseprogrammet Reciproc undervisning – RU 

användes i undersökningen. 

Fyra symboler 

För att förstärka de fyra strategierna kan man använda symboler för strategierna. 

Palincsar och Brown använder dem inte. I denna studie användes  modifierade symboler 

som skulle passa eleverna. De fyra symbolerna som valdes och som visades både på 

Power Point och inplastade kort var: 

Spådamen 

Spådamen gör förutsägelser genom att se in i sin kristallkula. Då använder hon någon av 

följande fraser: 

Jag tror att… därför att… 

Jag föreställer mig att …  därför att … 

Jag kan tänka mig att … därför att … 

Nyfiken lärare  

Som ställer frågor som kan börja med frågeorden vem, vad, när, varför, hur 

 

 

Detektiv 

Använder sitt förstoringsglas för att kunna se tydligare. Hans uppgift är att reda ut 

oklarheter. Då kan han använda något av följande uttryck: 

Jag förstod inte det stycket … 
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Jag får inte klarhet i det här … 

Jag förstod inte alla ord här … 

Detektiven uppmärksammar också eleverna på vilka strategier de kan använda när något 

är oklart till exempel: 

Jag läste om, jag läste om, läste om. 

Jag letar efter ledtrådar. 

Jag slog upp ord som jag inte kunde i en ordbok. 

Fråga en kamrat, fråga läraren. 

Studier har visat att eleverna i början kan ha vissa problem med att reda ut vilka ord de 

inte förstår därför att de inte är medvetna om vad det innebär att förstå en text. 

Samen med lasso 

Använder sitt lasso för att fånga in det viktigaste i texten, d.v.s. sammanfatta. Han 

förklarar också hur man skiljer mellan viktig och mindre viktig information och ger 

ledtrådar för detta. Då kan han säga: 

Den här faktatexten handlar om … 

Det viktigaste är … 

En viktig händelse är … 

 

4.2  Analysarbetet 

 

När studien var genomförd undersöktes observationsmaterialet flera gånger, vilket ledde 

till ett tydligt mönster. Efter kartläggning av läsförmågan före och efter 

undervisningstillfällena, sammanställdes resultaten i tabeller för att lättare kunna 

urskilja ett resultat. Intervjuerna renskrevs och eftersom eleverna var få, så blev svaren 

lätt att sammanställa genom ledord. 

 

 

 

 



18 

4.3  Forskningsetiska frågor 

 

De etiska överväganden som gjorts i studien, vilar på Vetenskapsrådet (2002)  krav. 

Vilket innebär att vårdnadshavarna till de ungdomar som deltagit i studien informerades 

om studiens syfte, tillvägagångssätt och hur resultatet skulle redovisas. Detta gjordes av 

Specialläraren i klassen vid ett föräldramöte tidigare under hösten. Specialläraren 

förtydligade därefter genom ett informationsbrev via e-mail. Därefter fick 

vårdnadshavarna ta ställning till om de ville att ungdomarna skulle delta eller inte. 

Samtliga vårdnadshavare accepterade erbjudandet. Det krävdes att läraren fick påminna 

vårdnadshavarna genom telefonsamtal. Även ungdomarna själva informerades om 

arbetssättet och syftet med samtalen. De som deltog i studien, gjorde det således helt på 

frivillig basis och de fick information om att de när som helst kunde avbryta sin 

medverkan. Undersökningspersonerna har i rapporten avidentifierats. Det bör dock 

nämnas att garanterad anonymitet inte kan utlovas. Det är möjligt och kanske till och 

med troligt att samtalsledaren kan identifieras för de som är invigda och har vetskap om 

att studien bedrivs. Alla som deltar har också fått information om att vi har 

tystnadsplikt. Anteckningar har under analysarbetet förvarats på en trygg plats, där de 

inte har kunnat komma i händerna på obehöriga. När rapporten är färdigställd kommer 

anteckningarna att förstöras. 

 

4.4  Avgränsningar 

 

I denna studie focuseras läsförståelse hos en liten grupp särskolelever. 

Standardiseringarna i de genomförda testerna är för grundskolelever i år 4-6  Av den 

anledningen redovisas inget Staninevärde över resultaten eftersom 

normalfördelningskurvan då blir missvisande. Det viktigaste i undersökningen var att få 

ett utgångsvärde att förhålla sig till för att se hur läsförmågan påverkas av 

undersökningen.   Eleverna i vår undersökning är 17 år och särskoleelever och några 

andra lästester har vi inte funnit för vår målgrupp. Lästesterna är också jämförbara med 

de tester som Reichenberg har använt (Reichenberg 2011).  Vi har inte haft någon 

kontrollgrupp, som är en grupp elever som inte får läsförståelseundervisning men som 
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man kartlägger läsförmågan på för att kunna få en jämförande bild av hur läsförmågan 

påverkas med eller utan läsförståelseundervisning.   

 

4.5 Reliabilitet och validitet 

 

Genom att jag använde liknande tester som har används i likartade studier (Reichenberg 

2011) så får reliabiliteten anses som ganska hög. Denna studie innefattar en modifierad 

Reciprocal – Ru modell så tillvida att jag moderniserade den och använde mig av 

modern digital teknik, vilket varken Palinscar och Brown eller Reichenberg har använt i 

sina studier. Detta kan ha påverkat reliabiliteten och resultatet. 

Undersökte jag verkligen det som jag ville undersöka – valititeten så bör man ha i 

beaktande, om hur man mäter motivation bäst? Observation kanske inte är den bästa 

metoden men ger en fingervisning genom att studera elevernas deltagande i samtalen 

och vid intervjutillfällena. Eleverna och intervjupersonen hade ett förtroendefullt klimat 

och jag tror att eleverna var ganska ärliga under samtalen. Eleverna deltog aktivt med 

frågor, m.m.   

Den insamlade data genom tester och observationer har hållit sig inom en i förväg given 

ram. (Se bilaga 2, 3). Kategorierna av resultat som redovisas, bygger på data som 

framkommit inom den givna ramen.  

Studiens resultat ger en indikation på att strukturerade textsamtal med framgång kan 

användas för lässvaga elever. 
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5 Resultat 

 

Frågeställningarna i denna studie innefattar i vilken mån denna grupp särskoleelevers 

läsförståelse påverkas genom strukturerade textsamtal. Samt i vilken mån elevernas 

motivation till läsning påverkas genom att undervisa dem med hjälp av strukturerade 

textsamtal. Redovisningen av empirin är indelad i sex områden som avslutas med en 

sammanfattning. 

- Läsförmåga före övningen 

- Läsförmåga efter övningen 

- Motivation 

- Metakognition och inferensläsning 

- Elevernas läsvanor 

- Så här tyckte eleverna om strukturerade textsamtal 

 

5.1 Läsförmåga före övningen 

 

Tabell 1 visar hur elevernas resultat av läsförmåga såg ut före övningsperioden. 

Tabellen visar även på medelvärdet på de olika delproven. 

 

Tabell 1. Resultat av läsförmåga före övningsperioden samt medelvärde på 

samtliga elever. 

  

 E      Elev 1 E     Elev 2 E        Elev 3 Medelvärde före 

T  Teckenkedjor 2       21 1 17 1 15                   17,6 

O  Ordkedjor 1       18 1 16 1 13                   15,6 

M Meningskedjor 3       32 6  6 3   3                   13,6 

L Läsförståelse DLS 4       40/47 2     23/47 3      38/47                   33,7 

L  Läsförståelse  

SL 40 

3       38/40 3    34/40 3      37/40                   36,3 

 

Av resultatet kan man se att på de tre delproven Läskedjor, (tecken, ord och 

meningskedjor), så ligger medelvärdet lågt (Jacobsson 2012). Endast elev 1 har ett 

medelvärde som kan jämföras med medelvärdet för pojkar skolår 4-6. I DLS och 

delprovet läsförståelse har en kvalitativ analys gjort av de besvarade öppna frågorna om 
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texten. Analysen visar att samtliga elever har svårt att förstå texten, att tolka den och dra 

slutsatser av texten. 

 

5.2 Läsförmåga efter övningen 

 

Tabell 2. Resultat av läsförmåga efter övningsperioden samt medelvärde på 

samtliga elever. 

 E    Elev 1 E     Elev 2 E         Elev 3 Medelvärde efter 

T  Teckenkedjor 2          23        19 1 18                20,0 

O  Ordkedjor   13 2 20 1  20                 17,7 

M Meningskedjor 3  26 6  4 3  7                 12,3 

L  Läsförståelse  

     DLS 

4          32/47 2  24/47 3  37/47                 31 

L  Läsförståelse  

SL 40 

  34 3  33    3 38                  35 

 

Det som framgår av testresultaten visar att förmågan att avkoda tecken, ord och 

meningar har ökat något hos två av eleverna. Det är en viktig förutsättning för 

läsförståelse, att eleven måste kunna avkoda med så bra flyt att inte all energi går till 

avkodningen menar Elbro (2009). Läsförståelsetesterna visar inte på några signifikanta 

skillnader före eller efter vår studie. 

 

5.3 Motivation 

 

En utmärkande iakttagelse är att en elev från början är väldigt ointresserade och intar en 

nästan irriterad attityd gentemot arbetsformen. De övriga två svarar plikttroget utan 

engagemang men ger bra och vettig respons.  Den negativa eleven säger:  

”Boken är dålig, det är bara skit. Jag förstår inte” 

 

En av de viktigaste faktorerna för att uppnå läsförståelse är emellertid motivation. I 

studien visar samtliga elever brist på motivation till skolarbete och i synnerhet läsning 

av texter. Om inte motivation finns har eleven svårt för att aktivera sina tankar och då 

uteblir förståelsen (Gutrie, Wigfield & Perencevich (2004). De menar också att det finns 

forskning som visar att det finns starka samband mellan självbild, motivation och 

läsförståelse. Detta stärks även av Jenner (2004) som menar att: 
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” motivation inte är en egenskap hos individen, utan en följd av de erfarenheter man gjort och 

Det bemötande man får. Frågan som hela tiden ligger i botten – är om man har skäl att hysa 

hopp om framgång ” (s.15). 

 

Allt eftersom samtalsperioden fortlöper så lossnar det mer och mer för samtliga elever. 

Intresset och elevernas engagemang ökar samt att de blir mer aktiva och ställer fler 

frågor. Eleverna blir efterhand tryggare med vad som förväntas av dem och de blir 

också väl förtrogna med de fyra strategierna och dess symboler. 

Resultatet visar på vikten av motivation på gruppnivå och hos enskild elev. Eleverna 

behöver vara motiverade till att läsa för att förstå innehållet i den lästa texten. Genom att 

variera undervisningen med bilder och Smart Board hålls motivationen uppe. Det är 

också viktigt vilken typ av text läraren presenterar för det gäller att få med sig eleverna. 

 

5.4 Metakognition och inferensläsning   

 

I begreppet metakognition tolkas hur eleverna är medvetna om sin egen inlärning. Att 

personen kan göra inferenser menas att läsaren kan tolka informationen som står skriven 

och dra egna slutsatser. 

Det kan vara svårt för en elev i gruppen att veta om jag förstår en text eller inte. Hur är 

det att egentligen förstå det jag läser? Om man aldrig tidigare har gjort det. Det märks 

tydligt under textsamtalen att några sådana strategier att ta till då man inte förstår saknas 

(Lundberg 2010) Dålig läsförståelse leder ofta till en känsla av inlärd hjälplöshet; 

eleverna utvecklas till ”komfortläsare” dvs. de läser på sin egen nivå och vill inte ha 

några utmaningar. Det är något som är utmärkande för samtliga elever från början av 

studien. 

Eleverna har en stark tilltro till det som står i texten, de tror att de själva inte har något 

att bidra med till texten, ifrågasätter inte textens auktoritet och är inte medveten om att 

de ska aktivera sina förkunskaper. 

”Det står inte så”,  

”jag vet inte var Thailand ligger”? 

De tre eleverna använder inte så ofta eller saknar helt nödvändiga förkunskaper som 

krävs för att förstå texten. Det märktes då artiklar från nyhetsmagasinet 8-sidor 

användes. De förkunskaper som hade behövts var främst i samhällsorienterade ämnen 



23 

om hur olika typer av samhällen fungerar och ord som demokrati, nationalekonomi, 

BNP var helt främmande. Textsamtalen visade på stora glapp och bristande kunskaper 

hos eleverna för att kunna följa med i nyhetsredovisning i media. Men under samtalens 

gång händer det något med eleverna och de börjar ställa fler öppna frågor och ge förslag 

på vilka texter som ledaren kan använda. 

Samtalsklimatet var avslappnat och eleverna verkade trygga både med varandra och 

med samtalsledaren. En avsikt med strukturerade textsamtal är att hålla samtalet 

strukturerat och behålla den röda tråden i modellen. I de här samtalen var det från början 

samtalsledaren som ställde de flesta frågorna och eleverna svarade kortfattat och 

osäkert. Mot slutet av perioden kunde man inte missa elevernas engagemang och 

stundtals livliga samtal. Något hade hänt och eleverna blev bättre på att ställa frågor. En 

annan avsikt är att väcka elevernas engagemang att läsa mellan raderna. 

 

5.5 Elevernas läsvanor 

 

Efter samtal med eleverna kring deras läsvanor och hur deras läsning har varit under 

barndomen i hemmet och hur det gick med läsning i grundskolan, så berättar eleverna 

att föräldrarna har läst mycket för dem i hemmet. Både sagor och olika skönlitterära 

böcker. Det har förekommit biblioteksbesök och böcker i hemmet. En elev kommer 

ihåg exakt hur det var att börja läsa, han berättar att det gick lätt till en början att läsa. 

Det blev mycket svårare när han kom till år 5-6. Då blev det svårt att förstå texterna. 

Ingen av eleverna läser böcker på sin fritid idag. Möjligtvis facktidningar om sitt 

intresseområde. Ex. skotertidningar. Då är det mest bilderna i tidningen som är 

intressanta. Textbaserade dataspel klarar eleverna genom att se hur andra gör och att 

pröva sig fram. Man läser inte någon text. 

 

5.6 Vad tyckte eleverna om strukturerade textsamtal 

 

Det samtliga elever lyfter fram som positivt med gemensamma strukturerade textsamtal 

är att det är bra att läsa texter tillsammans i grupp. De upplevde också att det var bra att 

läraren ledde samtalet. Man förstod texten bättre då. Eleverna betonade också att val av 

texter är viktigt för motivationen.  
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”Jag vill ha svårare texter. Texter om mitt intresse skotercross.  

”Det är viktigt med bra texter som jag är intresserad av”. 

 

Från början då arbetsformen introducerades så var det svårt att förstå och greppa de 

olika symbolerna. Efter hand så blev eleverna mer och mer bekväma med arbetssättet 

och de fyra symbolerna. Eleverna tyckte att det var lättare att följa med i texten via 

Smart Board än då de fick texten på papper. Samtliga elever anser också att man förstår 

texterna bättre då man arbetar tillsammans och en lärare leder samtalet. Detta är en 

arbetsform som de gärna vill fortsätta med. 

 

5.7 Sammanfattning av resultat 

 

Studiens resultat visar när det gäller elevernas läsförmåga, att avkodningsförmågan har 

ökat. Vilket är en god början till bra läsförståelse Det visar resultatet hos två av 

eleverna. Läsförståelsen hos eleverna har inte ökat sett med kvantitativa mått genom 

läsförståelsetest. Den dominerande kvalitativa effekten av strukturerade textsamtal för 

eleverna är att deras självtillit vad gäller läsning har ökat. Motivationen till att läsa 

texter har ökat och eleverna upplever det som positivt att läsa och samtala om texter 

tillsammans. 
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6 Diskussion och avslutande reflektioner 

 

Avsnittet innefattar till att börja med en diskussion av resultatet. Därefter diskuteras 

relevans för läraryrket och avsnittet avslutas med förslag till fortsatt forskning och 

avslutande ord. 

 

6.1 Diskussion av resultat 

 

Syftet med undersökningen var att undersöka i vilken mån läsförståelse och motivation 

till läsning hos en grupp särskoleelever, påverkas av undervisning i läsförståelse i 

grupp.  Resultatet indikerar att en av de största vinsterna med strukturerade textsamtal 

tycks vara att eleverna blev motiverade till att läsa och förstå texter. Det var värdefullt 

för textsamtalen att använda grafiskt bildstöd med hjälp av Smart board och Power 

Point. Det gav en extra dimension till undervisningen och något som eleverna kände sig 

förtrogna med. 

 Eleverna har tagit många egna initiativ i samtalen och färgat det innehåll som 

diskuterats där. Eleverna har ställt frågor till texten, övervakat sin förståelse och varit 

nyfikna. De har delat med sig av sina funderingar och omvärldskunskaper till varandra 

och inga frågor har varit ”dumma” att ställa. De tre eleverna har fått självförtroende att 

åberopa uppmärksamhet på konstigheter i texten, men också verktyg att hantera dem. I 

och med att frågorna ställts så har eleverna blivit medskapare till texten och getts 

möjlighet att få reflektera kring hur det är att förstå en text. Eleverna har också fått 

övning i att länka ihop information från olika ställen i boken och att relatera denna till 

de egna förkunskaperna Reichenberg (2006).   

Samtliga elever i denna studie har uppenbara problem med sin ordavkodning enligt test. 

Det leder till stora läsförståelseproblem. Genom att övningsperioden har lett till 

regelbundna lästillfällen tillsammans i grupp så har eleverna förbättrat sina resultat i 

ordavkodningsdelen. Vilket i sin tur är en viktig förutsättning för att kunna utveckla 

läsförståelse. Ordavkodning är enligt Ellbro (2009), en viktig förutsättning för att kunna 

förstå en text. Eleven måste kunna avkoda med så bra flyt att inte all energi går till 
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avkodningen. Eleven ska alltså vara säker på de olika ljuden och kunna koppla dem till 

bokstäverna. 

 Om läraren regelbundet fortsätter med att använda strukturerade textsamtal i 

undervisningen, så kommer det succesivt att öka dessa elevers läsförståelse. Mest 

betydelsefullt för eleverna är att de har fått lära sig användbara strategier som är 

gångbara för många typer av texter som de möter och i flertalet situationer i livet. 

 Det framkommer tydligt i studien att det finns läsförståelsestrategier som bevisligen ger 

effekt. Resultatet är delvis det samma som framkom enligt Reichenberg (2005). 

Författaren menar att strukturerade, lärarledda samtal kring texter kan ge eleverna 

verktyg att förstå djupare innebörd av texterna.  

  

6.2 Relevans för läraryrket 

 

Intresset för läsförståelseundervisning som helhet behöver väckas och en satsning på 

ökad kunskap ute på skolor och hos lärare, som också behöver införliva den i sin 

undervisning. Det är kanske nödvändigt för våra svenska elever och speciellt för 

särskoleelever. Det känns därför som om spridningen av denna kunskap skulle kunna gå 

lätt och få ett välkomnande mottagande bland lärare. Ämnet borde också ligga 

skolledningen nära med tanke på att ökad läsförståelse skulle kunna utveckla 

måluppfyllelsen i rätt riktning. Jag ser det därför som högst möjligt att använda 

studiedagar och konferenstider till något meningsfullt som fortbildning i 

läsförståelseundervisning för såväl skolledning, lärare på alla stadier och framför allt 

elever. Varför denna kunskap inte fått större genomslagskraft tidigare ser jag som 

besynnerligt och funderar vad det kan bero på. Överhuvudtaget ser jag att forskning 

inom pedagogik nästan aldrig presenteras för lärare som borde vara mycket intresserade 

av att förbättra sin undervisning. Om inte annat av ren självbevarelsedrift. Läraryrket är 

komplext med både ämneskunskaper, didaktik och ledarskap som viktiga ingredienser. 

Därför finns det förmodligen också mycket forskning inom respektive område som är 

aktuell. Hur kan forskning spridas och vilka forum finns? Jag kan se att det finns flera 

anledningar till att det inte sker i Sverige. En anledning på nationell nivå är att Sverige 

saknar en institution som motsvarar exempelvis det norska ”Nasjonalt senter for 
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leseforskning og leseopplaering”. På Lesesenteret har man utarbetat ett omfattande 

fortbildningsmaterial, som bygger på kompetensmålen i Kunnskapsloftet. Stora norska 

satsningar har också gjorts för att översätta läsdidaktisk forskning till skolpraktik. Några 

motsvarande svenska satsningar där man knutit så mycket forskarkompetens till sig 

finns inte. Det finns ett svenskt Nationellt centrum för språk-, läs-och skrivutveckling 

(NCS). Till skillnad från Norge är detta inte förlagt till ett universitet med 

forskningskompetens på läs- och skrivpedagogik utan på Skolverket. Reichenberg 

(2011). På lokal nivå vilar ansvaret tungt på skolledningen i rollen som pedagogisk 

ledare på respektive skola. Traditionen inom skolan är som jag nämnt tidigare inte heller 

forskningsbenägen, vilket säkert har den största betydelsen, men det bör initieras på och 

organiseras bättre på nationell nivå för att få genomslagskraft. 

Inom läsförståelseundervisning skulle pedagogiska implikationer kunna innebära att 

lärare utbildas i att kunna utföra strukturerad läsförståelseundervisning i ett 

inkluderingsperspektiv. För eleverna skulle det innebära att de kunde lära sig hantera 

läsförståelsestrategier Westlund (2010). I ett socialt, tillåtande och lärande 

klassrumsklimat, Frost (2009), får eleverna tillfälle att ta del av varandras erfarenheter 

och aktivera sin egen förförståelse Reichenberg (2008). Under arbetets gång får läraren 

tillfälle att studera varje elev för att få uppfattning om var eleven befinner sig i sin 

inlärning.  Denna undervisning kan i sin tur ge eleven viss vana vid läsförståelsetest 

som i sin tur kan vara en förutsättning för att kunna lyckas på nationella prov och 

internationella tester. 

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

 

När det gäller läsdelen funderar jag på vilken del av undervisningen som har varit 

prioriterad för dessa elever. Om koncentrationen har legat på avkodning eller 

läsförståelse. Givetvis kan jag inte heller bortse från tanken att om dessa tre elever långt 

tidigare under sin skolgång hade fått hjälp med att finna strategier i läsförståelse, om 

deras motivation till skolarbete sett annorlunda ut. Studien visar dock att 

läsförståelsestrategierna varit en god hjälp för dessa elever, när de skulle bearbeta, förstå 

och samtala kring texter. Med fortsatta textsamtal med de fyra strategierna hade det 
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varit intressant med en longitudinell studie över tid för att verkligen studera effekterna 

med tanke på läsförståelse, motivation och läsvanor. Samt om eleverna verkligen får 

nytta av dessa strategier i det fortsatta livet. 

 

6.4 Avslutande ord 

 

Jag har reflekterat över varför motivationen kan utebli. Vissa elever har svårt att hitta 

sin inre motivation och se mening med skolarbetet. I andra fall handlar det om hela 

gruppdynamiken och inställningen till att lära sig.  I alla tre fallen ser man klart att 

lärarens roll och dennes val av undervisningsstrategier är betydelsefulla.  

De här eleverna har säkerligen varit med om många misslyckanden inom läsningens 

område i skolan och det har så småningom uppfattats som ett mindre viktigt område och 

eleverna har gett upp. Enligt Jenner (2004) så råder en total enighet om att lärarens 

positiva och negativa förväntningar har stora effekter på elevernas beteende och 

prestationer. Det verkar som om dessa elever har, genom strukturerade textsamtal och 

en bra samtalsledare, funnit en väg till ökad självtillit och större ordförråd. Vilket kan 

leda till ökad motivation i skolan och till ett aktivt deltagande i samhället i övrigt. 

 

Klyftan mellan framgångsrika elever och mindre framgångsrika elever ökar markant i 

Sverige. Kan en möjlig orsak vara att vår icke centraliserade skola inte ger eleverna 

samma förutsättningar för att utveckla sin läsförståelse. Vad lärs ut, och vad lärs inte ut, 

i de svenska skolorna gällande läsförståelseundervisning, och hur påverkar det i sin tur 

våra svenska elevers studier och resultat i internationella tester? Den svenska skolan har 

kanske inte råd med att inte fortbilda lärare i läsförståelseundervisning. Det skulle 

kunna leda till ökad läsförståelse hos våra elever och därmed också bättre resultat i 

framtida internationella tester. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 Begreppsförklaringar 

 

I texten används ett antal begrepp som är relevanta för arbetet. I följande avsnitt 

definieras vad som menas med respektive begrepp. 

 

Explicit undervisning: Medveten, konkret, direkt undervisning. Läraren förklarar och 

visar hur lässtrategier fungerar (Andreassen 2010) 

 

Gymnasiesärskola: Gymnasiesärskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform som 

ungdomar med en utvecklingsstörning kan välja efter avslutad grundsärskola eller 

träningsskola. Gymnasiesärskolan erbjuder nationella, specialutformade och 

individuella program. Det finns åtta nationella program. För de elever som inte kan eller 

vill gå på ett nationellt program finns två individuella program. 

De olika programmen är främst inriktade på yrkesförberedelser (Skolverket 2011). 

 

Inferenser: Att läsa mellan raderna. I en text finns information direkt i texten, men det 

finns även information mellan och bortom raderna, där läsaren själv måste använda sin 

bakgrundskunskap och sitt logiska tänkande för att tolka och förstå innehållet (Franzén 

1993). 

 

Läsförståelse: För att nå läsförståelse krävs att läsaren förstår ord och begrepp. 

Dessutom krävs samspel av kognitiva förmågor och att läsaren är motiverad att läsa 

texten. Det räcker alltså inte med att kunna avkoda texten för att förstå innehållet 

(Gutrie, Wigfield &Perencevich 2004) 

 

Metakognition: medvetenhet om sin egen förståelse. Metakognition innebär att eleven 

själv är uppmärksam på sin egen förståelse och känner om han/hon förstår här och nu 

eller inte (Lundberg 2010). 
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Schema: Ett tankesystem eller en referensram för hur något går till. När en person hör 

ett ord eller en text den kan relatera sin bakgrundskunskap till skapas en inre bild. Dessa 

associationer varierar från person till person beroende på olika erfarenheter. Bilderna 

bidrar till större förståelse av texten (Reichenberg & Lundberg 2011). 

 

Specialpedagogiskt perspektiv: Pedagogiken möjliggör att alla elever kan tillägna sig 

kunskap i klassen. Då blir behovet av enskild specialundervisning mindre. Pedagogen 

har då tagit hänsyn till olikheterna bland eleverna och tillgodosett gruppens behov 

genom ett specialpedagogiskt perspektiv (Persson 2008). 

 

Lixvärde: Ett grovt sätt att mäta läsbarheten i en text är att använda läsbarhetsformler. 

Den i Sverige mest kända läsbarhetsformeln. LIX = Meningslängden + långa ord, ord 

med fler än sex bokstäver. Björnson (1968). (Beskriven av Reichenberg & Lundberg 

2011).  Man kan räkna ut en texts LIX – värde på www.lix.se 

30 mycket lättläst, barnböcker 

30-40 lättläst, skönlitteratur, populärtidningar 

40-50 medelsvår, normal tidningstext 

50-60 svår, normalt värde för officiella texter 

60 mycket svår, byråkratsvenska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lix.se/
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Bilaga 2 

 

CHECKLISTA Observation 

 

Datum: 

 

Val av text för textsamtal: 

 

Lärandemiljö: 

Elevernas placering 

Tekniska hjälpmedel 

 

Lektionsupplägg: 

Tydlighet, struktur, 

Förförståelse 

Upprätthålla intresse och motivation 

 

Lärarens roll: 

Ledarskap 

Stödja elevernas möjligheter att ge dem verktyg som de behöver för lärande och 

delaktighet och förståelse av texten 

Hur läraren förmedlar delaktighet, talutrymme  

 

 

Eleverna: 

Delaktighet genom frågor och visat intresse 

Motivation till deltagande i textsamtal 

Talutrymme 

Förförståelse av ämnet 
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Frågeområde Läsvanor och läsintresse 

• Läste dina föräldrar för dig när du var liten? 

• Berätta vilka böcker du gillade 

• Hur var det att lära sig läsa? 

• Vad gör du på din fritid? Läser du några böcker? Spelar du dataspel med text? 

• I så fall vilken typ av böcker gillar du? 

• Är det lätt eller svårt att förstå det du läser? 

 

 

Frågeområde – Strukturerade textsamtal 

• Vad tyckte du om att läsa faktatexter tillsammans i en grupp? 

• Vill du fortsätta att arbeta med texter på det här sättet? 

• Har du lättare att förstå texter idag efter att vi arbetat på det här sättet? 

• Hjälpte symbolerna (gubbarna) dig att förstå vad läraren frågade efter? 
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