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Abstract 

 
To read and understand, is an essential competence for everyone in our society, at the same time reading 

comprehension among Swedish pupils is on the decline. The Swedish school must therefore try to 

improve their instructions to amplify the students reading comprehension. The aim of the study was to 

describe how three reading comprehension strategies, if possible, could improve the reading 

comprehension for the students, inclusive children with learning disabilities, when reading texts of natural 

science in a three-grade class. The three strategies that were introduced were; to activate prior knowledge, 

to structure information and to record contents. The questions of the study were: How are the three 

strategies introduced in the classroom? Can the children with learning disabilities see any benefits for 

their reading comprehension when working with the strategies? How do the children with learning 

disabilities experience working with the strategies? Can the teacher see any benefits when working with 

the strategies? Is it possible to see any differences among the students results, before and after completed 

intervention? Method: The results have been collected through observations and qualitative interviews, 

which make this a qualitative study. The reading test is the quantitative part of the study. The results show 

that the three strategies in different ways, support the reading comprehension for all pupils in the class 

and the children with learning disabilities. The children with learning disabilities mostly find different 

things in the strategies that can support their reading comprehension. To activate prior knowledge and to 

structure information, were the strategies that the teacher and the children with learning disabilities 

experienced took too long. Both the teacher and the children with learning disabilities felt that the strategy 

to record contents, was the easiest to follow out. The results from the reading test, could unfortunately not 

say anything about the childrens reading comprehension development, since it not tested reading 

comprehension, but decoding and speed of reading.  
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1 INLEDNING 

För att klara av att inhämta ny kunskap under hela sin skolgång och för att senare i livet 

klara sig i samhället, är läsförståelsen av stor vikt. Det är också en demokratisk rätt att 

kunna följa med vad som händer i ett samhälle och kunna ta till sig olika argument i 

debatter via läsning av t.ex. dagstidningar (Bråten, 2010a). I skollagens 10 kapitel 2§ 

skrivs det också att grundskolans utbildning skall utformas på ett sådant sätt att eleverna 

senare i livet klarar av att göra aktiva livsval och skapa en kunskapsgrund hos eleverna 

som förbereder dem för fortsatta studier (SFS:2010:800). 

De senaste resultaten i både PISA och PIRLS, visar att de svenska elevernas 

läsförståelse, speciellt av faktatexter, ständigt sjunker. Det är särskilt de lågpresterande 

eleverna som försämrar sina resultat i PISA (Skolverket, 2013a). I PIRLS är det 

flickorna som försämrat sina resultat allra mest, även om de fortfarande läser bättre än 

pojkarna (Skolverket, 2011a). 

Skolverkets generaldirektör Anna Ekström drar slutsatsen att PISA-resultaten inte 

endast går att härleda till de ämnen som mäts i PISA, utan till ett övergripande problem 

i den svenska skolan, eftersom resultaten sjunkit i alla ämnen: läsförståelse, matematik 

och naturkunskap. Hon anser att kunskapsläget nu är allvarligt i den svenska skolan. 

Anna Ekström menar också att dåliga kunskaper i läsförståelse, även påverkar de andra 

ämnenas resultat (Larsson, 2013). 

Norge som tidigare hade lägre resultat än Sverige i både PISA och PIRLS 2001, har 

nu lyckats bryta sin negativa trend.  2006, började Norges resultat stiga uppåt igen, 

tvärtemot Sverige, där resultaten stadigt sjunker. Det är framförallt de lågpresterande 

eleverna som blivit bättre, till skillnad mot i Sverige, där dessa elever blivit sämre. 

Sverige har lyckats stoppa försämringen i skönlitteratur, men inte i läsningen av 

faktatexter. I Norge har man lyckats vända trenden uppåt vad gäller läsförståelse av 

både sakprosa och faktatexter (Rude, 2013). 

En aspekt av de norska framgångarna som lyfts fram är att de norska lärarna fått stöd 

att utifrån aktuell forskning i läsning och skrivning, utforma pedagogiska arbetsverktyg 

för att öka läsningen och läsförståelsen i alla ämnen, vilket ger lärarna konkreta 

pedagogiska verktyg (Rude, 2013). 

Lesesenteret i Stavanger är sedan 10 år tillbaka Norges nationella centrum för 

läskunnighet och läsforskning. Lesesenteret har ansvar för att utveckla landets läsning 

och läskunnighet och har givit de norska lärarna flera pedagogiska verktyg som stöder 

de norska elevernas läsförståelse (Lesesenteret Stavanger, 2014a). Något sådant 

nationellt centrum har inte Sverige. 

Min erfarenhet som lärare är att vi pedagoger ofta upplever det svårt att veta hur vi 

som skall lägga upp undervisningen för att utveckla alla elevers läsförståelse. Särskilt 

elever i behov av särskilt stöd har svårt att ta till sig innehållet i de faktatexter de möter. 

Lärarna upplevs känna sig osäkra på hur de skall hjälpa dessa elever. Det saknas idag 

kunskap bland lärarna om konkreta pedagogiska verktyg. Studien kommer att fokusera 

strategier för att stödja läsförståelse av faktatexter, genom att följa en lärare som 

praktiserar delar av den norska handledningen Leselos (Lesesenteret i Stavanger, 

2014b), detta för att se om dessa forskningsgrundade strategier kan hjälpa eleverna att 

utveckla en bättre läsförståelse vad gäller faktatexter. Syfte och frågeställningar 
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kommer att redogöras för mer utförligt direkt efter litteraturgenomgången och således 

innan den empiriska delen av studien tar sin början.  
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2 BAKGRUND 

Reichenberg (2011) har jämfört Sveriges och Norges forskningsfält vad gäller 

läsförståelse. Där framkommer att i Sverige har forskningen till största del fokuserat 

läsförståelse av skönlitterära texter. Norge har däremot undersökt elevers läsförståelse 

både av skönlitterära texter och faktatexter. Det norska forskningscentrumet; 

Lesesenteret i Stavanger, har även tagit fram konkreta pedagogiska verktyg som är 

vetenskapligt grundade, för att öka läsförståelsen av faktatexter. Detta är ett omfattande 

fortbildningsmaterial för de norska lärarna (Reichenberg, 2011).  

Med detta som bakgrund ter det sig motiverat med en studie som undersöker hur 

delar av dessa norska lässtrategier kan stödja förståelsen av faktatexter i en svensk 

årskurs 3.  

2.1 Leselos 

Leselos består i sin helhet av en vägledning, ett observationsschema och ett digitalt 

nätverk. Målet med Leselos är att eleverna skall utveckla funktionella läsfärdigheter i 

alla ämnen, där läsförståelsen är en bit av de sex olika delarna (läsning, förförståelse, 

avkodning, ordförråd, läsförståelse och metakognition) som eleven behöver utveckla 

för att uppnå goda läsfärdigheter, att bli en god läsare och skrivare.  

Målgruppen för Leselos är både förskolebarn och elever i grundskolan. I denna studie 

kommer endast vägledningen att användas. Vägledningen har till mål att beskriva och 

visa möjliga vägar för lärare att stötta eleverna att bli självständigt goda läsare 

(Lesesenteret i Stavanger, 2014b).  

Vägledningshäftet är sammanställt av Liv Engen och Lise Helgevold och kan 

användas som checklistor för lärarens planering av undervisningen. Leselos är grundat 

på både läsforskning och praxis. En grundläggande tanke bakom Leselos är att 

förståelse skapas i samspel med andra genom samtal och i samspel med texten som 

läses samt i den situation som den läses. Vägledningen ger också rådet till de som skall 

använda materialet att begränsa sitt urval, det är bäst att välja ett eller några av de ovan 

angivna områden i taget.  Materialet bygger på att eleverna först får modeller att 

använda sig av och vägledning för att förstå det de läser, men att målet är att de sedan 

själva skall kunna använda sig av dessa strategier (Lesesenteret Stavanger, 2014c).  

2.2 Elever i behov av särskilt stöd 

I Sverige finns ingen exakt definition vilka elever som kategoriseras vara ”en elev i 

behov av särskilt stöd”. Orsakerna till behovet kan vara allt från sjukdom och sociala 

förhållanden till en funktionsnedsättning. Om en elev riskerar att inte klara de lägsta 

kunskapskraven eller har andra svårigheter i skolan, så är skolorna skyldiga att, enligt 

kapitel 3 i skollagen, skyndsamt utreda elevens behov. Om eleven bedöms vara i behov 

av särskilt stöd, skall rektor besluta om åtgärdsprogram. Det särskilda stödet skall i 

första hand ges i klassrummet, men får även ske enskilt eller i liten undervisningsgrupp 

om elevens behov kräver detta. Målet med stödet är att eleven minst skall nå de lägsta 

kunskapskraven i skolans ämnen. Strävan är att försöka överbrygga elevernas skilda 

förutsättningar att kunna tillgodogöra sig utbildningen (Skolverket, 2012). Det skall 
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nämnas att 2006, var det 10, 5 % av grundskolans elever som gick ut årskurs 9 med 

ofullständiga betyg och inte var behöriga till de nationella programmen (Myndigheten 

för skolutveckling, 2006). 

15 % av de skolor som Skolinspektionen granskade 2011 i Sverige, fick också kritik 

för att de inte gett rätt stöd till de elever i behov av särskilt stöd som fanns på skolorna. 

En del av kritiken som riktades till skolorna var att elever med läs- och skrivsvårigheter 

endast får stöd i enstaka ämnen, oftast svenska, engelska och matematik, även när 

eleven behöver stöd i fler ämnen. Det gör att eleven riskerar utveckla lägre kunskaper i 

dessa andra ämnen (Skolinspektionen, 2014).  

Den nutida uppfattningen i Amerika är att inlärningssvårigheterna grundar sig i en 

stor bredd av svårigheter som gör det svårt för eleven att klara uppgifter som krävs 

läsning och att de saknar förmåga att effektivt använda sina kognitiva verktyg för att 

bearbeta information. De flesta forskare misstänker idag att dessa elevers problem 

uppstår när de skall bearbeta logiska händelseförlopp och att de inte har den 

metakognitiva förmågan som krävs för att använda sig av goda strategier som skulle 

kunna hjälpa dem att läsa och förstå det de läser (Gersten, Fuchs, William & Baker, 

2001).   

2.3 En skola för alla 

Begreppet ”En skola för alla” som introducerades när Lgr 80 infördes, har en helt annan 

innebörd idag, än för cirka 40 år sedan. Idag går merparten av eleverna vidare till 

gymnasiet, till skillnad mot för cirka 50 år sedan, då bara ca 8-10 % genomförde 

gymnasiestudier. Idag har ungdomarna inte samma valmöjlighet att välja arbete eller 

studier. Det krävs oftast minst gymnasiestudier för att få ett arbete. Det ställer helt andra 

krav på skolan. Alla behöver utveckla grundläggande kunskaper under grundskolan, så 

att de klarar av att inhämta den kunskap som vidare studier kräver (Persson, 2009). 

För 50 år delades eleverna tidigt upp i olika särlösningar om de inte ansågs klara den 

vanliga skolgången. Idag går merparten av eleverna i samma klass, och skolan försöker 

att anpassa skolgången på olika sätt för de elever som behöver mer stöd (Persson, 

2009). 

Med 1969 års läroplan lyftes ett nytt perspektiv på elever som inte ansågs klara den 

vanliga undervisningen. Eleverna skulle nu integreras i en vanlig klass i så hög grad 

som möjligt. Redan då uppmärksammades att skolmiljön kunde vara en orsak till 

elevernas låga prestationer. Genom generösa statsbidrag växte specialundervisningen 

fram för elever i behov av stöd (Persson, 2009). 

Även Salamancadeklarationen som antogs i Spanien 1994 av 92 olika länder och 25 

internationella organisationer, har haft en stor påverkan på synsättet som präglar dagens 

skola. Deklarationen var en överenskommelse om att alla elever, även elever i behov av 

särskilt stöd, skall ha rätt att få genomgå sin utbildning inom klassrummets väggar, om 

inte andra tvingande skäl finns (Svenska Unescorådet, 2006).  
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2.4 Undervisning i läsförståelse i Sverige 

I PIRLS-undersökningen 2001 framkom att svenska lärare ägnar mycket mindre tid åt 

att lära eleverna att förutse vad som skall hända senare i texten, att dra slutsatser och att 

generalisera innehållet i texter, än i andra länder. I den svenska skolan tränas det inte 

heller lika mycket på att samtala om texters särskilda kännetecken och struktur. Svenska 

lärare ägnar inte alls lika mycket tid åt att undervisa i läsförståelsestrategier och 

läsförståelse om man jämför med internationella medelvärden (Rosén, Myrberg, 

Gustafsson, 2005, i Reichenberg, 2008; Westlund, 2010). 

I PIRLS 2006 framkom även att svenska elever redan i de lägre stadierna får 

”forska” på egen hand, innan avkodningen helt är automatiserad, där läraren mer får 

rollen av handledare. Egentligen ställer detta arbetssätt väldigt stora krav på 

läsförmågan, eleven skall både kunna skumläsa och plocka ut det viktigaste. Risken 

finns då att eleven utvecklar en passiv lässtil, där kunskapsinhämtandet blir 

ofullständigt. Dessa elever kommer sedan ut i samhället och kan inte fullt ut ta till sig 

information som är viktig för att kunna känna sig som en del av samhället (Reichenberg, 

2008). Reichenberg (2008) menar att det är av stor vikt att skolans pedagoger aktivt 

handleder hur eleverna skall förstå innehållet i faktatexter.   

2.5 Styrdokumenten 

I syftesdelen i svenska i Lgr 11 (Skolverket, 2011b) lyfts målen att eleverna skall få 

möta och utveckla sina kunskaper om skönlitteratur. Eleverna skall även få möta och 

utveckla sina färdigheter att ta till sig olika former av sakprosa. 

I kommentarmaterialet till kursplanen i svenska (Skolverket, 2011c) fördjupas detta 

genom att det där tas upp att de svenska eleverna i huvudsak klarar av att förstå och 

möta skönlitterära texter, men att kursplanen nu med sina tydligare mål har som syfte att 

vända de dalande resultaten av förståelse av sakprosa.   

Målen i det centrala innehåll i svenska för årskurs 1- 3 vad gäller läsförståelse, tar 

upp att eleverna skall få lära sig använda lässtrategier för att kunna anpassa sin läsning 

så att de kan förstå och tolka texter beroende på hur texten är uppbyggd och vad den 

handlar om. Eleverna skall även få ta del av faktatexter för barn och få lära sig hur de 

kan strukturera innehåll (Skolverket, 2011b). 

Kommentarmaterialet i svenska (Skolverket, 2011c) trycker på vikten att barnen inte 

bara skall möta skönlitterära texter, utan även sakprosa. I ämnet svenska delas 

sakprosan upp i både argumenterande och informerande texter. Kommentarmaterialet 

hänvisar även till att sakprosan har en viktig plats i skolans alla ämnen, vilket gör att 

dessa mål, även finns för de flesta andra ämnen. 

Läroplanen säger att undervisningen även i NO-ämnena biologi, kemi och fysik, 

skall bedrivas på så sätt att eleverna lär sig att tolka och förstå texter för varje specifikt 

ämne, vilket även inkluderar ämnesspecifika ord och att få en förtrogenhet med vad som 

kännetecknar olika ämnens speciella textkaraktär. Eleverna skall därtill också kunna 

samtala och framställa egna texter, samt utveckla ett kritiskt förhållningssätt till olika 

informationskällor (Skolverket, 2011b). 
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Samtliga NO-ämnen har kunskapskrav i slutet av årskurs 3, där eleven skall kunna 

beskriva, samtala om och berätta om olika delar från det centrala innehållet. Elevens 

förmåga att samtala är en stor del av målen i dessa ämnen (Skolverket, 2011b).  
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3 LITTERATURGENOMGÅNG 

3.1 Läsförståelse 

Studien tar sin utgångspunkt i Bråtens (2010a) definition av läsförståelse som begränsas 

till att i mötet med det skrivna ordet, utveckla och finna mening i texten. Denna 

definition rymmer två dimensioner, dels måste läsaren läsa texten bokstavligt och förstå 

ordagrant vad som menas, men samtidigt måste läsaren även aktivt skapa förståelse för 

innehållet, ge texten mening. Texten och läsaren måste samverka för att mening skall 

uppstå. Läsaren måste aktivera sina egna kunskaper och erfarenheter för att kunna 

hänga upp den nya kunskapen på den gamla kunskapen, vilket leder till ett 

meningsskapande av texten (Bråten, 2010a). 

3.2 Teorier om inlärning 

Något entydigt svar på hur inlärning sker på ett optimalt sätt, kan ingen svara på, men 

det finns olika teorier och tankar om hur det går till. Detta påverkar inte bara hur 

undervisning läggs upp, utan även vår syn på de som inte klarar av att lära (Säljö, 2002). 

Olika länder har också olika förklaringar till varför vissa elever inte klarar av att lära 

sig att t.ex. läsa. I USA ses ofta en elevs svårigheter ligga på skillnader i individuella 

förmågor, som t.ex. begåvning. Om man inte klarar skolans ämnen, har man inte samma 

talang. Dessa tankar florerar även i hemmen, vilket gör att amerikanska barn lätt 

kopplar sina skolresultat mot sin egen begåvning. I Japan råder helt andra 

förklaringsmodeller. Där anses alla kunna lära, och om barnet inte lyckas nå målen i 

skolan, så funderar de istället på vad barnet, föräldrarna, läraren och skolan kan göra för 

att barnet skall nå målen. De anser inte att det finns något naturligt bortfall pg. a 

medfödda förmågor/oförmågor (Stevenson & Stiegler, 1992).  

Det finns olika teoretiska utgångspunkter för hur läsförståelse utvecklas hos en 

människa, t.ex. ett kognitivt synsätt, ett konstruktivistiskt synsätt och ett sociokulturellt 

synsätt. Inom den kognitiva teorin kan man förenklat säga att man utgår man från att 

människan har vissa biologiska resurser för att lära och genom att söka kunskap, byggs 

den nya kunskapen ihop med det man tidigare lärt sig. Man är intresserad av vad som 

händer i elevens hjärna (Westlund, 2010).  

Inom den konstruktivistiska teorin, anser man att eleven själv konstruerar sin 

kunskap i interaktion med andra. Både lärandemiljö och elevernas egna tankar är 

viktiga. Lärarens roll blir att stödja och vägleda eleven på rätt väg. Dialogen mellan 

lärare och elev är viktiga (Westlund, 2010) 

Den sociokulturella teorin menar att inlärning sker i sociala och kulturella kontexter, 

där språklig kommunikation är central. Inlärning sker också via mediering, en slags 

imitation där man lär av andra. En texts mening uppkommer genom dialog med 

varandra. Alla elever har sin egen bakgrund och genom att samtala om texten skapas ny 

kunskap (Säljö, 2002). 

Nilholm (2007) lyfter att det idag finns tre olika utgångspunkter när forskning bedrivs i 

specialpedagogiska frågor. Det första perspektivet, som är det äldsta, är det 

kompensatoriska perspektivet, vilket grundar sig i att specialpedagogikens roll är att 
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kompensera brister hos eleven. Det andra perspektivet, som växte fram som en kritik 

mot det förstnämnda är det kritiska perspektivet, där man anser att det inte är brister hos 

barnet som är problemet, utan att förklaringen finns att söka i sociala processer. Det 

tredje och minst vedertagna perspektivet, är dilemmaperspektivet, som både är kritisk 

och positiv till de andra två perspektiven. Dilemmaperspektivet anser dock att båda de 

andra perspektiven utgår från ett problemområde, antingen hos barnet, eller i de sociala 

processerna, vilket blir ett sökande efter problem, för att sedan försöka rätta till dem. 

Dilemmaperspektivet vill istället trycka på skolans dualistiska komplexitet. Skolan 

behöver både anpassa undervisningen efter varje barn individuellt, men samtidigt ge alla 

barn möjligheten att kunna utveckla liknande kunskaper och erfarenheter. 

Dilemmaperspektivet förespråkar att vi aktivt måste förhålla oss till detta (Nilholm, 

2007). 

Beroende på teoretisk utgångspunkt, kommer forskningen och dess forskningsfrågor 

att besvara olika saker. Denna studie kommer dock att ta upp aspekter från flera olika 

teoretiska utgångspunkter. Studien kommer att lyfta de aspekter av läsförståelsen som 

anses vara relevant för studien, även om de kommer från olika teorier. 

3.3 Vad är läsning? 

Målet med läsningen är att förstå det man läser. Ett vanligt sätt att se på läsning är att 

det både är att kunna koda av orden och att kunna förstå. En flitigt använd definition har 

tagits fram av Gough och Tunmer (1986)  som kallas The simple view of reading. 

Denna definition visar relationen mellan både avkodning och förståelse: 

Läsning= Avkodning x Språkförståelse 

Denna modell visar att båda dessa förmågor anses nödvändiga för att kunna förstå en 

text, båda behövs för att en funktionell läsning skall uppstå. Om en av dessa förmågor är 

noll, så blir läsförståelsens noll (Gough & Tunmer, 1986).  

Med avkodning menas i denna definition förmågan att kunna omkoda bokstävernas 

ljud till ord och meningar. Språkförståelsen kan definieras med att vi förstår de ord och 

meningar vi läser, för att sedan kunna skapa en förståelse av textens innehåll. 

Språkförståelse är inte något unikt för just läsning, även hörförståelse är en del av 

språkförståelsen (Elbro, 2004).  

The Simple View of reading lyfter vikten av att lärare bör fokusera både på 

ordavkodning och språket i undervisningen redan från början i barnets läsutveckling 

(Murnane, Sawhill & Snow, 2012).     

3.4 Ordavkodning och läsförståelse 

Många forskare har studerat vilka faktorer som förutspår utvecklingen av 

ordavkodningen respektive läsförståelsen, vilket kan ses som två olika delar av 

läsningen. Forskningen har dock i större utsträckning fokuserat vad som kan påverka 

utvecklingen av ordavkodningen än vilka faktorer som påverkar läsförståelsen framgent 

(Oakhill & Cain, 2012).  

Fonologiska förmågor, bokstavskännedom och ett bra korttidsminne är avgörande för 

att kunna läsa ord (De Jong & van der Leji, 2002; Kendeou, van den Broek, White & 
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Lynch, 2009). Däremot förutspår en god hörförståelse, möjligheten att utveckla en god 

läsförståelse (De Jong & van der Leji, 2002; Kendeou et al., 2009; Vellutino, Tunmer, 

Jaccard & Chen, 2007).  

Oakhill & Cain (2012) kom i sin studie fram till att även om förmågan att koda av 

ord och förmågan att förstå det man läser påverkar varandra, finns det olika separata 

underliggande förmågor som påverkar utvecklingen av dessa. Även om ordavkodningen 

är viktig för att kunna förstå en text som man läser, är det inte tillräckligt att enbart 

kunna läsa ord, för att kunna förstå en text. Oakhill och Cain (2012) kom i sin 

longitudinella studie fram till att tidig förmåga till att göra inferenser, att kunna 

övervaka sin egen förståelse och att ha kunskap om textens struktur och använda sig av 

den, var och en självständigt påverkar senare prestationer av läsförståelseförmågan. De 

såg t.ex. att om barnet vid 8-9 års ålder kunde göra inferenser, så hade barnen en god 

läsförståelse två år senare.   

Lesaux (2012) anser att vi bör dela upp läs-och skrivkunnighet i två olika delar; ”en 

färdighetsbaserad kompetens” och ”en kunskapsbaserad kompetens”. Om vi gör det 

skulle det kunna förklara varför elever i årskurs 3 kan bedömas vara goda läsare, men 

när de sedan går vidare till mellanstadiet och högstadiet, inte klarar av att möta de 

växande kraven i läsningen. Lesaux (2012) menar att låg socioekonomisk bakgrund och 

tvåspråkighet är riskfaktorer för att utveckla sämre läs-och skrivkunskaper. Elever som 

växer upp under fattiga förhållanden får inte lika många tillfällen till läsning som barn 

från medelklass eller från hem med hög inkomst. Elever från hem med annat modersmål 

än språket i skolan kan inte lika lätt utveckla sin läsning eller ett akademiskt språk på ett 

annat språk som de inte till fullo behärskar, vilket ökar risken för misslyckanden i 

skolan. Bara genom att arbeta med både färdighetsbaserad kompetens och 

kunskapsbaserad kompetens kan vi möta alla elevers behov. Hon menar också att 

problem med läsning som förutsätter kännedom om textens innehåll är ett större 

utvecklingsområde, än att elever skall lära sig avkoda. Hon framhåller att det är den 

kunskapsbaserade kompetensen som möjliggör för eleven att skapa mening i en text.  

3.5 Ordavkodningens betydelse för läsförståelsen? 

Det är, som tidigare nämnts, konstaterat att även om eleverna har god ordavkodning 

med gott flyt, är det inte säkert att de har en god läsförståelse (Oakhill & Cain, 2012; 

Elbro, 2007). I kontrast till detta lyfter Samulestuen och Bråten (2005) att det även finns 

läsare som kan ha en god läsförståelse, även om de inte har en automatiserad avkodning, 

även om Bråten och Strømsø (2010) dock menar att det är av stor vikt för läsförståelsen 

att eleverna utvecklar ett gott läsflyt, med en automatiserad ordavkodning för att kunna 

lägga sin kraft på att försöka förstå, istället för att avkoda. Samuelstuen och Bråten 

(2005) lyfter också aspekten att avkodningen kan ske på två olika sätt, både ortografiskt 

och fonologiskt. Deras resultat visar oberoende detta att läsförståelsen kan utvecklas 

utan en fullt fungerande ordavkodning. De såg i sin studie att dessa läsare på ett 

effektivt sätt kunde dra nytta av sina bakgrundskunskaper och använda lässtrategier för 

att förstå texten. De kom fram till att bakgrundskunskaper där eleverna förstod 

ämnesordens betydelse, var ännu viktigare än att kunna använda sig av goda strategier 

för att kunna förstå en text. En annan faktor som de tror skulle kunna kompensera för 
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elevens svaga ordavkoding är förmågan att koda av det viktigaste, lagra och ha tillgång 

till informationen, d.v.s. att de har en väl utvecklad minneskapacitet. 

Flytande läsning innehåller flera komponenter. För att läsa flytande måste eleven 

fonologiskt kunna avkoda orden korrekt, helordsläsa, att kunna läsa hela fraser på ett 

korrekt sätt och att använda sig av prosodi och pauser. Om läsaren behärskar detta, kan 

denne läsa med flyt (Kuhn, Schwanenflugel & Meisinger, 2010).  

 Traditionellt sett så har forskningen ansett att den flytande läsningen har påverkat 

utvecklingen av läsförståelsen positivt, men Guthrie och Klauda (2008) menar att läsflyt 

och läsförståelse istället ömsesidigt utvecklar varandra. Lai, Benjamin, Schwanenflugel 

och Kuhn (2014) anser dock inte att detta kan verifieras.  

Egentligen kan läsflyt och läsförståelse sägas vara två olika individuella uppgifter 

som var och en kräver sin egen uppmärksamhet. Utan läsflyt kommer läsaren inte att 

även kunna fokusera på vad texten egentligen förmedlar, vilket visar sig i att en läsare 

med gott läsflyt i högre grad kan förstå meningen i en text (Kuhn et al., 2010).  

3.6 Det lilla barnets språkutveckling 

Grunden för god läs-och skrivutveckling skapas redan hos det lilla barnet. Barnet lever i 

en värld som till stor del består av kommunikation. De får höra, uppleva språk, de 

härmar andra och utvecklar till slut ett eget språk. Den språkliga miljön och dess 

kvalité, alltså vilka ord som används, inte bara mängden, kommer att påverka barnets 

egen språkutveckling (Weizman & Snow, 2001). Enligt Weizman och Snow (2001) är 

de två viktigaste faktorerna för att barnet skall utveckla sitt språk, att de får befinna sig i 

en språkligt stimulerande miljö och att det finns tillgång till böcker i hemmet.  

Barn som får höra berättelser och får samtala om sina egna berättelser, kommer 

ytterligare att utveckla sitt språk (Weizman & Snow, 2001).  

Beroende på social och kulturell bakgrund kan det första mötet med skrivna texter 

ske vid olika tidpunkter i barnets liv. Vissa barn möter det skrivna språket redan innan 

de fyllt ett år, medan det för andra är först när de kommer till skolan som de på allvar 

möter skrivna texter (Liberg, 2006). Skolverket (2007) menar att förskolan och skolan 

har ett viktigt uppdrag att anpassa och stödja alla barns utveckling, oavsett bakgrund. 

3.7 Skolans roll 

Eleverna behöver ha tillgång till en skola som bedriver en god pedagogik som stödjer 

elevernas möjlighet att utveckla sina läs-och skrivfärdigheter. I samhället krävs idag i 

nästan alla yrken, att man kan skriva och läsa. Detta ställer stora krav på god 

undervisning, så att så många som möjligt kan klara ett jobb och även fungera i vårt 

samhälle som är rik på information (Torgesen, 2002).  

Murnane et al. (2012) menar att det i dagens skola läggs alltför stort fokus på att 

jobba med bokstäverna namn och dess ljud under förskolan istället för att även fokusera 

på att utveckla förståelsen. Om man undervisar så, så förstärker vi elevernas olika 

bakgrund, de behöver även utveckla sina kunskaper. Undersökningar har visat att om 

eleverna får utveckla sina kunskaper i olika ämnen, så får de lättare att utveckla en 

förståelse i sin senare läsning (Murnane et al., 2012). 



15 

Murnane et al. (2012) anser att även lågstadiet lägger för mycket tid på att utveckla 

elevernas avkodning, istället för att jobba med att utveckla förståelsen. De menar att om 

eleverna inte klarar av att läsa svårare texter med mer reflekterande innehåll, kan alltid 

läraren läsa högt för dem och diskutera tillsammans, så får de ändå träna sig i sin 

djupare läsförståelse. 

Läsningen skall i första hand inte syfta till att kunna läsa en text mekaniskt, utan att 

förstå och kunna tänka över vad man läser. Målet med läsundervisningen är att eleven 

skall kunna bli en strategisk tänkare, strategierna behövs enbart för att utveckla 

förmågan att förstå olika texter (Westlund, 2010). Bråten och Strømsø (2010) menar att 

den strategiska bearbetningen av texter har betydelse för vilken förståelse av en text, en 

läsare får. 

Murnane et al. (2012)  uppmärksammar att den amerikanska skolan har en viktig roll 

för att utjämna skillnader i läs-och skrivförmågan hos elever med olika förutsättningar, 

detta mot att samhällets krav för att klara ett jobb, samt ett liv i dagens 

informationssamhälle har ökat. De vill att skolan skall arbeta för att hitta 

undervisningsmetoder som även hjälper de lågpresterande eleverna, inklusive elever 

med inlärningssvårigheter. De går så långt som att säga att elevernas resultat i läs-och 

skrivkunnighet är avgörande för hur samhället kommer att utvecklas under det 

kommande seklet. Samhällets utveckling bygger på att eleverna i landet utvecklar goda 

läs-och skrivkunnigheter. De anser också att begreppet läsförståelse måste fördjupas 

ytterligare. För att utveckla en djup läsförståelse som klarar kraven i samhället måste 

eleverna även kunna bedöma olika källor och kunna jämföra olika informationskällor.  

Lundberg och Reichenberg (2011) trycker på att den svenska skolan måste försöka 

att utveckla alla elevers läsförståelse, så lång det är möjligt. Även för elever som har 

milda funktionsnedsättningar, måste den ordinära skolan och specialskolor jobba med 

att utveckla arbetssätt som hjälper dessa elever att utveckla sin förståelse av texter, 

annars riskeras de hamna utanför vårt moderna samhälle.  

Ofta har man fokuserat på att träna ordavkodning med dessa elever och ansett att de 

inte har förmågan till att nå någon form av högre litterära kunskaper, och inte tränat 

läsförståelsen (Katims, 2001). 

Även om forskningen om hur elever med milda funktionsnedsättningar utvecklar sin 

läsförståelse inte är ett uppmärksammat område, så har flera forskare visat att dessa 

elever, precis som andra läsare, blir hjälpta av en systematisk och strukturerad 

undervisning i läsförståelse (Alfassi, Weiss & Lifshitz, 2009; Browder, Wakeman, 

Spooner, Ahlgrin-Delzell & Algozinne, 2006 ). 

Lundberg och Reichenberg (2011) genomförde en studie med vuxna som hade en 

mild funktionsnedsättning där en grupp undervisades i fyra explicita lässtrategier från 

Reciprocal Teachning; att förutspå vad som skulle hända i texten, att ställa frågor till 

texten, att klargöra vad texten betyder och att summera innehållet. Den andra gruppen 

undervisades på samma sätt, fast utan samma tyngdpunkt på att ställa frågor till texten 

och med en starkare tyngdpunkt på guidning av läraren. Resultatet var att båda 

grupperna förbättrade sina läsförståelseresultat, även om det fanns vissa begränsningar, 

vilket sågs kunna bero på elevernas funktionsnedsättning. Den viktigaste 

framgångsfaktorn sågs vara aktiva elevsamtal där mening skapas tillsammans i en social 
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kontext. Studien visar också att även elever med milda funktionssättningar med rätt 

undervisning, kan förbättra sin läsförståelse.  

3.8 Orsaker till svag läsförståelse 

Vad som gör att en elev inte klarar av att förstå en text har tidigare till stor del setts ha 

en orsak i brister i en eller flera olika komponenter i den kognitiva processen. Idag har 

synsättet breddats till att även se att de kognitiva processerna inte är aktiva, det behöver 

inte vara brister i systemet, utan de är inte aktiverade för att jobba på det sätt som krävs 

(Gersten et al., 2001).  

Vellutino och Scanlon (2002) vill skilja på elever med lässvårigheter som grundar sig 

i kognitiva svårigheter och de som primärt inte fått rätt instruktioner och erfarenheter i 

skolan. De kognitiva svårigheterna bedöms kliniskt av psykologiska mätningar där de 

utgår från den tidigare nämnda diskrepansen mellan intelligenskvot och om de har 

svårigheter med sin läsning, där de inte finner några andra orsaker. Vellutino och 

Scanlon (2002) är bekymrade över att flera av dessa elever kanske inte alls har 

lässvårigheter, utan att orsaken istället kan ha sin grund i tidiga icke tillfredsställande 

läs- och skriverfarenheter i förskolan eller felaktiga instruktioner, eller båda, istället för 

kognitiva svårigheter som påverkar läsförmågan (Vellutino & Scanlon, 2002). Vellutino 

och Scanlon (2002) kom i sin studie fram till att elever i första klass som definieras som 

barn med partiella inlärningssvårigheter, även med daglig träning i att träna alternativa 

sätt, att identifiera ord, vilket skulle kunna utveckla läsförståelsen, inte kunde verifieras 

utveckla eleverna till funktionella läsare och skrivare. De funderar dock om träningen 

kanske borde införas tidigare, innan första klass, vilket kanske skulle ge andra resultat. 

Barn som inte använder sina kognitiva förmågor på ett aktivt sätt när de läser, kanske 

inte övervakar sin egen förståelse eller läser inte om ett stycke som de inte förstår, vilket 

goda läsare gör. Det kan vara så att de egentligen har den kognitivt har förmågan, men 

att de inte vet när de skall använda vilken strategi. Vissa strategier kan även vara svåra 

att ta till sig för yngre barn (Gersten et al., 2001). 

Förmågan att visualisera textens innehåll till egna bilder, påverkar också förståelsen. 

Om eleven inte gör detta, kan det bero på att eleven inte aktiverat denna strategi, det 

behöver inte tyda på en bristande förmåga, även om så kan vara fallet. Det har visat sig 

framgångsrikt att undervisa elever i att aktivera även denna förståelsestrategi när de 

läser (Bråten, 2010b). 

3.9 Den gode läsaren 

Övergripande kan man säga att elever med god läsförståelse använder sig av fler 

strategier för att förstå texten, än svaga läsare (Kelinger, Boardman & Vaughn, 2007). 

Goda läsförståelsestrategier inbegriper enligt Kelinger et al. (2007, s. 4, fritt 

översatt): 

 

 ”snabb och korrekt ordavkodning, ” 

 ”att läsaren sätter upp mål för sin läsning”,  



17 

 ”att eleven uppmärksammar textens struktur och uppbyggnad”, 

 ”att eleverna övervakar sin egen läsning under tiden de läser”,  

 ”eleven gör egna mentala summeringar och noteringar under läsningen”,  

 ”att eleven förutspår vad som skall hända senare i texten och att eleven 

kollar upp dem under tiden de läser och sedan reviderar och utvärderar sina 

egna tankar om det behövs”,  

 ”att eleven aktiverar sina förkunskaper och hänger upp det nya på det 

gamla”,  

 ”att eleven gör inferenser”, och  

 ”och att eleven använder sig av mentala bilder, som t.ex. att visualisera dem, 

detta för att bättre komma ihåg eller förstå händelser eller karaktärer”. 

 

Elevernas egen motivation till att läsa är också viktig del för att skapa förståelse för 

innehållet. Det räcker inte att tekniskt kunna avkoda orden, att använda kognitiva 

strategier och att kunna aktivera de bakgrundskunskaper man har som läsare. Utan 

motivation att läsa texten, blir det svårt att förstå den (Guthrie, Taboada & Coddington, 

2007). 

Läsmotivationen kan sägas höra ihop med om eleven tror att denne skall klara av 

uppgiften, vilket bygger på tidigare erfarenheter. Har eleven tidigare klarat av 

läsuppgifter inom ett ämne, så ökar tron att klara av även nästa uppgift. Även inre 

motivation påverkar läsförståelsen. Om en elev är nyfiken och verkligen vill veta vad 

som står i texten, så påverkar detta motivationen att läsa texten (Bråten, 2010b). 

3.10 Förståelsestrategier 

Förståelsestrategier inom läsning kan beskrivas som särskilda förståelseprocedurer för 

att nå läsförståelse. För att kunna använda sig av dessa behöver varje läsare aktivera 

olika kognitiva förmågor. När en läsare gör medvetna och planlagda tankeoperationer i 

sitt sätt att möta texten, skapas större förståelse för texten (Westlund, 2013). 

Westlund (2010, s. 43) skriver: 

 

Att använda lässtrategier innebär att få mentala verktyg för att förstå en text. 

Lässtrategier är riktade handlingar som utförs medvetet för att öka förståelsen. 

Läsarens användning av lässtrategier kan jämföras med snickarens användning av sin 

verktygslåda. 

 

Det är viktigt att skilja på färdigheter och strategier. Med färdighet menas t.ex. att kunna 

läsa och förstå en text, medan en strategi är de mentala verktyg läsaren använder för att 

förstå innehållet (Westlund, 2010).  
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3.11 Vad påverkar läsförståelsen?  

Vellutino (2002) visade i sin studie med elever i första klass att det inte går att garantera 

att alla elever med läs-och skrivsvårigheter kommer att lära sig att utveckla goda 

läsfärdigheter, även om man jobbar med individuella interventionsprogram. Resultaten 

som framkom var att ibland kan elever som definierats ha inlärningssvårigheter, enlig 

den amerikanska definitionen, vara hjälpta av att träna dubbelt så länge med ett 

interventionsprogram, men studien visade även att en liten del av dessa barn ändå inte 

gick framåt i sina läs-och skrivkunskaper.  

Vellutino (2003) menar att det finns flera icke-språkliga kognitiva förmågor som 

också har betydelse för läsförståelsen. Förmåga till både selektiv och oavbruten 

uppmärksamhet påverkar både den generella förståelsen och förståelsen under läsandet. 

Om en elev kan läsa utan att låta sig störas av inre störmoment (tankar och känslor) och 

yttre störmoment (den fysiska och sociala omgivningen), är det en klar fördel när de 

skall försöka förstå innehållet i en text. Elever som har svårt att behålla fokus på text 

och innehåll, får svårt att förstå det de läser. En del av dessa problem kan vara 

neurologiskt grundade, men långt ifrån alla. Det kan lika gärna grunda sig i brist på 

motivation till det som skall läsas, låg förförståelse, brister i ordförråd, eller 

avkodningssvårigheter. Om problemet inte ligger på ett neurologiskt plan, bör skolan i 

första hand försöka stödja elevens uppmärksamhetsproblem genom pedagogiska 

insatser. 

Elevernas förkunskaper och ordförråd inom olika ämnen har visats ha stor inverkan 

på elevernas läsförståelse (Samuelstuen & Bråten, 2005). Genom att elevernas får ta del 

av olika sorters texter (Stanovich, 1993) eller andra informationskällor som filmer och 

dagstidningar, samt gemensamma diskussioner, så kan elevernas bakgrundskunskaper 

och ordförråd utvecklas (Brown, 1997).   

Vellutino (2003) menar att den generella intelligensen också påverkar resultaten av 

läsförståelsetester. Bråten (2010b) håller med om att det är viktigt att kunna tänka 

logiskt, att kunna dra slutsatser och att analysera informationen i texten kritiskt (som är 

delar av den generella intelligensen), för att kunna förstå det man läser. Men samtidigt 

är Bråten (2010b) kritisk till hur dessa tester genomförs, eftersom de oftast även kräver 

språklig kompetens. Sambandet mellan ordavkodningsfärdigheter och intelligenstester 

är litet, vilket visar att läsförståelseförmågan är beroende av fler komponenter än en 

flytande läsning. 

Elevernas metakognitiva kunskap om sin egen läsförståelse, påverkar också i högsta 

grad elevernas läsförståelse.  Eleven behöver lära sig att reflektera över när de förstått 

något, vad de inte förstått och vad de behöver förstå bättre. De behöver också ha 

kännedom om olika strategier de kan använda när de försöker förstå en text (Brown, 

1980).  

3.12 Utveckling av läsförståelse 

Vad gäller studiers framgång i att utveckla elevers läsförståelse, finns det flertalet 

exempel på att det går att utveckla elevernas läsförståelse med hjälp av olika strategier. 

Shanahan, Callison, Carriere, Duke, Pearson, Schatschneider och Torgesen (2010) fann 
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tio studier som med mätbara resultat kunde visa att elevers läsförståelse förbättrades när 

de undervisades i läsförståelsestrategier.  

Wong och Wilson (1984) var de första som kunde visa att elever med 

inlärningssvårigheter med hjälp av rätt instruktioner kunde förbättra sina strategier för 

att kunna ta till sig innehållet i en text.  

För att skapa mening i en text behöver läsaren minst relevanta bakgrundskunskaper 

om ämnet, ordkunskap till området och kännedom om texters olika strukturer, för att 

kunna förstå en text. Läsaren måste också aktivera sina bakgrundskunskaper och lägga 

till det de redan vet om det som står i texten, för att kunna förstå det de läser. Även 

motivation och intresse att läsa, att kunna läsa ordet som det används i varje specifik 

text, samt att ha de kognitiva strategier som krävs för att kunna förstå texten, är viktiga 

komponenter för att kunna skapa läsförståelse (Lesaux, 2012).  

Shanahan et al. (2010) anser att elever skall få träna sig att aktivt förstå texter redan 

från början när de kommer till skolan. Lärarna bör undervisa elever i hur de kan 

använda läsförståelsestrategier och hur olika texter är uppbyggda, samt guida dem 

genom läsningen. Det räcker dock inte bara med att använda sig av praktiska strategier, 

eleverna måste också lära sig något av det de läser. Målet är att eleven självständigt 

skall kunna använda dessa strategier för att kunna förstå en text. 

Westlund (2010) och Pressley (2000) menar att det är viktigt att samtidigt som 

läraren undervisar eleverna i läsförståelse, även fortsätter att träna elevernas 

ordavkodning. Pressley (2000) menar att genom att anpassa informerande texter till de 

äldre elevernas avkodningsförmåga, så ökar även deras ordavkodning och läsflyt, vilket 

sedan även ökar deras läsförståelse. Westlund (2010) anser att problem med 

avkodningen fortfarande är det största orsaken till att elever inte kan förstå det de läser. 

Många elever behöver fortsätta att träna sitt läsflyt, och det är viktigt att inte utpeka 

någon elev som en svag läsare. Läraren bör istället högläsa för eleverna alltmer 

utmanande texter för att alla elever skall få utveckla sin läsförståelse parallellt med sina 

avkodningsfärdigheter. Bråten (2010b) lyfter dock att aspekten att elevernas problem 

med läsförståelse för elever efter den första läsinlärningen, till stor del kan bero på för 

lite förkunskaper i ett ämne. 

Strukturerade textsamtal kan användas för att utveckla elevernas förståelse av 

faktatexter. ”Varför-frågor” har en central roll för att utmana eleverna i deras närmaste 

utvecklingszon (Reichenberg & Lundberg, 2011). Med den närmaste utvecklingszonen 

menas den utvecklingsnivå där eleven kan utvecklas med stöd, och genom träning i 

förlängningen kan klara av detta själv.  Denna nivå bör identifieras individuellt hos 

varje elev av läraren, som då kan anpassa svårighetsgraden på uppgifterna till en nivå 

som eleven upplever som utmanande, men samtidigt klarar av. Detta leder då till en 

utveckling för eleven (Säljö, 2002).  I det strukturerade textsamtalet, tränas även 

lässtrategierna, för att eleven skall utveckla en kritisk hållning mot textens innehåll och 

för att de skall utvecklas till aktiva och strategiska läsare. Detta samtal bör inte 

förknippas med boksamtalet, där elevens textupplevelse istället står i centrum. 

Boksamtalet har ofta använts för att samtala om skönlitterära texter. Då används ofta 

även en loggbok där eleverna skriver ner sina tankar, medan det i det strukturerade 
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textsamtalet inte förekommer loggböcker på samma sätt, där diskuteras istället 

innehållet oftast muntligt (Reichenberg & Lundberg, 2011). 

Vägen till läsförståelse behöver inte heller ske individuellt. Goldman och Bloome 

(2004) lyfter vikten av att få diskutera och förhandla om texters mening. Genom 

kollektiva samtal i grupp eller helklass om texter så får varje enskild läsare tillgång till 

de andras samlade resurser så som t.ex. förkunskaper och förmåga att hantera olika 

källor, men får även tillgång till andras strategiska kompetens. Genom att uttrycka sig 

får även eleverna synliggöra sina egna tankar och genom att möta olika åsikter om 

texten, skapas mening utifrån textens innehåll. 

3.13 Vägen till självständig läsförståelse 

Det är viktigt att lärarna börjar med att förklara hur strategierna kan hjälpa eleverna att 

förstå en text bättre, och sedan låter eleverna få träna på att använda dem effektivt. Det 

finns fördelar med att introducera en strategi i taget eftersom det då är lättare att hinna 

träna på varje strategi innan man går vidare till en ny. Samtidigt så blir det en mer 

autentisk läsupplevelse om man introducerar flera på en gång. Strategierna bör tränas in 

tillsammans med lärare, klasskamrater och individuellt. Viktigt att tänka på är att 

repetera strategierna, så att ingen glöms bort (Shanahan et al., 2010). 

Aktiv läsundervisning sker i tre steg. Först är läraren mer aktiv och visar (modellerar 

för) eleverna hur man använder strategierna i ett ämne. Sedan får eleverna pröva 

tillsammans med läraren och med kamrater, med stöd av läraren. Tills slut kan eleverna 

självständigt använda sig av de strategier de lärt sig. Det är målet med 

läsundervisningen (Guthrie, Wigfield & Perencevich, 2004). 

Westlund (2010) vill dock varna för att läraren tror att de lässtrategier denne väljer 

tros vara en ”helig” väg till läsförståelse. Det viktigaste är istället att läraren arbetar 

medvetet för att eleverna själva skall bli aktiva i sin läsning, det är det som skapar 

läsförståelse. Om eleverna skall lära sig att läsa strategiskt, måste dock 

läsundervisningen också vara strategiskt. Målet är att eleverna får en ”palett” av 

strategier, som de kan växla mellan beroende på textens uppbyggnad och innehåll, samt 

sammanhang. 

För att kunna undervisa i flera olika läsförståelsestrategier behöver läraren vara mer 

professionellt erfaren, än om läraren endast väljer att introducera en strategi. Läraren 

kan vara hjälpt av böcker i ämnet, manualer, eller videofilmer (Shanahan et al., 2010).  

3.14 Interventionens verktyg för att utveckla läsförståelsen 

3.14.1 Att aktivera sina förkunskaper och föregripa innehållet 

För att kunna skapa inferenser och kunna förstå en text behöver eleverna aktivera sina 

förkunskaper. Att aktivera sina förkunskaper, vilket ibland även ibland kallas 

”förförståelse” betyder vad man redan kan om innehållet i texten. Detta är ingen ny 

kunskap, utan konstaterades redan på 1970-talet (Elbro, 2007). Många forskare lyfter 

idag värdet av att ju mer eleverna tar med sig in i lässituationerna, desto mer klarar de 

av att ta med sig ut från den. Genom att relatera till våra egna erfarenheter och 

kunskaper ”läser” vi mer än det som står i texten. När eleverna vet lite om vad texten 
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skall handla om, så är det lättare att förstå och känna igen det man läser. Genom att 

aktivera förkunskaperna, tar vi också eleven på allvar, det de kan från tidigare, är 

viktigt. (Pearson & Fielding, 1991; Bråten, 2010b; Shanahan et al., 2010). Samuelstuen 

och Bråten (2005) går så långt som att säga att det är den enskilt mest betydelsefulla 

faktorn för att kunna förstå och minnas det vi läser. Pressley (2002) menar att det också 

är viktigt att aktivt uppmuntra eleverna att relatera till sina bakgrundskunskaper när de 

läser en text.  

Eleven kan ha två olika sorters förkunskaper, dels breda och dels djupa. Med breda 

förkunskaper menas mer ytliga kunskaper, som t.ex. att eleven känner till många olika 

naturfenomen, medan de djupa förkunskaperna mer kännetecknas av att eleven har 

kunskap om hur dessa sker i naturen. Det är inte säkert att eleven har både breda och 

djupa förkunskaper, men båda kan vara avgörande för att eleven skall kunna läsa och 

förstå det denne läser (Bråten, 2010b). 

Förkunskaper kan aktiveras på en mängd sätt. Det behöver inte bara vara genom 

samtal och läsning. Det kan även vara genom att göra något tillsammans eller genom att 

se en film som sedan kan underlätta läsningen (Strømsø, 2010). 

För att förkunskaperna skall hjälpa läsaren att förstå, behöver de naturligtvis 

aktiveras innan man läser en text (Elbro, 2007).  

Pearson och Fielding (1991) menar att eleven tolkar texten utifrån vilken bakgrund, 

erfarenheter eller kunskap denne har. Eftersom dessa skiljer sig åt, så kommer vi även 

att tolka texter på olika sätt. När vi möter en text, gör vi oss olika meningar om texten 

utifrån de scheman vi har, och det uppstår en inre text medan vi läser. Denna 

ömsesidiga interaktion är nödvändig för att vi skall kunna förstå en text. 

Murnane et al. (2012) menar dock att denna schemastrategi blir svårare att använda 

sig av när eleven skall läsa en text som de inte har någon förkunskap om. De kanske 

inte har ett tidigare schema att aktivera. 

Att föregripa innehållet kan ske genom att läraren samtalar om textens struktur. 

Läraren och eleverna kan titta på överskrifter, rubriker och bilder och diskutera vad de 

tror texten kommer att handla om. Särskilt när eleverna skall läsa en faktatext, behöver 

de stöd att ta sig an textens innehåll genom att de uppmärksammas på hur texten är 

uppbyggd. Om eleverna får uppmärksamma textens speciella genre blir det lättare för 

dem att veta vad de kan förvänta sig av texten vilket leder till att det blir lättare för 

eleven att koncentrera sig på de centrala punkterna i texten och inte förvilla sig i 

detaljer. Detta påverkar i sin tur hur vi minns och hur vi strukturerar det vi läst i minnet 

(Strømsø, 2010). 

3.14.2 Att strukturera information  

The National Reading Panel Report (NRP, 2000) lyfter att en av de förståelsestrategier 

som verkar ge bäst effekt på läsförståelsen, är att eleverna få möjlighet att med hjälp av 

tankekartor eller andra grafiska eller semantiska modeller, strukturera det de skall läsa, 

eller har läst.  

Vid läsning av faktatexter är det viktigt att rikta elevernas uppmärksamhet mot vad 

de förväntar sig av texten. Genom att strukturerat lyfta vad eleverna kan innan de läser 
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texten, vad de önskar få svar på i texten och vad de sedan lärt sig, befästes elevernas 

förståelse (Frost, 2009).  

Schemateorin blev redan under 1970-talet ett uppmärksammat forskningsområde för 

läsförståelsen. Den tar upp aspekter som hör ihop med hur vi minns och lär av det vi 

läser. Genom att lagra de kunskaper vi får utifrån läsning av en text i s.k. scheman, ett 

slags nätverkssystem i hjärnan, blir det lättare att komma ihåg information ur minnet. 

Genom att aktivera de scheman vi redan har inom ett visst område, skapas en 

interaktion mellan våra tidigare etablerade scheman och den text vi läser. Detta 

möjliggör att det blir lättare att känna igen det som skrivs i texten och även rikta 

uppmärksamheten mot vad som är viktigt i en text. Om förkunskaperna inte är 

strukturerade i en klar struktur, utan bara är små informationsbitar som är som enskilda 

”informationsöar”, blir det svårare för eleven att dra nytta av dessa för att underlätta 

förståelsen av läsningen (Bråten, 2010b). 

 3.14.3 Att återge innehållet i texten 

The National Reading Panel Report (NRP, 2000) menar att det är viktigt att eleverna 

undervisas i att summera textens innehåll, vilket setts öka elevernas läsförståelse.  

Lanning (2008) menar att sammanfattning som strategi blir viktigare ju äldre 

eleverna är. Från årkurs 3 och uppåt, möter eleverna längre och svårare texter.  

Genom att återberätta det man läst, tränas läsaren i att kunna sammanfatta och 

minnas huvudidéerna i en text så att de inte bara minns detaljerna (Westlund, 2013). 

Även genom att skriva om och summera det man läst, förstärks det lästa (Gao, 2013). 

Graham och Herbert (2010) har visat på starka samband mellan skrivandet och 

läsförståelsen med utgångspunkt i en metaanalys, och menar att detta är särskilt viktigt 

för äldre elever. 

Läsförståelse och skrivning bygger på samma kognitiva processer som utvecklar 

varandra. Genom att lära eleverna hur de skall skriva förbättras deras läsförståelse, 

läsflyt och ordavkodning. Ju mer de skriver, desto mer förbättras deras läsförståelse. 

(Graham & Herbert, 2010; Gao, 2013). Elever med annat språk kan dock behöva mer 

anpassning av texter och stöd för att klara av att skriva om det de läst. De behöver mer 

skrivuppgifter när de läser för att kunna summera och förstå det de läser. Dessa elever är 

mer hjälpta av växelverkande metoder med läsning och skrivning, istället för explicita 

lässtrategier (Gao, 2013). 

3.15 Tester i läsförståelse 

Beroende på vilket lästest eleverna genomför, mäts olika saker. Ett test kan ha flera 

olika synsätt som utgångspunkt, vilket påverkar hur testen utformas (Wedin, 2010). 

Många lästester som används idag har sin grund i vad Guba och Lincoln (1989) kallar 

den första generationens bedömningar som utvecklades för cirka 100 år sedan i 

skolsammanhang, där t.ex. IQ-testerna växte fram.  

Guba och Lincoln (1989) lyfter fyra olika generationer av bedömningsgenerationer. 

De tre första har i förväg färdiga bedömningsskalor och fasta gränser som mäts, medan 

den fjärde bedömningsgenerationens tar sin utgångspunkt i ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv där elevernas prestationer tolkas och analysers på olika sätt, för att sedan 
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hitta möjligheter för att utveckla varje elev. Dessa tester är ofta tidskrävande på ett helt 

annat sätt än första generationens tester, vilket gör dem mer ovanliga i skolan. 

Wedin (2010) menar att de lästester som ofta genomförs i de svenska skolorna för att 

bedöma elever i läsning, i sin tur också har påverkat läsundervisningen, eftersom lärarna 

utgått från de resultat som eleverna presterat på dessa tester. Även fördelning av 

specialpedagogiska insatser har ofta grundat sig på dessa resultat, eftersom testen ofta är 

snabba att genomföra och lätta att rätta.  

”Vilken bild är rätt?” är ett test som utformats av Ingvar Lundberg (2001) och är ett 

exempel på ett normerande test som kan sägas tillhöra den första generationens 

bedömning. Testet sägs klargöra elevernas färdighetsnivå i läsning. Testet menas kunna 

användas i syfte att se vilka barn som behöver specialpedagogiska insatser och kan även 

vara en utvärdering av redan insatta åtgärder. Detta test beskrivs kunna mäta elevernas 

precision, läsflyt och med vilken säkerhet eleven kan läsa och förstå korta texter, samt 

vilken läshastighet eleven har. Om eleven inte klarar av uppgifterna på ord- och 

meningsnivå, så sägs eleven oftast även ha stora svårigheter med läsningens alla sidor 

(Lundberg, 2001). 

Wedin (2010) är kritisk till dessa tester och menar att de inte mäter delar av 

läsningen som i vanliga fall utförs i skolan, och som de behöver utveckla för att t.ex. 

kunna tänka kritiskt och lära sig att läsa selektivt. Wedin menar också att testet kräver så 

mycket mer än att bara kunna läsa. Eleverna behöver bl.a. kunna tolka bilder, frånhålla 

sig från att koppla läsningen mot egna erfarenheter eller fantasi, och förstå att de skall 

jobba så snabbt som möjligt. Wedin menar att testet mäter en slags skoltestkunskap, 

alltså hur väl eleverna klarar av testet, inte hur väl de läser. Testet förutsätter att det bara 

finns ett sätt att tolka bilderna på, vilket kan vara svårt för eleverna, och särskilt för 

elever med annan kulturell bakgrund (Wedin, 2010).  

Wiksten Folkeryd, af Geijerstam och Liberg (2013) lyfter också att beroende på vilka 

normer för vad läsförståelse testen utgår ifrån och i vilka sammanhang vi bedömer 

läsförståelse, kommer olika sorters kvalitéer att värderas högre eller lägre, beroende på 

vilka läsförståelsetest som används. 

Wiksten Folkeryds, Geijerstams och Libergs (2013) analys av de elevsvar som fått 

noll poäng i läsförståelsetestet PIRLS 2011, visar att de specifika bedömningsgränserna 

i testet leder till att eleverna inte får poäng, även om många svar skulle kunna bedömas 

innefatta en annan sorts läsförståelse, t.ex. att hänvisa till egna erfarenheter, byta ut 

nyckelord till synonymer och välja att betona andra möjliga delar i texten än den 

avsedda, vilket Liberg (2010) dock menar är viktiga aspekter av läsförståelsen som bör 

ingå i undervisningen. Liberg (2010) lyfter att utformningen av uppgifterna i PIRLS är 

uppbyggda på ett sätt som skall skapa ett likvärdigt bedömningsförfarande och 

möjliggöra jämförelser mellan länder.  

Vid flervalsfrågor i PIRLS 2011, precis som i ”Vilken bild är rätt?” (Lundberg, 

2001), visar analysen att elevernas felsvar kan härledas till att eleverna fokuserat andra 

delar i texten än den avsedda i testets bedömningsnorm, men att eleverna vid ett annat 

bedömningssätt skulle kunna bedömas visa en annan sorts läsförståelse (Wiksten 

Folkeryd et al., 2013).  
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4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Mot denna bakgrund och litteraturgenomgång önskar studien beskriva hur tre strategier 

för att stödja läsförståelse av faktatexter, tagna från den norska vägledningen Leselos 

genomförs i en klass 3 i Sverige. Detta för att se om dessa forskningsgrundade strategier 

kan hjälpa eleverna att utveckla en bättre läsförståelse vad gäller faktatexter. 

Tre strategier har valts ut för denna intervention. Två kommer från delen 

läsförståelse, men även en strategi för att aktivera förförståelsen har valts. Detta utifrån 

en föreläsning med Lise Helgevold, där hon poängterar att om läraren bara skall välja 

ett verktyg, så är det att aktivera förförståelsen (Universitetet i Stavanger, 2011).  De tre 

strategier som ingår i interventionen är således: 

1. att aktivera egna förkunskaper och att föregripa innehållet,  

2. att strukturera information från texten, samt  

3. att återge innehållet i texten (Lesesenteret Stavanger, 2014c).  

4.1 Syfte   

Syftet med denna studie är att beskriva hur arbete enligt de tre ovan nämnda strategierna 

från den norska lärarhandledningen Leselos påverkar läsförståelsen av faktatexter hos 

elever i en årskurs 3. Särskilt fokuseras de elever som bedömts vara i behov av särskilt 

stöd. Syftet leder fram till dessa frågeställningar: 

4.2  Frågeställningar 

 Hur används de tre strategierna: 1. att aktivera egna förkunskaper och att 

föregripa innehållet, 2. att strukturera information från texten och 3. att återge 

innehållet i texten, i undervisningen? 

 Vilka uppfattningar har elever i behov av särskilt stöd om nyttan av arbete enligt 

de tre strategierna (se ovan för specificering)? 

 Hur har elever i behov av särskilt stöd upplevt arbetet enligt de tre strategierna? 

 Vilka uppfattningar har läraren om nyttan av arbete enligt de tre strategierna? 

 Går det att se några skillnader i hur eleverna i klassen presterar i lästestet 

”Vilken bild är rätt?” före och efter avslutad arbetsperiod med de tre 

strategierna?  
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5.0 METOD 

I följande kapitel beskrivs studiens design, urval och deltagare, intervjuer och 

observationer, handledning av läsförståelsestrategier till läraren, etiska övervägande och 

material. Avslutningsvis diskuteras reliabilitet, validitet och tillförlitlighet, samt 

generaliserbarhet och analys och tolkning av material. 

5.1 Studiens design 

Det övergripande syftet med studien har varit att undersöka hur arbete enligt valda delar 

av det norska vägledningsmaterialet Leselos påverkar elevernas utveckling av sin 

läsförståelse av faktatexter i ämnet NO i en specifik årskurs 3. För att kunna studera 

detta iscensattes en intervention i denna klass, som genomfördes genom att jag 

handledde läraren, både före och under interventionens gång. Studien kan därför 

betecknas som en kvalitativ fallstudie, med vissa drag av aktionsforskning (Merriam, 

1994 & Rönnerman, 2004). Bryman (2011) beskriver fallstudien som en detaljerad 

studie av ett speciellt fall, där målet blir att beskriva just det specifika fallet, vilket gjorts 

i denna studie genom genomföra observationer av lektioner, intervjuer av undervisande 

lärare, samt intervjuer av fyra elever som bedömts vara i behov av särskilt stöd. 

En kvalitativ fallstudie fokuserar på processen, på vad som sker. Studien har ett 

kvalitativt och teorigenererande förhållningssätt, vilket är vanligast inom pedagogiken 

när en fallstudie genomförs. Eftersom studien fokuserar på en särskild elevgrupps möte 

med de tre strategier som valdes från Leselos, kan studien beskrivas vara en fallstudie 

(Merriam, 1984). 

I Sverige har aktionsforskningen inte varit vanlig inom pedagogik förrän på senare 

tid. Däremot har bilden varit en annan i t.ex. England och USA, där de använt sig av 

aktionsforskning både som kompetensutveckling för lärare och i lärarutbildningen i 

flera decennier (Rönnerman, 2004).   

Eftersom studiens resultat handlar om en särskild elevgrupps möte med de tre 

läsförståelsestrategierna: att aktivera sina förkunskaper och föregripa innehållet, att 

strukturera information och att återge innehållet i texten, kommer värdet av studiens 

resultat att ligga i att andra kan se likheter eller skillnader med sin egen situation, och 

kunna reflektera över resultaten utifrån sin egen situation. Eftersom ingen praktik liknar 

en annan och för att möjliggöra denna jämförelse, innehåller resultaten flera konkreta 

exempel och beskrivningar från både observationerna och intervjuerna (Rönnerman, 

2004). Detta ökar också relaterbarheten, d.v.s. möjligheten att kunna jämföra med en 

liknande situation. Beskrivningar av platserna där observationerna och intervjuerna ägt 

rum, beskrivs i metoden, vilket Stukàt (2014) även menar är viktigt i en kvalitativ 

studie. 

Studien önskade få kunskap om ett specifikt intresseområde, vilket gjorde att en 

deskriptiv metod valdes (Rönnerman, 2004). Fallstudiens styrka är att den är förankrad i 

verkligheten och att den syftar till att ge en större insikt och öka läsarens kunskaper i 

området (Rönnerman, 2004).  

Utifrån denna studies frågeställningar, kändes fallstudien som ett naturligt val.   
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Studiens drag av aktionsforskning utgörs av att jag som forskare som handledde läraren 

i de tre strategierna för bättre läsförståelse av faktatexter, som denne sedan prövade i 

klassen.  

Egentligen karakteriseras aktionsforskning av en större bredd och ett större 

samarbete mellan forskare och lärare. I detta fall har inte utövande lärare varit delaktig i 

den faktiska forskningsprocessen (Rönnerman, 2004).  

Interventionen initierades av mig och grundar sig på låga nationella resultat i 

läsförståelse av faktatexter i de internationella testen PIRLS och PISA (Skolverket 2011 

& 2013a).  

För att om möjligt se några förändringar i elevernas läsförståelse före och efter 

avslutad intervention, genomfördes ett läsprov på den fokuserade elevgruppen, vilket 

ger studien dess kvantitativa resultat. Syftet var att se om arbete enligt de utvalda 

strategierna kunde ses stödja elevernas förståelse och meningsskapande av texters 

innehåll efter fyra veckors intervention. 

Testet som genomfördes var ”Vilken bild är rätt?”, som ingår i kommunens plan över 

läsförståelsetester som skall genomföras i november i årskurs 3. Eleverna hade även 

gjort detta test när de gick i årkurs 2 i november, vilket gav möjlighet till en jämförelse. 

Utifrån studiens syfte valdes metoder som till största del samlade in kvalitativa data; 

semi-strukturerade intervjuer och observationer. Kenny och Grotelueschen (i 

Rönnerman, 2004) menar att intervjuer och observationer kan ge större förståelse för 

vilka förändringar som sker, än om man väljer kvalitativa metoder, vilket också är syftet 

med denna studie. 

Studien kan sägas ha inspirerats av den hermeneutiska traditionen, där huvudfokus 

inte ligger i hur mycket eleverna lär sig i kvantitativa mått, utan på vad och hur de lär 

sig. Huvudintresset låg i att undersöka hur denne lärare och dessa elever uppfattade sin 

omvärld, att upptäcka och få insikt i deras uppfattningar och sedan försöka se mönster i 

likheter och skillnader (Stukàt, 2014).  

5.2 Urval och deltagare 

Urvalet var riktat eftersom jag önskade att genomföra studien i en årskurs 3. Skälet till 

att studien riktade sig mot en årskurs 3 är att det är då som läsningen av faktatexter 

börjar bli mer omfattande, vilket gör att fler elever får svårigheter att läsa med god 

läsförståelse. Faktatexterna ställer andra krav på läsningen än de tidigare berättande 

texterna (Reichenberg, 2008). 

I kommunen, som består av 10 grundskolor fanns det endast en årskurs 3 som inte 

börjat med några andra läsförståelsestrategier, t.ex. Läsfixarna eller En läsande klass. 

Därför erbjöds denna klass att delta i studien, för att interventionens resultat i möjligaste 

mån inte skulle påverkas av andra variabler. Läraren svarade ja och klassen bestod av 

19 elever.  

Studien önskade intervjua elever som bedömts vara i behov av särskilt stöd detta för 

att kunna besvara studiens forskningsfråga om hur just de upplevde nyttan av och att 

arbeta enligt metoden.  Bedömningen om att dessa elever var elever i behov av särskilt 

stöd grundade sig i första hand på förra årets lästest ”Vilken bild är rätt?”, som i denna 

kommun används för att testa läsförståelsen, där de elever som haft stanine 3 eller lägre 
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valdes ut. Läraren tillfrågades även vilka elever denne ansåg hade svagast läsförståelse i 

klassen. Både testens resultat och lärarens uppfattning pekade ut samma elever. De var 

fyra till antalet.  

De fyra eleverna som intervjuats har benämnts som E1, E12, E16 och E17. 

5.3 Material  

De tre läsförståelsestrategier som använts under interventionen har hämtats från delar av 

vägledningshäftet Leselos, som beskrivits tidigare i inledningen. De tre strategierna som 

valdes ut var att aktivera egna förkunskaper och att föregripa innehållet, att strukturera 

information från texten och att återge innehållet i texten (Lesesenteret i Stavanger, 

2014b).  

Eleverna genomförde lästestet ”Vilken bild är rätt?” (Lundberg, 2001), både under 

november förra året och direkt efter avslutad intervention, i november 2014. Eleverna 

fick samma test, både i årskurs 2 och i årskurs 3, men med olika bedömningsskalor. 

Eleverna behöver alltså klara fler uppgifter på den tid som ges för att få samma stanine 

som året innan. 

Testet genomfördes i helklass där de fick arbeta i 10 minuter innan de fick lämna in. 

Uppgifterna är utformade med bilder och en eller två meningar, som eleverna först 

skall läsa, för att sedan välja den bild som passar ihop med meningen. De första 

uppgifterna är lättast och svårighetsgraden ökar allt eftersom. 

5.4 Etiska övervägande 

Studien har tagit hänsyn till National Commitees for Research Ethics in the Social 

Sciences and the Humanities (NESH, 2006) riktlinjer vad gäller forskningskravet. 

Hänsyn har tagits till de medverkandes integritet och bedrivits med respekt för 

deltagarna i studien. Studien har haft som mål att beskriva skeenden och att återge 

informanternas svar på ett sanningsenligt sätt (NESH, 2006). 

Utifrån den svenska skolans dalande resultat i läsförståelsetesterna i de senaste 

PIRLS- och PISA-undersökningarna, ansågs även forskningskravet att fokusera viktiga 

samhällsfrågor uppfyllas, detta genom att studien undersöker hur tre lässtrategier från 

det norska vägledningsmaterialet Leselos, om möjligt kan utveckla och stödja elevers 

läsförståelse av faktatexter i en specifik årskurs 3 (NESH, 2006). Överväganden gjordes 

även över studiens syfte kontra individskyddskravet. Slutsatsen blev att eftersom studien 

hoppades leda till bättre pedagogiska insatser för eleverna, ansågs vinsten vara större, än 

förlusten för eleverna (Einarsson & Hammar Chiriac, 2010; Larsson, 2005).  

Vetenskapsrådets fyra etiska riktlinjer (2002) har också följts i studien. Alla som 

deltagit i studien och elevernas föräldrar, har informerats om studiens syfte 

(informationskravet), att materialet endast skall användas för studiens syfte 

(nyttjandekravet) och att alla deltagare och skolan i studien skulle anonymiseras i 

enlighet med konfidentialitetskravet. När läraren svarat ja, så kontaktade jag även 

ansvarig rektor för att förankra studiens genomförande och få ett medgivande att studien 

kunde genomföras. Rektor informerades också om studiens etiska regler (Se bilaga 3).  
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Rektor och lärare samtyckte muntligt till genomförandet av studien (Vetenskapsrådet, 

2002). Eftersom eleverna inte ansågs vara helt autonoma och dessutom var under 15 år, 

skickades ett samtyckesbrev (Se bilaga 2) ut till föräldrarna. Det var av stor vikt att 

föräldrarna var informerade om studien och dess etiska riktlinjer och att det upplevdes 

som ett frivilligt val. I detta fall krävdes dubbelt samtycke, eftersom eleverna sedan 

också skulle intervjuas. Först fick föräldrarna ge sitt samtycke, sedan frågade jag varje 

enskild elev om de ville intervjuas. (NESH, 2006). Ingen datainsamling skedde förrän 

samtyckesbreven var inlämnade och underskrivna. 

Alla föräldrar samtyckte till att deras barn fick observeras och att studien fick ta del 

av deras barns resultat på lästestet ”Vilken bild är rätt?”. Däremot var det en förälder 

som inte samtyckte till att en intervju skulle genomföras med deras barn. För att 

studiens validitet skulle bli tillförlitlig önskade jag även intervjua denna elev. För att få 

en uppfattning om det var ett oföränderligt beslut, eller om det tagits innan flickan 

träffat mig, ringde jag föräldrarna i slutet av interventionen. Det visade sig att eleven 

varit blyg i början, men att föräldrarna nu sa att det gick bra, om bara eleven svarade ja. 

Därefter plockade jag diskret ut de fyra elever som var aktuella för intervjuer och 

frågade om det skulle vara möjligt att få intervjua dem veckan därpå. Alla tillfrågade 

elever svarade ja. Inför klassen så sa jag att jag tyvärr inte hade möjlighet att intervjua 

alla, men att jag nu frågat fyra elever som sagt ja till att intervjuas. Informationen till 

resten av klassen gavs på detta sätt för att jag ville värna de intervjuades integritet och 

anonymitet och inte ville informera på vilka grunder de intervjuade eleverna valts ut. 

Detta gjordes i enlighet med individskyddskravet, som säger att ingen som deltar skall 

behöva känna sig kränkt eller förödmjukad på något sätt (Einarsson & Hammar Chiriac, 

2010).  

Läraren och eleverna som intervjuades samtyckte till att inspelning fick ske under 

intervjuerna, men endast för att underlätta transkriberingen efteråt. När transkriberingen 

var klar, förstördes inspelningarna. Detta av konfidentialitetsskäl, så att ingen 

utomstående skulle kunna ta del av informationen (Vetenskapsrådet, 2002). 

För att säkerställa lärarens och elevernas anonymitet i studien förkommer inga namn 

på personer, skola eller kommun. Läraren benämns konsekvent som L och eleverna 

kodades om till olika nummer och beskrivs som E1, E2, E3 och så vidare 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

Vidare togs hänsyn till individsskyddskravet under de intervjuer som genomfördes 

genom att överväga och känna av den etiska gränsen när ingen följdfråga borde ställas, 

vilket underlättades av att jag först läst in mig på ämnet och att materialet från 

observationerna tidigare hade analyserats (Kvale, Brinkmann & Thorell, 2010).  

5.5 Handledning av läsförståelsestrategier till läraren 

Via brev skickade jag ut information till ansvarig NO-lärare, för att denne skulle få en 

helhetsbild över det arbete som önskades genomföras (Se Bilaga 1). Läraren svarade ja 

och vi träffades för att diskutera arbetets genomförande, då läraren hade möjlighet att 

ställa frågor och få en bättre bild av studien. Vi satt i ett litet grupprum och pratade 

ostört i cirka en timme. Då bestämdes konkret när vi skulle träffas vidare för 
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handledning av strategierna, vilka lektioner som var aktuella och när och hur 

samtyckesbrevet skulle skickas hem till föräldrarna (Se bilaga 2). 

Handledningen började med att läraren fick läsa en kort text utan rubriker, utan 

kunskap om vad texten handlade om. När han läst detta, frågade jag vad han trodde att 

den handlade om. Läraren trodde att det handlade om hur vi lärare arbetar, men det 

visade sig att den handlade om hur man gör en pappersdrake. Efter det pratade vi om 

vilken roll bakgrundskunskaper har för läsförståelsen.  

Genom att vidare förklara syftet med de olika strategierna och visa på olika förslag 

på konkreta metodverktyg inom de tre valda strategierna, utifrån vägledningshäftet 

Leselos, samtalade vi om hur de praktiskt skulle kunna genomföras. På detta sätt 

förbereddes läraren i NO för interventionens tre strategier för att öka läsförståelsen. 

Handledningen skedde i ett avskilt rum och pågick i cirka 60 minuter. Läraren fick 

också en sammanställning över den forskning som vägledningen grundar sig på och 

länkar till att se lektioner där de modellerade strategierna. 

Efter fyra lektionspass satt vi åter tillsammans en gång i ca 25 minuter och bollade 

idéer om hur läraren skulle kunna lägga upp resterande lektionspass. Min roll blev 

rollen som stöttande ”bollplank”. Detta för att stödja läraren att planera sina lektioner så 

att de verkligen skulle vara grundade i de strategier som valts ut för interventionen. 

Nämnas bör att läraren inte fått någon extra tid att sätta sig in i bakomliggande 

forskning, utan interventionens grund för genomförande låg helt och hållet på dessa 

handledningstillfällen. 

5.6 Lärarintervjuer 

Läraren intervjuades två gånger i ca 50-60 minuter vid varje tillfälle, genom en 

kvalitativ forskningsintervju som är ett professionellt samtal där ny kunskap konstrueras 

genom interaktion mellan den intervjuade och den som intervjuar. Lärarens svar 

frågades upp för att få nyanserade beskrivningar av olika aspekter av strategierna. Målet 

var att försöka tolka och förstå lärarens beskrivningar av sin livsvärld, detta för att få en 

kvalitativ ny kunskap om hur denne upplevt arbetet med strategierna (Kvale et al., 

2010). 

Första intervjun ägde rum cirka två veckor innan interventionen skulle starta (Se 

bilaga 4), och även innan första handledningen ägt rum. Detta för att få kunskap om 

lärarens inställning och tankar om läsförståelse ur olika aspekter innan interventionen 

och handledningen började.  

Vi genomförde intervjun på morgonen, vilket hade ordnats med hjälp av vikarie, för 

att läraren skulle vara så alert som möjligt. 

Den andra intervjun genomfördes i direkt anslutning till avslutad intervention (Se 

bilaga 5), och även denna intervju genomfördes direkt på morgonen.  Vi satt i samma 

rum som vid den första intervjun. Denna gång avbröts intervjun efter ca 45 minuter av 

att ett elevhälsoteam behövde rummet (även om jag bokat rummet). Inspelningen 

stoppades och vi fann ett ledigt grupprum, där vi fortsatte intervjun och fortsatte 

inspelningen av samtalet. Grupprummet var litet och hade ett runt bord där samtalet 

fortsatte. Rummet låg i direkt anslutning till ett tomt klassrum. De sista 15 minuterna av 

samtalet avslutades utan vidare avbrott. 
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5.7 Observationer 

Förhållningssättet i observationerna var teorigenererande, med låg grad av struktur. 

Observationsrollen i studien var observatör som deltagare och skedde genom direkta 

observationer vilket skedde genom att jag satt med som observatör under lektionerna 

där interventionen genomfördes, men jag deltog inte aktivt i aktiviteterna. Detta 

underlättade nedskrivningen av fältanteckningarna (Einarsson & Hammar Chiriac, 

2010). Under observationerna noterades allt läraren sa, vad eleverna sa, vilka aktiviteter 

som ägde rum och ungefär hur lång tid varje aktivitet förlöpte. Även samspelet mellan 

lärare och elever, och mellan eleverna i klassen noterades under arbetet med 

strategierna.  

Överväganden om några tekniska hjälpmedel skulle användas eller inte gjordes, men 

beroende på att både läraren och eleverna skulle kunna agera och bete sig annorlunda 

om det fanns en bandspelare eller videokamera i klassrummet, beslutades att endast 

göra fältanteckningar, även om en ljud- eller filminspelning hade kunnat höja studiens 

validitet (Einarsson & Hammar Chiriac, 2010). Då hade det varit möjligt att gå tillbaka 

och se lektionspasset flera gånger, och troligen upptäcka än mer detaljer i skeendet 

under observationerna. 

Eleverna fick olika kodnummer, från E1 till E19, och läraren benämndes som L 

under observationerna. 

Studien önskade lyfta fram nya aspekter som tidigare inte uppmärksammats. Det är 

ur empirin som ny information växer fram. (Einarsson & Hammar Chiriac, 2010). 

Einarsson och Hammar Chiriac (2010) menar att observationen med fördel kan 

användas när man vill studera barn, eftersom de då inte behöver ge verbala förklaringar 

till sitt beteende. Den direkta observationen som används i denna studie, har fördelen att 

det som sker, registreras direkt. Stukàt (2010) hävdar också att observationer ger stabila 

underlag för vidare tolkningar och resonemang.  

Inom studien observerades sammanlagt åtta lektionspass i NO. Varje pass bestod av 

två lektioner med ca 20 minuters rast emellan. Effektiv lektionstid var cirka 60-70 

minuter per pass, där interventionen kunde observeras, så total observationstid uppgår 

till cirka 500 minuter. Dessa lektionspass var också uppdelade på fyra veckor, med två 

pass i veckan. Det ena lektionspasset låg innan lunch och det andra efter lunch 

påföljande dag, varje vecka. Jag satt varje lektionspass lite till vänster, snett om tavlan. 

Detta för att både kunna observera hur läraren gjorde, men även för att kunna se hur 

eleverna agerade. 

För att inhämta så stor mängd kunskap som möjligt om vad som skedde och hur 

eleverna agerade i klassrummet, har observationerna skett genom löpande anteckningar 

under varje lektionstillfälle (Einarsson & Hammar Chiriac, 2010).   

Även om observationerna haft en låg grad av struktur, har jag dock använt mig av 

både en observationsguide (Se bilaga 6) och ett relativt enkelt observationsschema (Se 

bilaga 7) för att bättre rikta min uppmärksamhet och mitt fokus mot min forskningsfråga 

hur de tre strategierna genomfördes under lektionerna och om sättet att använda dem 

förändrades över tid.  

Skolans miljö var känd för mig som lärare, och även denna specifika skola var känd 

för mig. Det kan vara både en fördel och en nackdel. Fördelen kan vara att jag kan ha 



31 

lättare att identifiera pedagogiska aspekter istället för att behöva lägga kraft på att förstå 

skolans kontext. Nackdelen kan vara att mina föreställningar om hur det är i skolan 

skulle kunna styra mina tankar i invanda mönster och att jag inte skulle uppmärksamma 

vad som egentligen skedde (Einarsson & Hammar Chiriac, 2010).  

5.8 Elevintervjuer 

Eleverna som intervjuades och bedömdes vara elever i behov av särskilt stöd var E1, 

E12, E16 och E17. 

Den intervjumetod för elevintervjuerna som valdes, liknar mer ett strukturerat samtal än 

en regelrätt intervju. Syftet med samtalet var att få eleven att dela med sig av sina tankar 

om lektionerna som ägt rum inom interventionen. Det strukturerade samtalet 

genomfördes genom att jag introducerade ett visst innehåll, i detta fall lektionerna där 

interventionen genomförts, för att sedan ge eleven stöd och utmaningar under samtalets 

gång, för att få eleven att reflektera och tänka kring just detta.  

I detta fall har fokus varit att ta reda på hur eleven själv funderat, tänkt, reflekterat 

och känt. Syftet var att försöka ta reda på hur eleven upplevt interventionen från sitt 

perspektiv (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2004). 

Frågorna var uppdelade i teman efter de tre strategierna, men även frågor om läsning 

och inlärning ställdes. De flesta frågor var öppna, men ibland ställdes även mer precisa 

frågor (Se Bilaga 8). Flera frågor var dock uppföljande frågor som inte skrivits ut i 

förväg.  

För att få så rika beskrivningar som möjligt var mitt fokus att försöka vara en aktiv 

och uppmuntrande lyssnare, samt att fråga upp och verkligen försöka ta reda på hur 

dessa elever tänkte och kände inför att arbeta enligt metoden. Exempel på hur jag 

frågade upp elevernas svar är: ”Berätta mer!”, ”Vad tror du att det beror på?” och ”Kan 

du ge något exempel?”. 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2004) menar att också att hur väl intervjuaren 

lyckas följa upp elevens svar, kommer att ha stor betydelse för hur samtalet utvecklas. 

Genom att ställa samma frågor utifrån olika sammanhang som noterats under 

observationerna och ge eleverna flera tillfällen att uttrycka sina tankar, önskade jag få 

en mer nyanserad bild av elevernas uppfattningar (Doverborg & Pramling Samuelsson, 

2004).  

Intervjuerna genomfördes i början av skoldagen, detta för att eleverna inte skulle 

vara trötta efter en hel skoldag. Jag hämtade eleverna i klassrummet och vi satt i ett 

avskilt rum, där inga andra elever kunde se oss (gardinerna är fördragna för de fönster 

som finns där). Detta både för att inte de andra skulle störa, men även för att eleven som 

intervjuades inte skulle bli distraherad av de andra eleverna. 

Ett ljus var tänt och vi satt mitt emot varandra. Inspelningen underlättade för mig att 

kunna vara fokusera på vad barnen sa.  

Intervjuerna inleddes med att vi pratade om temat de arbetat med, som var vatten, 

och de lektioner där jag varit närvarande och hur de upplevt detta arbete. Hade de 

upplevt att de arbetat på något annat sätt? Detta för att skapa ett förtroende mellan mig 

och eleverna (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2004).  
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Intervjuernas längd varierade stort beroende på hur pratsamma och hur länge eleverna 

orkade koncentrera sig. När de började ”skruva” på sig försökte jag gå vidare för att alla 

frågor skulle hinnas med. De två kortaste intervjuerna varade i cirka 20 minuter (E12 

och E16), medan de andra två varade 30 minuter (E1) och 45 minuter (E17).  

Jag upplevde att tre av dessa elever uppskattade att någon lyssnade och tog chansen 

att svara på frågorna, men även annat som de tänkte på. E16 upplevdes dock svårast att 

intervjua. Jag försökte ge fler konkreta exempel från observationerna för att han skulle 

få lättare att berätta hur han själv tyckte om detta. Då blev det lite lättare för honom, 

men hans egna beskrivningar var mer begränsade än t.ex. E17:s beskrivningar. Det bör 

även tilläggas att alla elever, inklusive E16, snabbt och positivt hade tackat ja på frågan 

om de ville intervjuas. 

5.9 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

För att stärka studiens trovärdighet och verifiera resultaten, användes både 

observationer och semistrukturerade intervjuer (Hammersley, 1996). Genom att först 

genomföra direkta observationer tog jag reda på vad som faktiskt skedde i klassrummet 

under interventionen, detta för att inte endast vara beroende av informanternas verbala 

förmåga under intervjuerna, och ta reda på både vad som sades och deras icke-verbala 

beteenden under lektionspassen (Einarsson & Hammar Chiriac, 2010; Stukàt, 2014). 

För att sedan ta reda på hur eleverna och läraren upplevt och tänkt kring det som skett i 

klassrummet, genomfördes sedan semistrukturerade intervjuer (Stukàt, 2014). De två 

metoderna kompletterade varandra, och gav möjlighet att bekräfta eller dementera de 

framkomna resultaten, vilket stärker validiteten och tillförlitligheten i studien 

(Hammersley, 1996; Larsson, 2005; Stukàt, 2014).  

Testet ”Vilken bild är rätt”, som är ett kvantitativt test, möjliggjorde en triangulering 

av de andra två metoderna, detta för att se om resultaten från observationerna och 

intervjuerna, om möjligt gick att verifiera ytterligare (Hammersley, 1996).  

Genom att jämföra resultaten från observationer, intervjuer och läsförståelsetestet 

blev validiteten i studien också mer tillförlitlig, (Larsson, 2005; Hammeslsey, 1996) 

men även reliabiliteten (Kidder & Fine, 1987).  

5.9.1 Validitet och tillförlitlighet 

Intervjuerna har till stor del lyckats besvara studiens forskningsfrågor om hur eleverna 

och läraren upplevde nyttan och hur de kände inför att arbeta enligt de tre strategierna. 

Detta gör att trovärdigheten av studiens resultat kan ses ha en relativt god tillförlitlighet 

(Kvale et al., 2010).  

Läraren och eleverna har delat samma lektioner där arbete enligt metoden utförts, 

vilket är en fördel eftersom deras uppfattningar och upplevelser blir olika pusselbitar 

från samma fenomen, vilket blir en slags validering genom att intervjuerna mäter 

samma händelser (Kvale et al., 2010).  

Eftersom kvalitativ forskning handlar om ett intensivt studium av individer, handlar 

denna studie inte om bredd, utan djup (Guba & Lincoln, 1996). Ansatsen har därför 

varit att ge täta beskrivningar av de detaljer som framkommit i intervjuerna för att den 
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som läser skall ha möjlighet att själv bedöma om det är möjligt att överföra resultaten 

till en annan miljö.  

Genom att sammanfatta det informanterna sa, validerades också att jag uppfattat 

svaren rätt, och de fick möjlighet att förklara mer vad de menade. Jag ställde t.ex. frågor 

som ”Menar du så här…?”, eller ”Förstår jag dig rätt om jag säger att…” vilket gav 

informanterna chans att verifiera sina svar. För eleverna blev det en slags direkt 

respondentvalidering.  Läraren gavs möjlighet att ge en vanlig respondentvalidering 

genom att jag lät läraren läsa resultatdelen som bygger på hans intervjuer, detta för att 

verifiera att jag uppfattat det han sagt på rätt. Han menade att jag uppfattat det rätt, 

vilket stärker studiens validitet (Bryman, 2011). 

Eftersom denna studie önskade undersöka hur interventions strategier används i 

undervisningen, ansågs observationer vara ett naturligt val. Genom observationen som 

verktyg var det möjligt att studera vad som skedde i klassrummet och hur strategierna 

genomfördes, vilket ger studien en intern logik (Einarsson & Hammar Chririac, 2010).  

Det är svårt att veta hur mycket min närvaro som deltagande observatör påverkade 

skeendet i klassrummet, men eftersom jag var där så pass många gånger, tror jag att inte 

att mina resultat är alltför färgade av observationseffekter. Eftersom elever i dagens 

skola är ganska vana vid att det finns flera vuxna i klassrummet, så är chansen relativt 

god att de inte påverkades alltför mycket av min närvaro. Eleverna verkade avslappande 

och naturliga och genom detta kan validiteten stödjas, eftersom observationen då kunde 

observera deras vanliga mönster (Einarsson & Hammar Chiriac, 2010). 

Läraren planerade dock troligen in mer läsaktiviteter än vanligt under dessa 

lektionspass eftersom interventionen byggde på att stödja elevernas läsförståelse, men 

det tolkar jag mer som en effekt av interventionen, inte min närvaro.  

Observationsguiden som utformats (Se Bilaga 6) lästes igenom innan varje lektion, 

vilket hjälpte mig att fokusera på det oväntade och nya, att se vad som egentligen hände, 

och inte uppmärksamma vissa skeenden mer än andra, vilket stärker studiens 

tillförlitlighet (Stukàt, 2010; Einarsson & Hammar Chiriac, 2010).   

5.9.2 Reliabilitet 

Intervjuerna bedöms ha en relativt god konsistens och tillförlitlighet, d.v.s. reliabilitet, 

eftersom det är lärarens och elevernas egna upplevelser av både nyttan och känslor inför 

att arbeta med dessa strategier som fokuserats (Kvale et al., 2010).  

Genom att följa upp informanternas svar och verifiera det som sagts under 

intervjuerna med följdfrågor, har informanterna fått möjlighet att beskriva mer och 

förklara vad de menar med olika exempel, detta för att missförstånd och olika 

tolkningsmöjligheter skulle undvikas. Om informanterna inte förstod frågan, förklarade 

jag tills de förstått vad som menades med frågan. 

Språket i intervjufrågorna till eleverna anpassades efter deras ålder, och formulerades 

på ett enklare och tydligare språk som syftade till att alla elever skulle kunna förstå (Se 

Bilaga 8), vilket ger bättre kvalitet på informationen man får under intervjun (Merriam, 

1994). Risken finns dock att någon/några av mina frågor har inverkat på informanternas 

svar, även om det inte varit avsikten. 
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För att inte styra informanterna i en särskild riktning med mina frågor, användes mest 

öppna frågor. Men för att kunna verifiera det som noterats under observationerna, 

användes även några mer precisa frågor.  

Inspelningen av intervjuerna säkerställde också reliabiliteten, genom att säkerställa 

att allt som sades kom med till analysen (Merriam, 1994). 

Inför observationerna utformades även ett enkelt observationsschema (Se Bilaga 7), 

detta för att bättre kunna fokusera på samma saker under varje lektion, och öka 

reliabiliteten. Observationsschemat kategoriserades utifrån från de tre strategier som 

interventionen byggde på, även om min första strategi, att aktivera och föregripa 

innehållet, benämndes som inledning av lektionen, detta eftersom den oftast antogs ske 

i början av lektionerna, vilket den också gjorde (Einarsson & Hammar Chiriac, 2010).  

Einarsson och Hammar Chiriac (2010) menar att det finns en risk när man intar 

rollen som observatör som deltagare att både datainsamlandet och senare även analysen 

påverkas av detta. Genom att använda mig av både observationsguiden och 

observationsschemat, försökte jag motverka denna risk, och öka reliabiliteten genom att 

fokusera vad som egentligen skedde på samma sätt varje gång. 

Eftersom observationerna genomfördes med låg grad av struktur, som skulle 

genomföras med löpande fältanteckningar, genomförde jag en pilotlektion, detta för att 

se om jag behövde ändra något i mitt observationsschema (Se Bilaga 7) och samtidigt 

träna in mitt observationssschema (Einarsson & Hammar Chiriac, 2010). Under 

pilotlektionen gick det bra att utgå från observationsschemat, vilket gjorde att jag 

bestämde mig för att använda det som det var. Träningen var dock värdefull för att öva 

att skriva snabbt. 

Troligen skulle resultaten skilja sig åt en del om en annan person sammanställde 

analysen, så reliabiliteten kan inte ses som helt tillförlitlig. För att öka reliabiliteten 

skulle jag kunnat be någon annan person att analysera mitt sammanställda material för 

att se om våra analyser skulle ha varit samstämmiga, s.k. interbedömarreliabilitet, vilket 

skulle ha stärkt reliabiliteten ytterligare (Einarsson & Hammar Chiriac, 2010).  

5.9.3 Generaliserbarhet 

Denna studie syftar till att söka insikt och förståelse för hur just dessa elever i årskurs 3 

och dess lärare uppfattat och upplevt att arbeta enligt metoden under sina NO-lektioner. 

Det gör således att studiens resultat inte kan generaliseras till att arbete enligt de tre 

strategierna i alla situationer skulle uppfattas på det sett som framkommit i denna 

studie. Denna fallstudies värde ligger istället i att den lyfter fram både elevers och 

lärares specifika kunskap om att arbeta med de tre strategierna, vilket Merriam (1994) 

menar är viktigt eftersom det finns alltför lite kunskap att relatera till som undervisande 

lärare om man t.ex. vill pröva nya pedagogiska verktyg för att förbättra innehållet i 

kommande undervisning.  

Genom att intervjua både läraren och elever i behov av särskilt stöd, stärks dock 

möjligheten att fler kan relatera till det framkomna resultatet (Merriam, 1994).  

Ansatsen har därför varit att försöka ge täta beskrivningar av det som framkommit, 

så att möjligheten skapas för den som läser texten att själv kunna bedöma om resultaten 

är överförbara till en annan miljö (Kvale et al., 2010). 
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5.10 Analys och tolkning av materialet 

För att datainsamlandet skulle kännetecknas av noggrannhet och systematik, vilket 

förstärker både reliabiliteten och validiteten (Einarsson & Hammar Chiriac, 2010), 

renskrevs alltid fältanteckningarna i direkt anslutning till observationerna. Detta för att 

inte missa något av det som hänt under lektionspasset. Vid några tillfällen skrev jag ner 

fler noteringar i mitt schema när eleverna gått ut från klassrummet, detta för att inte 

missa någon viktig detalj från observationerna. Mina reflektioner om dagens 

lektionspass skrevs också ner. Reflektionerna skapade funderingar och frågor som 

gjorde att jag vid nästa observationstillfälle, uppmärksammade nya skeenden. På så sätt 

”mättades” materialet om hur dessa strategier genomfördes i denna klass. Vid flera 

tillfällen gick jag också tillbaka till utskrifterna jag tidigare gjort för att se vilka 

reflektioner som framkommit, för att hålla rätt fokus vid nästa observation.  

Efter varje renskrivning analyserades materialet genom jag att försöka lyfta blicken 

mot: Hur tillämpades dessa strategier praktiskt och hur tog eleverna till sig detta sätt att 

arbeta? Vad lyfte läraren fram som viktigt och vilket gensvar fick läraren på detta sätt 

att arbeta? Under interventionens gång växte också möjligheten fram att göra 

jämförelser mellan observationstillfällena.  

När alla observationerna var genomförda, lästes materialet igenom flertalet gånger 

för att försöka se mönster och vilka skillnader och likheter det fanns mellan 

observationstillfällena, detta för att se om något förändrades under interventionens gång. 

När utskrifterna från observationerna analyserats utformades sedan intervjufrågor 

utifrån det som framkommit under observationerna. Detta för att både få resultaten från 

observationerna verifierade, eller dementerade, men också för att kunna plocka ut 

konkreta händelser att utgå ifrån när eleverna skulle intervjuas, vilket Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2004) menar är viktigt i samtal med barn. 

Alla inspelningar från intervjuerna renskrevs ordagrant, även om dialektalt talspråk, 

av hänsyn till informanterna, istället har skrivits ut grammatiskt rätt. 

Omformuleringarna har gjorts när de skrivits in i resultatet utifrån etiska skäl, eftersom 

informantens uttalande kan tolkas som förvirrade, eftersom vårt talspråk även bygger på 

ett socialt samspel som inte ”syns” i inspelningarna. Detta har dock gjorts med hänsyn 

till att meningsinnehållet förblir detsamma (Kvale et al., 2010).  

Skälet till att skriva ut intervjuerna ordagrant var att söka minska risken för 

feltolkningar, eftersom det alltid finns en risk att en viss tolkning sker när man skriver 

ut en intervju, detta för att stärka reliabiliteten (Kvale et al., 2010).  

Reliabiliteten på utskrifterna av intervjuerna kan dock inte ses som helt tillförlitlig, 

eftersom om någon annan skulle gjort dem, och sedan sammanställa resultaten, så skulle 

resultaten förmodligen skilja sig åt en del. 

För att förbättra validiteten ytterligare skulle jag kunnat be en annan person 

kategorisera det utskrivna materialet, detta för att se om diskrepansen mellan min och 

dennes kategoriseringar blivit stor (Kvale et al., 2010).  

Analysen har utgått från en hermeneutisk tradition. Centrala utgångspunkter för 

analysen har varit att försöka lyfta fram olika aspekter för att visa på olika nyanser i 

materialet och för att resultatet skall genomsyras av en rik innebördsrikedom och ge en 
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tydligare bild av resultaten, detta för att höja kvaliteten på tolkningen av materialet och 

stärka validiteten (Larsson, 2005).  

Analysen utgick från den hermeneutiska cirkeln där delar ur materialet plockades ut 

som svarade på forskningsfrågorna, som sedan försöktes sättas in i sitt sammanhang. 

Dessa delar önskades då ses och förstås i ett nytt ljus och kunna förstås ur nya vinklar i 

sitt ”nya” sammanhang. Detta upprepades flertalet gånger för att söka en djupare 

förståelse av materialet från både observationer och intervjuer (Alvesson & Sköldberg, 

2007; Larsson, 2005), vilket stärker studiens interna logik (Larsson, 2005).  

Min egen bakgrund som klasslärare och mina flera års erfarenhet av att arbeta med 

elever i behov av särskilt stöd, påverkar troligen tolkningen av resultaten till viss del, 

men strävan har varit att försöka ”lägga undan” mina tidigare erfarenheter och ta på mig 

så ”neutrala glasögon” som möjligt (Larsson, 2005). Inläsning av tidigare studier om 

introducerande av läsförståelsestrategier, var dock en hjälp när det utskrivna materialet 

sedan skulle tolkas (Einarsson & Hammar Chriac, 2010).  För att stärka reliabiliteten 

(Kvale et al., 2010) och kvaliteten (Larsson, 2005) på resultaten, har målet varit att 

försöka se och tolka det som verkligen skedde under observationerna och intervjuerna 

utan att färga det med mina egna erfarenheter, detta för att tolkningen av resultaten i 

möjligaste mån sedan skulle genomsyras av hög kvalité (Larsson, 2005).  

Målet har varit att framställa resultaten med hög konsensus, med syfte att utveckla 

beskrivningar för att öka förståelsen för resultaten, vilket blir en slags teoriutveckling av 

redan känd teori inom ämnet (Larsson, 2005). 

Vidare har täta beskrivningar delgivits i resultaten för att lyfta nya aspekter av 

verkligheten och stor vikt har lagts på att lägga fram resultaten på ett strukturerat sätt 

(Larsson, 2005).  
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6 RESULTAT OCH ANALYS 

Resultaten i studien visar hur tre läsförståelsestrategier: 1.att aktivera egna 

förkunskaper och att föregripa innehållet, 2. att strukturera information och 3. att 

återge innehållet, används och genomförs i en klass 3 under fyra veckor. Interventionen 

genomförs och observeras under klassens samtliga NO-timmar. Vatten är det 

övergripande temat under dessa veckor.   

Vidare beskrivs hur fyra elever som bedömts vara i behov av särskilt stöd har upplevt 

att arbeta enligt de tre strategierna, och vilka uppfattningar dessa elever och läraren har 

om nyttan av de tre strategier. Avslutningsvis redovisas en jämförelse av elevernas 

resultat av genomfört lästest ”Vilken bild är rätt?”(Lundberg, 2001) före och efter 

genomförd intervention.  

Läraren benämns för L och de 19 eleverna i klassen benämns under observationerna 

som E1, E2, E3 och så vidare. Vid personliga pronomenhänvisningar används det 

könsneutrala ordet hen. 

De fyra elever i behov av särskilt stöd som intervjuats är E1, E12, E16 och E17.  

6.1 Hur används de tre strategierna i interventionen i undervisningen?  

De två strategier som läraren använder sig mest av är att aktivera förkunskaper och att 

återge innehållet. Strukturering av innehållet är den strategi som används minst. 

6.1.1 Aktivera förkunskaper 

Läraren använder denna strategi både inför att de skall läsa, men även innan att de skall 

se olika korta filmavsnitt.  Vid vissa tillfällen skriver läraren upp det eleverna säger, 

andra gånger blir det en muntlig runda där eleverna får berätta vad de tänker kring ett 

ord eller vad de vet sedan tidigare. 

Vid det första tillfället fick eleverna börja med att skriva ner sina tankar innan de 

berättade muntligt i klassen.  Temat började med att läraren första lektionen ställde 

några frågor om vatten: ”Vi skall läsa om vatten? Vad har jag tejpat upp här?” Vi skall 

börja med första rutan. Vad ni redan vet. Vad vet ni om vatten? Vad tänker ni på när ni 

hör ordet vatten?” Läraren modellerade först genom att visa hur denne ville att eleverna 

skulle göra och sa sedan: ”När jag tänker på vatten så tänker jag att det är blött och 

kanske bada.” 

Efteråt fick eleverna prata två och två, för att sedan berätta enskilt inför klassen om 

det som de pratat om. Läraren skrev sedan in detta i ett VÖL-diagram (Veta-Önska 

veta-Lärt mig).  

När L skrev upp elevernas tankar, förkortade hen elevernas tankar till ett ord, även 

om flera elever berättade i en mer beskrivande form. Eleverna kommenterade även 

varandra, även om L inte lyfte dessa tankar:  

E8: Man skall vara försiktig med vatten.   

E7: Vad menar du med det? Varför skall man vara försiktig med vatten? 

E8: Man kan ju drunkna. 

(Observation 1: 2014-10-01) 
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Vid det första tillfället när eleverna fick berätta om sina egna tankar och det de redan 

visste om ämnet, och då ägnades nästan hela lektionen åt detta. Eleverna berättade 

väldigt mycket och upplevdes ha en stor önskan att få uttrycka sina egna tankar. 

Elevernas fokus var på att få berätta om sina egna erfarenheter. Det hade inte lika 

mycket ork att lyssna på varandra, utan småpratade under tiden som de andra eleverna 

berättade och när L skrev upp deras tankar.  

Läraren missar här ett tillfälle att bekräfta eleverna och stödja dem i att formulera 

sina egna tankar och möta varandras åsikter, vilket skulle ge eleverna en bredare 

förförståelsegrund att stå på (Goldman & Bloome, 2004), samt att genom gemensamma 

samtal skapa en förståelse inför det kommande temat, vilket setts vara viktigt för den 

kommande förståelsen av texter, särskilt för elever i behov av särskilt stöd (Lundberg & 

Reichenberg, 2011). Ju mer referenser eleverna aktiverar innan läsningen, ju lättare blir 

det att reflektera kring och förstå det de läser (Pearson & Fielding, 1991; Bråten, 2010b; 

Shanahan et al., 2010). 

Den tid det tar av lektionerna att aktivera elevernas förkunskaper varierar stort, 

ibland tar det 30-40 minuter, medan det vid andra tillfällen tar cirka 10 minuter. När L 

väljer att skriva upp elevernas tankar i VÖL-diagrammet tog det mer tid. Vid de 

muntliga rundorna när eleverna fick berätta om sina tankar och erfarenheter, följde L 

mer upp elevernas berättande och ställde följdfrågor.  

För att föregripa innehållet i texten, gick L igenom rubriker och bilder innan de läste 

i boken eller i de texthäften som skulle läsas: 

 

L: Innan vi börjar läsa skall vi titta på rubrikerna. Vad tror ni att denna text handlar om? 

E19: Vatten. 

L: Varför tror du det? 

E19: Därför att det står vatten. 

L: Om vi fortsätter och tittar på bilderna. Kan ni beskriva det ni ser? 

E15: En människa, en gurka och en fisk. 

L: Hur ser bilden ut? Varför ser den ut så där? 

E11: Om gurkan hade varit lika stor som en människa, då hade gurkan varit vattnet i 

människan. 

L: Vad tror E7? 

E7: Gurkan och människan består mest av vatten.  

(Observation 1: 2014-10-01) 

 

Vid alla tillfällen när eleverna skall läsa, så läser de vissa delar av texten högt 

tillsammans i klassen, för att sedan arbeta med texten enskilt.  

Under de åtta observationer som genomfördes behandlades texter ur läroboken och 

två olika häften som L hade kopierat ihop från olika böcker och funnit på nätet. Varje 

gång de tog fram en ny text, tittade de på bilderna och rubrikerna och pratade om vad 

texten kunde handla om och om elevernas tidigare erfarenheter kring detta. 
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Vid första tillfället efter att L skrivit upp elevernas tankar, så räknade L antalet punkter 

de skrivit upp. Eleverna fick gissa hur många tankar de tillsammans tagit upp. 

Det är inte alltid att alla elever berättar om sina egna förkunskaper. Vid några 

tillfällen så lyfts frågan fritt i klassrummet och de som vill får säga vad de tänker. 

Elever som är osäkra behöver då inte berätta om sina förkunskaper. 

Eleverna uppmärksammas inte vid något tillfälle att det är bra att tänka på vad man 

redan kan innan man läser, för att det då blir lättare att förstå en text. Eleverna 

uppmuntras inte heller att göra det, när de sedan själva skall läsa vissa delar av texten.  

6.1.2 Strukturera information 

Struktureringen av innehållet sker genom att L visar på att kunskap kan delas in i tre 

olika områden via ett VÖL-diagram, som sattes upp som en affisch i klassrummet på en 

av dörrarna i klassrummet längst fram. I den första rutan: Vad vi redan kan, skriver 

läraren in elevernas förkunskaper. I den andra rutan; Önskar veta, där skriver L in 

elevernas frågor om ämnet, vad de önskar ta reda på. I den sista rutan; Lärt oss, skriver 

L aldrig in något. Men de pratar muntligt efter varje mindre område och ser om de 

kunnat svara på frågorna de skrivit upp, och vad de nu lärt sig. 

6.1.3 Återge innehållet 

6.1.3.1 Startmeningar 

Eleverna får berätta om textens innehåll både muntligt och skriftligt. Detta utifrån olika 

startmeningar, men även genom att redovisa olika havsdjur för varandra. Startmeningar 

är en praktisk idé som är hämtat från vägledningsmaterialet Leselos (Se bilaga 9). En 

startmening används genom att L ger eleverna början på en mening, som eleverna sedan 

får avsluta. De får även redovisa i grupper om olika havsdjur under en del av temat.  

Strategin att återge innehållet är den mest frekvent använda under interventionen, 

men inte alltid den som tar mest del av undervisningen. Denna strategi används vid alla 

observationstillfällen, utom det första, då eleverna inte hann läsa något.  

Det är inte bara efter lästa texter som L låter eleverna återge innehållet. Även när de 

sett ett filmavsnitt får eleverna berätta vad de kommer ihåg utifrån filmens innehåll. 

Alla gånger utom två, sker detta muntligt. Det blir en slags repetition av filmens 

innehåll. Den kunskapen kan de sedan använda som en slags förförståelse när de sedan 

skall läsa vidare i ämnet. 

Eleverna får se en film om kretsloppet andra lektionstillfället. Sedan låter L eleverna 

återge innehållet i filmen med hjälp av startmeningen; ”Jag tror att det här handlar 

om...” L modellerar inte, utan ger eleverna början på denna mening när han instruerar 

dem, och eleverna får berätta vad de tror att filmen handlar om. Det är bara E6 som 

även säger början på meningen: ”Jag tror att filmen handlar om vatten.” Alla andra 

elever säger bara slutet, vilket gör att det på slutet av samtalsrundan känns som att 

eleverna nu berättar om vad filmen handlar om, inte vad de tror den handlar om.  

I början av rundan uppmuntrar L en elev som har svårt att komma på något att säga, 

och säger att det går bra att säga samma sak som någon redan sagt. Bland de sista 

eleverna finns E16. Hen säger att han inte vet. L försöker att vänta ut ett svar, men 
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sedan säger L: ”Kommer du inte på något speciellt? Nu är det ju svårare, för det är sagt 

så mycket.” 

L uppmuntrar inte E16 att berätta samma sak som någon annan i klassen för att 

hjälpa hen framåt. 

Detta skulle kunna bottna sig i att L ser E16:s oförmåga att uttrycka sig utifrån ett 

kompensatoriskt perspektiv där L ser elevens svårigheter att uttrycka sig som en brist 

hos eleven (Nilholm, 2007). Om L istället agerade utifrån synsättet att alla kan lära, bara 

de får rätt hjälp, så kanske bemötandet skulle se annorlunda ut (Stevenson & Stiegler, 

1992). E16:s osäkerhet att prata inför gruppen kan höra ihop med att hen sen tidigare 

inte känt sig klara av att prata inför gruppen, vilket har minskat hens tro på att klara av 

detta (Bråten, 2010b). Nu förstärker L tyvärr E16:s känsla av att inte klara av detta, 

istället för att hjälpa och stötta hen att känna att det går bra och att växa av uppgiften. 

Vid det fjärde lektionstillfället ser eleverna den andra filmen som ses under temat, 

denna gång om hajar i Sverige. Även denna gång låter L eleverna återge innehållet med 

en startmening; ”Jag har lärt mig…”. Denna gång upprepar L början på startmeningen 

innan varje elev ger sitt svar, vilket gör att eleverna nu svarar tydligare på 

startmeningen. L går även denna gång samma samtalsrunda, vilket gör att både E16 och 

E17 hamnar bland de sista. Deras bord får berätta sist.  

6.1.3.2 Redovisning av havsdjur 

Tredje lektionstillfället läser hela klassen i ett häfte som handlar om olika djur i havet. 

De börjar med att läsa avsnittet om hajar. Eleverna turas om att läsa korta stycken var. L 

repeterar det som eleverna läst, och lyfter nya ord och ställer ofta ”hur-frågor” som de 

diskuterar i klassen. Eleverna som vill läsa räcker upp handen och L säger vilka som 

skall läsa. Eleverna läser väldigt korta stycken, och ofta frågar de om de får läsa mer. 

Både elever med ”läsflyt” och elever som ”ljudar” vill läsa.  

Eleverna har ett häfte per två elever, vilket gör att de som inte har ett häfte, inte följer 

med i texten. Sedan lottar L arbetsgrupperna som eleverna skall jobba i, och även vilka 

som skall vara gruppledare. Varje grupp består av fyra elever.  Arbetet består av att alla 

i gruppen skall läsa och redovisa om olika djur från havet. Eleverna får varsitt papper 

från häftet som består av lösa enskilda blad om olika djur.  

Nästan alla elever skriver bara av texten. De verkar inte riktigt förstå det de läser. 

Vissa elever frågar L om de kan sluta att skriva av meningen: ”om det räcker nu, eller 

om de måste skriva av mer?”. 

Elevernas kommentarer tyder på att dessa elever inte drivs av en egen motivation, 

utan gör det de blir tillsagda, vilket i slutänden också påverkar deras läsförståelse. 

Motivationen är en viktig del för att förstå det man läser (Guthrie et al., 2007). 

Det är bara två elever i klassen som försöker att skriva med egna ord. Det bör 

nämnas att den ena av dem, är E12. Både E16 och E17 har fått stycken understrukna i 

sin text som de skall skriva av. L nämner inte hur de skall göra, annat än att de skall 

skriva om texten. L har dock skrivit upp fyra saker som hen anser bör finnas med, L vill 

att de berättar vad djuret äter, hur den ser ut, vikt och längd och var i världen den lever. 

L öppnar upp för elevernas åsikter: 
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L: Vad var det mer?  

E8: Hur dödar den sina byten? 

E7: Och vilka fiender har den? 

L: Ja, ni kan skriva om mycket mer än det jag har skrivit. 

(Observation 3: 2014-10-08) 

 
L bjuder in eleverna att säga vad de vill lära sig, men skriver inte ner deras frågor. 

Även om de flesta elever nu har skrivit nästan klart modellerar L i cirka 5-10 minuter 

under det femte lektionspasset hur de kan göra för att förstå en faktatext och hur man 

kan skriva ner det man lär sig med egna ord. L visar en text på vita duken längst fram, 

och läser mening för mening, och låter eleverna vara aktiva och ge förslag på vad det 

kan betyda och hur man skulle kunna skriva med egna ord som man förstår bättre. L 

lyfter olika förslag på varje mening. L berättar också att det inte är längden på det man 

skrivit som är viktigt, utan att man förstår det man skriver. Om man inte förstår kan man 

fråga en kompis eller läraren. Om man inte förstår ett stycke ändå, är det kanske bättre 

att inte skriva det alls. L lyfter att eleverna skall kunna förklara för sina kompisar på ett 

sätt som gör att de andra förstår. 

Efter denna lektion börjar eleverna att arbeta på ett nytt sätt. De går tillbaka till sina 

texter och ser om de kan förstå det de skrivit, mening för mening. De frågar sina 

kompisar och L om de inte förstår ett stycke. De ändrar ord och tar bort stycken i sina 

texter. De frågar sina kompisar om de förstår det de skrivit. Eleverna ändrar fokus mot 

textens innehåll efter att L har modellerat.  

När redovisningen sedan sker under lektionstillfälle sex, så lyssnar de aktivt på den 

som redovisar och frågar upp om de inte förstår. De som läser upp sina arbeten tittar 

också på de som lyssnar för att se om de förstår. Känslan är att fokus ligger på att förstå 

det som redovisas.  

Exempel på en fråga om ett ord när E4 redovisar för sin grupp: 

L7: Vad betyder kadaver? 

E4: Vet inte? 

E18: Döda djur.  

(Observation 6: 2014-10-16) 

 

De hjälps åt i gruppen att förstå texterna och orden. 

6.2 Vilka uppfattningar har elever i behov av särskilt stöd om nyttan 
av arbete enligt metoden?  

6.2.1 Aktivera förkunskaper  

Elevernas åsikter om nyttan av att prata om sina förkunskaper eller att titta på rubriker 

och bilder för att bättre förstå texten, går isär lite. Hälften av de fyra eleverna som 

bedömts vara i behov av särskilt stöd tycker att både att prata om sina egna kunskaper 

och att titta på bilderna och rubrikerna hjälper dem att förstå texten bättre. De andra två 
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eleverna skiljer sig åt från de andra. En av dem anser att hen endast får hjälp att förstå 

texten genom att prata innan om vad hen kan, men inte av bilder och rubriker, den andra 

eleven tycker sig tvärtom bara få hjälp att förstå texten genom att gå igenom rubriker 

och bilder innan, men inte av att prata. 

E17 som anser att hen är hjälpt av både att prata och att gå igenom rubriker och 

bilder innan hen läser berättar hur hen tycker att hen lär av de andra barnen när de 

berättar vad de redan kan. E17 kan även se att det hen berättar, kan lära andra om 

ämnet. E17 ser det som en utveckling av varandras tankar. Om en annan elev berättar 

något om t.ex. en fisk, så börjar hen fundera över vilka fiskar som gör så. Är det så för 

alla fiskar eller just för denna fisk? E17: ”När de började läsa (alla läste tillsammans), 

då kom jag på att ja, just ja, det där kunde jag ju.” E17 berättar också hur hon använder 

bilder för att skapa sig en bättre förståelse i texten: 

 

Jag brukar göra så här. Jag brukar titta på bilderna innan jag läser, om jag läser själv. 

Då kan jag titta på bilderna, och då brukar jag tänka så här, jaha, men här är ju ett par 

barn som sitter uppe i ett träd. Då kanske det står ett barn där under som kanske skulle 

kunna säga: Här får du passa dig så att du inte ramlar ner, och så… Sedan när jag läser 

så märker jag om det stämmer, om det var som jag trodde. Det kan vara bra att ha tänkt 

innan, även om man tänkte fel, för då tänker man ändå mot texten. (Intervju 2014-11-

12) 

 

E17 har bedömts vara en elev i behov av särskilt stöd vad gäller läsförståelse, ändå har 

hen en metakognitiv god kunskap om vilka strategier hen använder sig av för att förstå 

en text bättre (Brown, 1980). E17 övervakar också sin egen läsning genom att jämföra 

vad hen tänkt innan hen börjar läsa och vad hen sedan läser om i texten, vilket Kelinger 

et al. (2007) tar upp som en av de strategier som utmärker en god läsare. 

Alla elever är överens om att man lär sig av varandra när alla får berätta vad de kan 

innan. De lär sig av varandras berättande. Två av fyra elever säger sig också få hjälp av 

att lyssna på de elever som berättat före dem, det blir lättare att själv berätta något, 

antingen att vidareutveckla de andras tankar eller att komma på något man själv kan.  

Alla fyra elever anser att om de får en se en film om det de sedan skall läsa, så blir 

det lättare att förstå det de läser. E12 trycker dock på att det då skall vara samma 

information i filmen som i texten de skall läsa, annars hjälper det inte. Eleverna lyfter 

att det blir lättare att känna igen det man läser, det känns lättare att läsa när man redan 

vet lite om vad det handlar om, det blir lättare att hitta i texten och att bilderna i filmen 

hjälper dem att se bilder framför sig när de sedan skall läsa.  

6.2.2 Strukturera information 

Tre av de fyra eleverna anser att VÖL-diagrammet hjälper dem att komma ihåg bättre 

det de lär sig om de delar upp sin inlärning i vad de kan, vad de vill veta och vad de lärt 

sig. E16 däremot är osäker om det hjälper hen på något sätt. E16 har inga andra knep för 

att komma ihåg och hen tror inte heller att andra gör på något speciellt sätt för att 

komma ihåg. 
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6.2.3 Återge innehållet  

6.2.3.1 Startmeningar 

Tre av de fyra eleverna tycker att startmeningarna hjälper dem att förstå innehållet i 

texten genom att de får höra vad andra tycker att den handlar om flera gånger. Genom 

att innehållet repeteras flera gånger, så tycker de också att de minns det de läst bättre. 

Det är bara E16 som inte anser att detta hjälper hen att förstå texten. Men hen menar att 

det ändå hjälper hen att minnas det som står i texten. E16 verkar osäker på hur hen 

egentligen känner. 

E1 tycker att det var bra att alla fick berätta om det de lärt sig från texten i helklass. 

Hen tycker att det också hjälp hen att förstå det hen läst: ”Man minns också det man läst 

bättre när man får höra det de andra berättar.” 

E17 tycker att det var väldigt bra med startmeningarna, för då kan hen utveckla de 

andras tankar. Om E17 är sist så har hen en strategi för hur hen gör: 

 

Om t.ex. E6 säger att gäddan gömmer sig under vass och sådär. Och sen är det nästas 

tur, och så säger den något. Och sen när det var min tur, då var jag sist. Och då har jag 

tänkt, men då har jag tänkt att jag ska ha kvar det som E6 sa. E6 sa att den gömde sig, 

men varför? Då tänker jag att, men den kanske gömmer sig för att få, typ mat. För vissa 

fiskar kanske är rädd för den. Då kanske den gömde sig där, och då kunde han tvärt 

hugga till. Och då säger jag det. (Intervju 2014-11-12) 

 

Vid detta tillfälle skall eleverna återge vad de minns från texten de läst, och även i detta 

sammanhang syns förkunskaper kunna stödja E17:s möjlighet att reflektera utifrån egna 

erfarenheter, på samma sätt som förkunskaperna kan stödja läsförståelsen (Bråten, 

2010b; Pearson & Fielding, 1991; Shanahan et al., 2010).  På så sätt får E17 stöd i att 

kunna återberätta vad de läst, vilket hjälper hen att minnas det större sammanhanget från 

texten (Westlund, 2013). 

E17 tycker att det bästa med startmeningarna är att vissa saker sägs flera gånger, för 

då minns hen innehållet bättre. Om E17 inte förstått texten, så tycker hen att hen får 

hjälp av de andra att förstå när de berättar vad de lärt från texten, eller vad de kommer 

ihåg. 

6.2.3.2 Redovisning av havsdjur 

Efter att L hade arbetat tillsammans med eleverna och de fått träna på hur man kan göra 

för att förstå en faktatext och hur man kan skriva med egna ord, så upplevde alla elever 

att det blev lättare att förstå och lättare att redovisa. Det är bara E1 som inte ändrar så 

mycket, men hen tyckte ändå att det var bra att L visade, även om hen inte vågade ändra 

så mycket. Men E1 tyckte att hen förstod sin avskrivna text lite bättre efteråt. 



44 

6.3 Hur har elever i behov av särskilt stöd upplevt metoden?  

6.3.1 Motivation 

Motivationen till att läsa ser lite olika ut hos de elever med behov av särskilt stöd som 

intervjuades. E1 uttrycker sig så här angående läsning: ”Det är inte det bästa jag vet, 

kanske. Jag gillar mer att spela på min telefon. Jag vet inte varför jag läser. Läraren 

säger bara åt mig att jag skall läsa och då gör jag det.” 

Medan E12 har en helt annan uppfattning om läsning: ”Ja, det är kul. Man lär sig 

mycket när man läser och blir större.” 

Elevernas motivation till att läsa ser väldigt olika ut, vilket kommer att påverka deras 

förståelse av texten. E17 verkar ha en inre motivation att läsa (Bråten, 2010b), medan 

E12 endast gör som hen blir tillsagd. För att förstå texten räcker det inte bara att försöka 

avkoda orden, för en djupare förståelse och för att kunna reflektera över det lästa, 

behöver läsaren använda sig av goda strategier som stödjer läsningen (Guthrie et al., 

2007; Kelinger et al., 2007; Westlund, 2010; Bråten & Strømsø, 2010; Oakhill & Cain, 

2012), vilket blir svårt utan motivation (Bråten, 2010b).  

Två av eleverna (E1 och E12) vill helst bara läsa faktatexter, medan E16 egentligen 

inte alls vill läsa faktatexter, bara berättelser och E17 tycker om att läsa både faktatexter 

och berättelser. 

 Eleverna har även olika uppfattningar om vilka texter som var svårast. E1 och E16 

anser att texten om hajarna och de andra djuren i havet var enklast att läsa och att boken 

var svårast. E16 tycker att alla var svåra, medan E12 tycker att häftet om svenska fiskar 

var svårast, för det fanns detaljer som inte var riktigt sanna: ”…det var ganska fel det 

som stod om gäddan och abborren och mörten har faktiskt inte röda ögon, den har bara 

nästan orangeröda.” 

Eleverna har också olika känslor inför att berätta vad de lärt sig muntligt eller 

skriftligt. Två av de fyra eleverna vill helst berätta muntligt det de har lärt sig, medan de 

andra två helst vill skriva om det.  

Samma sak är det med hur de egentligen vill läsa. Två av eleverna vill helst läsa själv 

och tyst, medan de andra två helst läser högt tillsammans med de andra i klassen. 

Detta kan bero på individuella skillnader, men skulle också kunna bero på tidigare 

negativa erfarenheter där de inte känt att de klarat av att läsa högt och muntligt berätta 

inför klassen eller att skriva om det de läst (Bråten, 2010b). Vellutino och Scanlon 

(2002) menar att orsaken till att vissa elever får svårt att läsa kan grunda sig i felaktig 

undervisning, där eleverna inte fått det stöd de så väl behövt för att utveckla kognitiva 

lässtrategier och kunna använda dem på rätt sätt. Wong och Wilson (1984) kunde redan 

tidigt visa att elever som har svårt att lära sig att läsa, blir hjälpta av rätt undervisning. 

6.3.2 Aktivera förkunskaper 

Tre av fyra elever upplever att denna strategi har tagit för lång tid. De tycker att det var 

jobbigt att sitta och lyssna på de andra och att det upplevts pratigt när många velat 

berätta flera gånger och räckt upp handen, samtidigt som de ropat på L för att få komma 

till tals. 
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E17 berättar att hen tycker att det är jobbigt med för mycket ljud. Hen blir väldigt trött 

av det. Ibland somnar hen när hen kommer hem om det varit stökigt i klassen. E17 har 

också svårt att koncentrera sig när de andra berättar. E17 berättar om hur hen ibland blir 

irriterad på sitt huvud. Hens hjärna fortsätter att höra det den första eleven sagt, vilket 

gör det svårt att fortsätta att höra på de andra eleverna som berättar. Hen försöker att 

vända huvudet mot den som pratar och hålla för det andra örat, och då blir det lättare att 

höra vad den som pratar säger. Men långa stunder att lyssna, blir jobbigt för henne. 

E12 tycker att det var jobbigt att berätta inför klassen, men de gånger han fick berätta 

i mitten eller sist så gick det bättre. Hen säger att hen är lite blyg och att det går bättre 

att berätta, om hen inte behöver börja. 

E1 är den enda som verkar tycka att detta är roligt. Hen vill gärna vara först, för hen 

verkar se det som en tävling. Om hen berättar något först, då ser hen det som att hen 

förstör för de andra, då kan de inte ta samma sak, vilket verkar göra E1nöjd. 

E1 som inte tycker att det är så roligt att läsa i vanliga fall, får lättare att läsa om de 

först sett en film, hen uttrycker det så här: ”Då är jag bara glad och då gillar jag att 

läsa.” 

6.3.3 Strukturera information 

Två av de fyra eleverna säger att de tycker att det är bra att dela upp kunskapen på detta 

sätt, och en av dem tycker också att det är roligt. E17 säger att hen tycker att hen 

kommer ihåg det hen lär sig bättre på detta sätt. E1 säger bara på frågan varför det kan 

vara bra, att: ”Jag kanske bara känner att det kan vara bra.” 

E16 tycker att det var tråkigt att sitta och vänta medan läraren skrev ner allas tankar 

och att det var tråkigt att lyssna när de andra eleverna berättade och ställde frågor. 

E12 är kluven. Han tycker att det går bra att berätta inför klassen, men hen skulle 

hellre ha ett eget schema att skriva i, för då slipper hen de andras följdfrågor på det hen 

sagt. E12 förklarar det så här: ”De tror att jag inte vet så mycket, men jag kanske vet 

jättemycket.” 

6.3.4 Återge innehållet 

6.3.4.1 Startmeningar 

Alla fyra elever tycker att det känns bra att få berätta utifrån startmeningar. Det känns 

avgränsat och det blir inte så mycket att berätta, och då känns det lättare att orka plocka 

ut något de har lärt sig. De får också hjälp med början på meningen så att de vet hur de 

skall börja berätta, då är det lättare att veta hur de skall börja och då går det bra att 

berätta inför klassen. Det är bara E1 som även nu vill berätta först, för annars tycker hen 

att det är svårt att säga något som ingen sagt, på slutet. För de andra, inklusive E12 som 

är blyg, spelar det ingen roll i vilken ordning man kommer när man skall berätta, 

eftersom det är så kort man skall berätta. 

6.3.4.2 Redovisningen av havsdjur 

I början när de skulle läsa texten tyckte eleverna att det var svårt att förstå den, och alla 

skrev mer eller mindre av hela texten. E1 säger att hen försökte att skriva med egna ord, 
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men att det var för svårt, så hen skrev av istället. Två av de fyra eleverna hade också fått 

vissa delar av texten understrukna så att de skulle kunna veta vad de skulle skriva av.  

Efter att L hade tryckt på vikten av att förstå det man redovisade och visat och tränat 

tillsammans med eleverna hur de kunde göra för att förstå och hur de kunde skriva med 

egna ord, ändrade de flesta elever i behov av särskilt stöd sitt sätt att arbeta med texten. 

De flesta elever gick noggrant igenom texten mening för mening som L visat och 

frågade sina kompisar eller L om ord de inte förstod och bytte det till egna ord istället. 

De frågade också sina kompisar om de förstod det de skrivit. Det var bara E16 som 

egentligen inte ändrade så mycket. Hen ville inte och tyckte att det fortfarande var svårt, 

så det var enklare att fortsätta att skriva av. E16 säger att han bytte ut något ord och 

försökte att förstå det hen skrivit bättre, men tyckte att det var svårt att skriva med egna 

ord. 

Alla elever säger dock att det kändes mycket bättre att redovisa ett arbete när de 

själva förstod vad de skrivit, det blev mycket lättare då. Det kändes viktigt att förstå det 

de själva skrivit och det kändes bra och det gjorde det sedan också det lättare att 

redovisa.  

6.4 Vilka uppfattningar har läraren om nyttan av arbete enligt de tre 
strategierna?  

Övergripande säger L att hen är positiv till alla tre strategier och att hen kommer att 

fortsätta att använda sig av dem och att hen kommer att utveckla variationen i dem. L 

ser att alla elever, inklusive elever i behov av särskilt stöd kan få stöd i sin läsförståelse 

med dessa strategier. Några av strategierna stödjer särskilt elever i behov, men samtidigt 

även de andra eleverna. L upplever att eleverna lärt sig mer genom att arbeta med dessa 

strategier. 

L har reflekterat över vad hen skulle vilja ha gjort annorlunda och vad hen vill ändra 

för att eleverna bättre ska kunna bli hjälpta i sin läsförståelse.  

L har tyckt att strategin att återge innehållet har varit enklast, följd av strategin att 

aktivera förkunskaper och att föregripa innehållet. L upplever att det varit svårast att 

använda sig av strategin att strukturera innehållet, det är den strategi L också kommer 

att vilja utveckla mest. 
L hade varit rädd att dessa strategier skulle begränsa hans frihet i undervisningen, 

men han tycker tvärtom att det varit en hjälp:  

 

Det känns bra för mig med den här metoden. Jag tycker om när det är strukturerat, och 

ju mer, desto bättre egentligen, och det här blir väldigt strukturerat, men samtidigt får 

de (eleverna) möjlighet att samtala och diskutera. De får hjälp med att förstå texten, 

och ändå försvinner inte friheten i undervisningen av strukturen. Jag tycker att 

strukturen i dessa strategier istället hjälper undervisningen. (Intervju 2014-11-21) 

 

De tre strategierna blir en hjälp för L att stödja eleverna i deras läsförståelse och 

kunskapsinhämtning, utan att L upplever sig begränsad i att fritt välja 

ämnesinnehåll.  Genom att fokusera på att utveckla elevernas kunskaper inom 

NO, kommer eleverna också att få lättare att förstå texter i ämnet i sin vidare 
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läsning (Murnane et al., 2012).  Flera forskare har också visat att alla elever, 

inklusive elever behov av särskilt stöd, blir hjälpta av en strukturerad 

undervisning (Alfassi et al., 2009; Browder et al., 2006). 

6.4.1 Lärarens syn på läsförståelse  

L:s syn på läsförståelse har ändrats lite under interventionens gång. Innan den startade 

beskrev L det som att eleverna kunde återberätta något i texten och förstå vad som 

menades mellan raderna. Under sista intervjun har L breddat sin syn till att läsförståelse 

inbegriper hur aktiva de är till texten. L menar nu att även elevernas inställning och vad 

de har med sig in i sin läsning, samt deras uppfattning om vad de skall göra med texten 

påverkar elevernas läsförståelse.  

L tycker att eleverna blev mer aktiva till texten och att de förstod den bättre genom 

det sätt hen arbetat på. L beskriver det så här:  

 

Ja, jag tycker att det blev ganska stor skillnad faktiskt. Och det är ju för att man har så 

många olika sätt hela tiden. Förförståelsen, de pratar om texterna, vi resonerar om 

bilderna, de avslutar med att återge innehållet med en mening. Allting bakas ihop, och 

det blir i slutändan ganska mycket. (Intervju 2014-11-21) 

 

L:s uppfattning samstämmer med flera studier som visar att det går att utveckla 

elevernas läsförståelse med hjälp av olika strategier (Shanahan et al., 2010). L:s 

uttalande ovan, visar att läsförståelsestrategierna som L använt, ger eleverna större 

möjlighet att träna sig i att berätta och beskriva innehållet de arbetar med i NO, vilket är 

viktiga mål i NO (Skolverket, 2011b). 

L:s fokus på att lyfta läsförståelsen inom NO har också utvecklats. Egentligen tyckte 

L även tidigare att det var ett gyllene tillfälle att arbeta med detta på NO-lektionerna, 

men det var inget hen egentligen gjort. Efter interventionen ser L att genom att aktivt 

arbeta för att öka elevernas läsförståelse så blir det även en slags inlärningsstrategi, 

eftersom de då också lär sig mer. 

6.4.2 Aktivera förkunskaper 

L tycker att det positiva med att aktivera elevernas egna erfarenheter är att eleverna 

tillsammans lyfter så många saker som de redan kan och som de sedan skall läsa om: 

”När alla har berättat något, känns det som att alla har lärt sig jättemycket, som vi 

egentligen ska läsa också.” 

Genom att aktivera elevernas förkunskaper innan de skall läsa, får eleverna hjälp att 

nå målen i läroplanen i NO som säger att eleverna skall kunna tolka och förstå texter 

inom ämnet, samt träning i att samtala och berätta om delar från det centrala innehållet 

(Skolverket, 2011b). 

Detta tar relativt lång tid (mest tid av alla strategier som ingått i interventionen), 

vilket gör att vissa elever inte orkar lyssna hela genomgången. L menar att detta 

kommer hen att förändra i framtiden. L kommer att ta pauser och inte låta eleverna 

berätta flera gånger var och ibland kanske även bryta när eleven kommer in på det som 

inte är relevant, vilket skulle korta av tiden strategin tar.  
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L kan se att alla eleverna är hjälpta av att aktivera sina förkunskaper när de läser, men 

särskilt elever i behov av särskilt stöd. Det beror på att förkunskaperna repeteras flera 

gånger, och att de som inte har så många förkunskaper, då får hjälp att bredda sina 

förkunskaper. När elever i behov av särskilt stöd får höra de andra berätta kan det hjälpa 

dem att själva plocka fram vad de kan innan de läser en text. De får också möta nya ord 

som L kan lyfta innan de läser texten. 

En nackdel med att berätta inför hela klassen som L ser, är att elever som har svårt 

att orka koncentrera sig en längre stund kanske att de inte orkar lyssna på hela klassen, 

eller att de kan tycka att det är jobbigt att berätta inför de andra. 

Eftersom faktatexter är lite svårare texter, så får eleverna en bättre förståelse för 

texten, de får lättare att förstå den när de först pratat om vad de kan innan de börjar läsa. 

L ser att vissa elever kanske är mer hjälpta av att prata om sin förförståelse, medan 

andra kanske är mer hjälpta av att de gått igenom textens rubriker och bilder. L tror att 

det är allt tillsammans som hjälper eleverna. L berättar hur hen kunde se att det både 

påverkar läsförståelsen, men även när de skall skriva: 

 

Jag tror att de kan förstå texten lite bättre när de pratat innan. Ja, och det märkte jag 

också när vi hade grupparbetet. När de skulle skriva en text så hörde jag hur de 

resonerade när de skulle skriva, att de hade hört vad de andra sagt, och förde in det 

också. (Intervju 2014-11-21) 

 

När eleverna först fått prata om sina egna erfarenheter och tankar om den kommande 

texten, får de lättare att känna igen och dra paralleller till sina egna förkunskaper när de 

sedan skall läsa (Pearson & Fielding, 1991; Bråten, 2010b; Shanhan et al., 2010), och i 

detta fall även skriva om texten. Genom att prata om det man läst, blir det lättare för 

läsaren att minnas huvuddragen från texten (Westlund, 2013) och när man skriver, så 

minns man även det man läst bättre (Gao, 2013). 

6.4.3 Strukturera information  

L använde sig av ett VÖL-diagram under interventionen för att strukturera upp 

innehållet och elevernas kunskaper. L skrev ner detta som en affisch. L ser att 

placeringen av VÖL-diagrammet på dörren på väg ut, blev en lyckad placering. När 

eleverna skulle gå ut på rast, så stannade de ofta till och tittade på vad de skrivit att de 

kunde och vilka frågor de skrivit upp. Eleverna diskuterade och samtalade om det som 

stod där. Det blev som en naturlig repetition av innehållet. 

L ser att det kan bli svårt att avgränsa sig när elevernas frågor styr ett arbetsområde 

och att det kan vara tidskrävande att hitta texter som passar alla elever. L fick lägga 

mycket tid på att söka texter i ämnet som passade elevernas nivå. De texter L fann 

upplever hen var svårare än de texter som de i vanliga fall läser i läroboken, samtidigt 

tycker hen att de lärt sig mer när texterna varit mer utmanande och lett till mer 

diskussioner, vilket hen ser som positivt. L beskriver det så här: 

 



49 

Jag känner att med ett sådant här arbetssätt kan temat bli hur stort som helst. Jag kan ju 

jobba med vatten ett halvår nu. Jag känner att det de vill veta… jag kanske inte kan ta 

med allt, men jag kan ta en del. Och en del av de här grejorna hade jag nog inte tagit 

upp annars.  

(Intervju 2014-11-21) 

 

L:s yttrande tyder på att strategin att strukturera informationen även har gjort att L 

använt andra texter än läroboken, vilket lett till att elevernas läsförståelse utmanats än 

mer. Detta kan vara en fördel menar Pressley (2000), eftersom om eleverna får 

anpassade faktatexter efter avkodningsförmåga, så kan det på sikt även stödja 

utvecklingen av deras avkodningsnivå, läsflyt och läsförståelse. 

L tror att denna strategi är den som tar längst tid att se effekten av. L tror att eleverna 

hade blivit än mer aktiva mot texten om de fått skriva upp egna frågor som de sökt 

svaren på. Nu blev det istället elevernas samlade frågor som styrde temat mer, men de 

sökte inte svaren på sina egna frågor. Samtidigt anser L att det är en vinst att börja ett 

tema på detta sätt, eftersom elevernas motivation kan bli större att lära sig och läsa, om 

de får vara med och styra ämnets innehåll. L tror att eleverna får en större 

”upptäckarglädje” när arbetet till viss del styrs av deras egna frågor. 

L vet inte hur mycket det hjälper eleverna i deras läsförståelse att dela upp sitt 

läsande på detta sätt. L tror att eleverna blir hjälpta, men hen kan inte ännu inte riktigt 

säga hur, hen vill fortsätta och jobba med den och sedan kanske det blir lättare att peka 

ut exakt hur den hjälper. 

L tror att denna strategi passar alla, både elever i behov av särskilt stöd, men att den 

är särskilt utvecklande för de elever som är mer framåt. L ser att de starka eleverna får 

fördjupade kunskaper genom att få dela upp sin kunskap och att de får formulera frågor 

om vad de vill lära sig och söka egen kunskap. 

NRP (2002) menar att strukturera informationen är en av de förståelsestrategier som 

visat sig ge bäst effekt på läsförståelsen, vilket däremot inte L kan bekräfta efter dessa 

fyra veckors intervention. L:s upplevelse kan höra ihop med att hen implementerade tre 

strategier på samma gång, vilket gör att strategierna kan användas på ett mer naturligt 

och övergripande sätt i klassrummet, men samtidigt kan det ha försvårat möjligheten att 

arbeta med strategin på bästa möjliga sätt (Shanahan et al., 2010). En annan möjlighet är 

att denna strategi tar längre tid att träna in med eleverna. 

6.4.4 Återge innehållet  

L tycker att strategin att återge innehållet var den mest konkreta. Den var enkel att 

genomföra och L valde att använda sig av olika startmeningar och att låta eleverna 

redovisa under dessa fyra veckor för att återge innehållet i texterna. Tidsmässigt anser L 

också att den var fördelaktig. Det tar inte så lång tid, och det blir en repetition för alla av 

texternas innehåll. De som har haft svårt att förstå texten, får också hjälp av de andra att 

förstå den.  

L tror att denna strategi hjälper alla elever, men på olika sätt. L ser att elever i behov 

av särskilt stöd blir hjälpt av att innehållet repeteras flera gånger. När alla elever 
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förklarar på olika sätt kan det hjälpa dem att förstå och att komma ihåg innehållet i 

texten bättre. L menar att de elever som är mer framåt också kan få en mer fördjupad 

kunskap om texten. 

6.4.4.1 Startmeningar 

L anser att startmeningarnas avgränsade form gör att alla elever, oavsett kunskapsnivå, 

och oberoende elevernas olika känslor inför att berätta för de andra i gruppen, ändå 

orkar berätta något de minns från texten.  

L tycker om strukturen och avgränsningen som ligger i startmeningarnas form.  De 

flesta elever orkar med att berätta en mening eller att skriva en mening om det de läst. L 

upplevde att eleverna blev mer aktiva i sin läsning när de visste att de skulle plocka ut 

något som de sedan skulle berätta för resten av klassen. L tror att elever som tidigare 

kanske inte orkat läsa så aktivt, nu kan känna att de faktiskt orkar söka efter en 

intressant sak, vilket de kanske inte alltid gjort innan. De kanske har ”låtsasläst” när L 

tidigare inte följt upp det de läst på samma sätt. L får en bättre överblick på vad de 

faktiskt förstått från texten. L ser att det kan finnas en viss risk att någon elev skulle 

kunna ”knycka” en annan elevs mening som sagts innan, men L tror inte att den risken 

är så stor. L menar också att genom att variera håll på samtalsrundan i klassen, så kan 

hen få en bild av om alla elever har förstått innehållet i texten i längden.  

L tror också att en elev som ”knyckt” en annan elevs mening, får med sig en bättre 

ämneskunskap, som eleven sedan har användning för, nästa gång eleven kommer i 

kontakt med liknande ämnestexter. 

L poängterar att klassens tillåtande klimat är avgörande för hur denna strategi kan 

fungera. L lyfter att det är viktigt att alla elever känner sig trygga i gruppen. Om 

klimatet inte är bra, finns risken att någon elev skulle kunna tycka att det är jättejobbigt 

att berätta inför klassen, men i denna klass tycker hen att klimatet är bra, och då har 

denna strategi fungerat väldigt bra. L säger att hen jobbar mycket för att eleverna skall 

känna sig trygga och våga samtala i klassen, eftersom hen tror att eleverna lär bäst 

genom gemensamma samtal. 

L ser arbetsklimatet i klassen som avgörande för att alla elever skall våga säga något 

och kunna samtala om innehållet, vilket hen i förlängningen ser som ”den gyllene 

vägen” för att eleverna skall kunna lära sig innehållet i texterna. Detta tyder på att L har 

ett konstruktivistiskt synsätt (Westlund, 2010) och att L upplever att startmeningarna 

möjliggör att alla elever kan vara delaktiga i den gemensamma inlärningen.  

L ser det som en hjälp för de elever som tidigare inte velat säga något i klassen. I 

början av strategin ville inte alla säga något, några sa pass. Men på slutet av 

interventionen sa alla något. L tror att de eleverna lärt sig strukturen och att de fått 

känna att det är okej att säga en sak var. L ser att vissa elever som inte sagt något förut, 

nu vågar berätta något de läst från texten. L anser att alla elever får en träning i att 

försöka leta det viktigaste i texten. L tycker också att det är bra att alla får säger något 

från texten, då det även blir en repetition av innehållet, vilket gör att de lättare minnas 

huvuddragen i texten.  

Det blir även en hjälp för L som lärare att se vad de uppfattar i texten, eftersom 

eleverna i sina startmeningar berättar vad de uppfattat fån texten.  



51 

Startmeningarna har gett L ett verktyg att kunna bedöma elevernas läsförståelse under 

lektionerna direkt mot den aktuella undervisningen, vilket hen tidigare inte upplevt att 

hen haft på samma sätt. Detta gör att L nu bättre kan anpassa sin undervisning för att 

utveckla läsförståelsen efter elevernas individuella nivå, vilken kan ses vara ett stöd i en 

formativ bedömningsprocess. Wedin (2010) lyfter också svårigheten med att bedöma 

elevers läsförståelse på ett bra sätt i skolan, där både specialpedagogiska insatser och 

undervisning ofta styrs av lästester som går snabbt att genomföra, men som kanske inte 

alls mäter läsförståelsen eleverna utvecklat i klassrummet, vilket L nu fått ett bättre 

redskap att göra. Genom att skaffa sig kunskap om varje elevs individuella 

läsförståelsenivå, kan läraren också ge varje elev en viss utmaning utifrån elevens egen 

nivå, vilket gör att eleven får utvecklas mer än om det är kollektivet, eller enstaka tester 

som styr undervisningen.  

  

6.4.4.2 Redovisning av havsdjur 

L såg att eleverna hade mer fokus på att skriva av och att mängden var viktig när de 

skulle skriva om innehållet i texten om djuren. De skrev av utan att reflektera över 

innehållet. L bestämde sig då för att visa tydligare vad hen menade när hen sa att de 

skulle skriva med egna ord och hur de kunde göra. L tränade detta tillsammans med hela 

klassen med en genomgång av en kort faktatext. Förändringen av elevernas sätt att ta sig 

an texterna efteråt överraskade L positivt. L trodde inte att en så kort träning skulle ge 

en sådan effekt:  

 

Det var ju en helt otrolig effekt av bara 5 minuters visning. Det var stor skillnad. Det 

trodde jag inte. För det här tänkte jag att jag måste jobba med, och det kommer jag ju 

att göra, jobba fler gånger. Jag trodde inte att det skulle visa sådant stort resultat, på en 

gång. Det trodde jag inte. Det blev viktigt att förstå. (Intervju 2014-11-21) 

 

L tror att arbetet som var strukturerat som ett grupparbete var en hjälp för dem, även om 

eleverna arbetade enskilt med var sin text. Elevernas satt redan naturligt i sina grupper 

när de arbetade med texterna, vilket gjorde att de kunde använda varandra som 

samtalspartners och bollplank när de inte förstod något i texten.  

L anser att det var genom att visa hur de skulle arbeta med texten som de förstod hur 

de skulle göra. Så har L inte tidigare visat dem, hen har mest pratat om hur de skall 

göra. L anser att modelleringen var det som hjälpte eleverna att veta hur de skulle göra. 

6.4.5 Faktorer som påverkat genomförandet av strategierna  

L hade önskat att hen hade haft mer tid att sätta sig in i dessa strategier. L beskriver det 

så här: 

Jag skulle velat läsa på de här strategierna ännu mera. För ibland blev jag lite osäker… 

är det här rätt? Ska det vara så här? Så jag tror att jag har förenklat modellen lite grann, 

eftersom jag inte har läst in mig så mycket. (Intervju 2014-11-21) 
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L tycker att hen borde ha informerat eleverna mer om varför de arbetade som de gjorde. 

L tror egentligen att ju mer de vet, desto bättre är det. Om eleverna varit mer medvetna 

om att dessa strategier användes för att de skulle förstå texterna bättre, så hade de 

kommit en längre bit på vägen om hur de kan använda sig av dessa när de själva möter 

en text. Eftersom målet är att eleverna själva skall kunna använda sig av dessa 

strategier, så tycker L att hen borde ha lyft dessa mer tydligt. Det kommer L att göra i 

fortsättningen.  

Slutsatsen blir att eleverna inte fått ta del av strategierna på det sätt som de borde fått 

för att senare kunna använda sig av dem själva. Forskning visar nämligen att det är av 

stor vikt att läraren förklarar för eleverna hur strategierna kan hjälpa dem att förstå en 

text bättre, detta för att eleverna sedan själva skall kunna utveckla dem till användbara 

redskap när de läser (Shanahan et al., 2010). Utan en metakognitiv kunskap om dessa 

strategier, kommer det vara svårt för eleverna att kunna använda dem självständigt 

(Brown, 1980). 

L tror att varför hen inte lyfte det så tydligt beror på att hen själv var i en egen 

inlärningsfas. Mycket av L:s fokus blev på att försöka arbeta med dessa strategier på ett 

bra sätt som lärare. Nu när läraren landat mer i detta arbetssätt, så kommer hen att vara 

tydligare med varför de använder dessa strategier och att de får träna mer på dem, så att 

eleverna i förlängningen får egna redskap att bättre förstå en text. 

L är självkritisk till att eleverna vid vissa tillfällen har fått dela text, L tycker inte att 

det blev bra. Det var av besparingsskäl, men då kunde inte alla elever följa med. I 

framtiden vill L ge alla elever en egen text när de skall läsa tillsammans i klassen. 

L anser att hen även borde ha visat eleverna innan de började med redovisningarna 

hur de skulle arbeta med texten. Nu visade L hur de kunde de göra, först när de redan 

arbetat flera lektioner. Nästa gång kommer L att visa eleverna hur de kan göra, innan de 

skall jobba själva med texten. L tror att detta behövs visas flera gånger för att eleverna 

skall kunna utveckla ett sådant arbetssätt. 

L vill utveckla strategin att strukturera informationen och fortsätta att arbeta med hur 

eleverna kan arbeta för att läsa och förstå en faktatext. L tänker att det är viktigt att de 

inte bara tränar sig att muntligt berätta, utan att de även får träna på att skriva ner sina 

tankar och sina frågor själva, samt att återge innehållet genom att skriva. L tror att det är 

särskilt viktigt för elever i behov, de behöver även träna sig i att skriva. Med avgränsade 

uppgifter, blir det också lättare att orka tror läraren.  

I framtiden vill L variera sitt sätt att använda strategierna mer genom att låta eleverna 

både muntligt och skriftligt uttrycka sig om vad de redan kan, vad de vill veta och vad 

de lärt sig. L vill dock att de skall få berätta för varandra efteråt också, eftersom hen har 

en grundsyn att diskussioner och samtal leder till ny kunskap hos eleverna. Även om det 

tar mer tid, så ser L att det kan vara värt det i slutändan.  

L säger att hen också vill arbeta mer tydligt med att lyfta nya ord i texterna eleverna 

skall läsa. L har lyft nya orden när de läst tillsammans i sitt sammanhang, men hen 

skulle vilja lyfta vissa ord innan de läser och även skapa tillfällen att repetera dem och 

låta eleverna själva plocka ut ord, eventuell genom att använda sina individuella 

griffeltavlor och skriva ner nya ord de hittar i texten och sedan prata om dem. L tänker 

att det också hade varit bra att försöka plocka ut mer anpassade texter till elever som är i 
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behov av särskilt stöd. Samtidigt ser L vinster med att alla diskuterar samma text, då 

alla blir delaktiga i samma innehåll. L tänker att det i alla fall skulle vara bra att försöka 

nivåanpassa texterna lite, då skulle de alla få utvecklas utifrån den nivå de är på. L tror 

dock inte att det är möjligt att tiden räcker till att ge alla olika texter hela tiden och att 

vinsten med gemensamma texter även kan vara att det blir lättare att lyfta nya ord 

tillsammans. 

6.5 Går det att se några skillnader i hur eleverna i klassen presterar i 
lästestet ”Vilken bild är rätt?” före och efter avslutad 
arbetsperiod med de tre strategierna? 

6.5.1Testet mäter inte läsförståelse 

Övergripande kan ses att 39 % av eleverna i klassen får sämre resultat och 10,5 % 

förbättrar sina resultat i årskurs 3. Två av de 19 eleverna som vid det första tillfället 

ligger på stanine 4, har vid det avslutande testtillfället sjunkit till stanine 2 och 3, vilket i 

denna studie bedömts vara staninevärden för elever i behov av särskilt stöd. Testet som 

användes var ”Vilken bild är rätt?” som är skapat av Ingvar Lundberg (2001).  

Av de elever som har intervjuats och bedömts vara elever i behov av särskilt stöd, 

har E1 sjunkit från stanine 3, till stanine 2, men de andra tre eleverna ligger på samma 

resultat sedan förra året, när de gick i årskurs 2.  

 
Tabell 1 Sammanställning av resultaten för de 19 elevernas resultat i lästestet ”Vilken bild är rätt?” i 
årskurs 2 och årskurs 3. 
 
 
Elever Stanine i årskurs 2 Stanine i årskurs 3 Förändringar 

E1 3 2 -1 

E2 5 7 +2 

E3 5 5 Samma resultat 

E4 4 2 -2 

E5 4 3 -1 

E6 5 5 Samma resultat 

E7 6 6 Samma resultat 

E8 4 4 Samma resultat 

E9 4 4 Samma resultat 

E10 9 8 -1 

E11 6 5 -1 

E12 3 3 Samma resultat 

E13 6 5 -1 

E14 4 5 1 

E15 5 5 Samma resultat 

E16 2 2 Samma resultat 

E17 2 2 Samma resultat 

E18 4 4 Samma resultat 

E19 9 4 -5 

Anm. De fyra eleverna i behov av särskilt stöd som intervjuats är mörkmarkerade; E1, E12, E16 och E17. 
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Kommunen där studien genomförts använder testet ”Vilken bild är rätt” för att mäta 

elevernas läsförståelse, men när testet analyserats, visar det sig att det inte mäter den del 

av läsförståelsen som de tre lässtrategierna har tränat; att aktivera egna förkunskaper 

och att föregripa innehållet, att strukturera information och att återge innehållet.   

Lundberg (2001)  som utformat testet ”Vilken bild är rätt?” menar att testet mäter 

elevernas säkerhet i att läsa och förstå korta texter samt läshastighet och läsflyt.  

Studien har utgått från Bråtens (2010b) definition av läsförståelse, där eleven både 

skall behärska den tekniska delen av läsningen och förstå ord, men även kunna skapa en 

större mening för innehållet i texten utifrån tidigare erfarenheter.  

I ”Vilken bild är rätt?” ( Lundberg, 2001) skall eleverna inte relatera till egna 

erfarenheter, utan istället snabbt läsa igenom meningarna i uppgifterna, för att sedan så 

snabbt som möjligt bedöma vilken bild som passar bäst ihop med den just lästa 

meningen/meningarna.  

Slutsatsen blir att testet mäter andra saker än de aspekter av läsförståelse som studien 

utgått ifrån. Wedin (2010) menar också att testet inte mäter delar av läsningen som 

genomförs i den vanliga undervisningen. Wedin (2010) anser också att testet mäter 

andra saker än läsning, såsom att eleven snabbt kan tolka bilderna, som ofta är snarlika, 

och beroende på elevens bakgrund, kan bilderna tolkas på olika sätt. Eleverna måste 

också förstå att det är viktigt att arbeta snabbt med uppgifterna (Wedin, 2010).  

Elevernas erfarenheter som lyfts som en styrka i arbetet med strategierna, får inte 

märkas av i testet och skall genomföras på tid, vilket gör att testet istället ses mäta 

elevernas avkodningsförmåga och läshastighet, samt förmåga till snabb bildanalys. 

Slutsatsen blir att detta test inte var det bästa för att mäta elevernas läsförståelse och 

därför troligen inte säger så mycket om hur de tre strategierna stödjer elevernas 

läsförståelse.  

6.6 Sammanfattning av resultat 

L anser att alla strategier är bra för elever i behov av särskilt stöd, men även för de 

andra eleverna. En och samma strategi kan hjälpa på olika sätt, både beroende på 

kunskapsnivå och avkodningsnivå, men även beroende på hur man lär bäst. Olika delar 

av en strategi kan stödja och hjälpa olika elever, det lyfter L som en positiv del av att 

arbeta enligt de tre strategierna. 

Alla fyra elever i behov av särskilt stöd och L anser att genom att berätta om sina 

förkunskaper, så lär eleverna sig mycket om det kommande innehållet redan innan de 

börjar läsa. L ser att vissa elever är hjälpta av att resonera kring bilder och vissa kring 

att få prata om sina förkunskaper när de sedan skall läsa.  

Två av fyra av eleverna i behov av särskilt stöd anser sig bli hjälpta av att förstå 

texten bättre genom att både prata och gå igenom textens bilder och prata om det, 

medan de andra två skiljer sig åt; E1 tycker att endast bilderna hjälper hen att förstå 

texten bättre och E16 tycker att endast att prata innan stödjer den kommande läsningen.  

Både L och eleverna är dock eniga om att denna strategi tagit för lång tid. L har 

märkt att eleverna har haft svårt att orka lyssna, och eleverna bekräftar detta, och menar 
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att det var svårt att orka lyssna på de andra, vilket också syntes vid 

observationstillfällena. 

Strategin att strukturera informationen är den strategi som är svårast att se vilken 

effekt den ger. L och tre av fyra elever i behov av särskilt stöd är dock försiktigt positiva 

till den ändå. L tycker att det är bra att eleverna får vara med och styra undervisningens 

innehåll, vilket hen tror leder till större motivation.  

Tre av de fyra eleverna i behov av särskilt stöd anser att det hjälper dem att förstå 

texten bättre när de delar upp innehållet, även om de skiljer sig åt i hur de upplever 

denna strategi. Två av de fyra eleverna är positiva till att arbeta så här, medan en elev 

helst vill ha ett eget schema och en elev tycker att det bara är tråkigt. L ser dock vinsten 

av att lyfta detta även i klass, eftersom de då får hjälp av andra att strukturera sina 

tankar.  

Att strukturera informationen är den strategi som L tycker att det är svårast att plocka 

ut vilka vinster hen ser, L vill dock fortsätta att jobba med den och om möjligt variera 

den mellan att göra den i klassen och att låta eleverna göra detta individuellt. L vill 

också variera denna strategi mellan att både genomföra den muntligt och skriftligt. 

Även om L skulle välja att låta eleverna arbeta enskilt och skriftligt, vill L också lyfta 

det de skrivit gemensamt, för att hen anser att alla elever lär sig bäst genom att samtala 

och diskutera med varandra. 

Under observationstillfällena sågs eleverna inte riktigt orka följa med hela tiden när 

L skulle skriva upp deras frågor och tankar och L skrev inte alltid upp elevernas frågor.   
Strategin att återge innehållet, som oftast sker genom att eleverna får fortsätta berätta 

slutet på en startmening, är enligt L och alla elever i behov av särskilt stöd, den enklaste 

att genomföra. Startmeningarna sker till största del muntligt, men även vid några 

tillfällen skriftligt. De flesta elever upplever att startmeningarna hjälper dem att förstå 

innehållet i texten eller filmen bättre, men även att de minns innehållet bättre, eftersom 

det repeteras av allas startmeningar.  

Alla elever i behov av särskilt stöd anser också att startmeningarnas form, gör att det 

känns lättare att berätta inför klassen eftersom det känns avgränsat och inte så mycket. L 

lyfter att det lätt hinns med, eftersom startmeningarna inte tar så mycket tid. L tror 

också att den avgränsade formen hjälpt eleverna att orka berätta och såg att vissa elever 

som sa ”pass” i början, sedan vågade berätta inför de andra på slutet av interventionen 

när de lärt sig formen. L anser också att det är positivt att alla elever blir mer aktiva mot 

texten, även de mer ”lässvaga”, de känner att de orkar berätta lite, och försöker att läsa 

med ett annat fokus. L ser också att hen får lättare att se vad alla förstått från texten när 

de får berätta kontinuerligt.  

Under observationerna visade eleverna också större koncentration att lyssna på 

varandra när de berättade utifrån startmeningarna, än när de andra strategierna 

genomfördes. 

L lyfter att en förutsättning för att startmeningarna skall fungera bra, är att det är ett 

gott klimat i klassen där alla känner sig trygga. I denna klass är klimatet gott, vilket L 

tror har påverkat resultatet positivt. L ser att eleverna ges möjlighet att diskutera och 

samtala om innehållet i texten, vilket hen anser är positivt. 
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Under observationerna framträder L:s svårighet att ge alla elever samma hjälp att kunna 

berätta något. L visar en osäkerhet, särskilt inför E16 när denne inte ger ett direkt svar. 

Under intervjun säger L att hen inte ville pressa denna elev, eftersom E16 tidigare inte 

alls berättat något inför klassen. 

Under observationstillfälle 5 sker en förändring av elevernas läsning av 

faktatexterna. Det märks i elevernas sätt att prata med varandra och de frågor om texten 

och ord som lyfts i klassrummet. När L har modellerat tydligt mot texten tillsammans 

med eleverna, sker en märkbar förändring. Det noteras under observationen, L bekräftar 

detta och eleverna säger att de förstod texten bättre, samt att det kändes mycket bättre 

att redovisa när man visste vad man pratade om.  

Elevernas och L:s beskrivningar, samt observationerna tyder på att det är lättare för 

eleverna att veta hur de skall göra, när de praktiskt fått träna på hur de skall göra. 

Elevernas fokus ändrades från att endast skriva av, till att verkligen försöka förstå det de 

läste. 

Det sker bl.a. genom att L ändrar riktning på samtalsrundan i klassen vid 

startmeningarna och modellerar hur de kan återge texten med egna ord. 

Både L och alla elever i behov av särskilt stöd önskar arbeta kortare arbetspass eller 

lägga in fler pauser när de ska prata om det de kan från förr och när de skall strukturera 

informationen.  

Eleverna medvetandegörs inte någon gång under interventionen varför de använder de 

tre strategierna, vilket försvårar för eleverna att tillägna sig dessa strategier till egna 

redskap som stöd för sin läsförståelse. L är självkritisk till detta, och vill förändra detta i 

framtiden. 

Under interventionens gång har en önskan vuxit fram hos L att försöka anpassa 

texterna bättre efter avkodningsförmåga, både de som behöver en större utmaning och 

de elever som skulle behöva lite enklare texter, även om det är tidskrävande. L vill 

också lyfta nya ord i texterna, annars förstår de inte texten, samt alltid låta alla elever 

har ett eget texthäfte, så att alla kan följa med i texten.  

En elev i behov av särskilt stöd berättar också att hen är beroende av att L stannar 

upp och pratar om texten och ställer frågor och lyfter nya ord för att hen ska förstå 

texten.  

Lästestet ”Vilken bild är rätt? (Lundberg, 2001) som genomfördes efter avslutad 

intervention, syntes inte mäta elevernas läsförståelse, vilket gör det valda testet till ett 

olämpligt val för att testa effekten av de tre strategierna. Det är osäkert vad testet 

egentligen säger om elevernas läsförståelse. Testet mäter istället avkodning, läshastighet 

och hur eleven kan tolka bilder utifrån testets premisser, samt hur väl eleven förstår att 

denne måste arbeta snabbt. 
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7 DISKUSSION 

Diskussionen kommer att delas upp i både metod- och resultatdiskussion.  

7.1 Metoddiskussion 

Utifrån syfte och studiens frågeställningar var observationer och semi-strukturerade 

intervjuer naturliga val av metoder för insamling av empirin.  Eftersom önskan var att ta 

reda på vad som faktiskt skedde i klassrummet under arbetet med de tre strategierna, 

och inte bara förlita mig på vad de sa att de gjorde eller tänkte, visades sig denna metod 

fungera bra för att besvara min fråga om hur strategierna användes i undervisningen 

(Stukàt, 2014; Einarsson & Hammar Chiriac, 2010.)  

När eleverna anonymiserades, fick de sina beteckningar utifrån hur de satt i 

klassrummet, eleverna borde dock ha benämnts på ett annat sätt.  De fyra elever som 

sedan skulle intervjuas, borde ha fått beteckningarna E1, E2, E3 och E4. Nu blir det 

svårare att läsa resultatdelen och som läsare att hålla reda på vilka elever som bedömdes 

vara i behov av särskilt stöd i beskrivningar från observationerna. 

De semi-strukturerade intervjuerna var en bra metod att använda för att få svar på hur 

både läraren och eleverna uppfattade och upplevde arbetet enligt metoden.  

Formen på den semi-strukturerade intervjun gav möjlighet att följa upp 

informanternas tankar och svar, vilket ledde till att förståelsen för hur deras livsvärld 

tedde sig växte fram. Det blev också ett sätt att verifiera att deras svar uppfattats korrekt 

(Kvale et al., 2010). 

Genom att först genomföra observationer, skapades även en bättre grund för mig som 

intervjuade att sedan förstå informanternas svar, även om det finns en risk att mina egna 

noteringar om det som skett i klassrummet, skulle ha kunnat påverka mina tolkningar av 

svaren. Detta försökte jag dock motverka genom att summera informanternas svar och 

fråga om jag förstått dem rätt. 

Urvalet av elever var naturligt utifrån de frågeställningar som studien hade, men i 

efterhand så har en nyfikenhet vuxit fram, att det hade varit intressant att jämföra 

intervjusvaren mellan de intervjuade eleverna, med de elever som bedömts vara elever 

med hög läsförståelse. Hur upplevde de arbetet enligt metoden? Då hade studien även 

kunnat jämföra dessa elevgruppers upplevelser.  

Läsförståelsetestet ”Vilken bild är rätt?” (Lundberg, 2001) som användes efter 

avslutad intervention, var inte ett bra test för att mäta elevernas läsförståelse. Testet 

upplevdes inte mäta vad tre strategierna tränat: att aktivera egna förkunskaper och att 

föregripa innehållet, att strukturera information och att återge information av 

läsförståelsen, vilket gör att val av lästest inte kan anses lämpligt.  

7.2 Resultatdiskussion 

Ett övergripande problem när studiens resultat skall tolkas är att läraren inte förklarat 

för eleverna varför de skall använda de strategier som de arbetat med, eftersom detta är 

viktigt för att eleverna sedan aktivt skall kunna använda sig av dem (Shanahan et al., 

2010). L pratade inte med eleverna om strategierna, vilket gör att det mer blir 

arbetssättet som utvärderas och hur eleverna kan bli hjälpta av detta sätt att arbeta. 
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L uppmuntrar t.ex. inte eleverna att använda sig av sina förkunskaper när de sedan skall 

läsa, även om de pratat innan om vad de kan, vilket är viktigt om eleverna själva sedan 

skall kunna använda dem för att få hjälp av dessa för att få en bättre läsförståelse 

(Pressley, 2002). L har själv känt att eleverna borde ha uppmärksammats på varför de 

använder dessa strategier och hur de själva kan använda dem när de läser, vilket hen 

kommer att göra i framtiden. Brown (1980) menar också att elevernas metakognition 

om lässtrategier påverkar deras läsförståelse. 

7.2.1 De tre strategierna  

Övergripande kan resultaten i studien ses peka på att de tre strategierna kan vara en 

hjälp för att stötta alla elevers läsförståelse, inklusive elever i behov av särskilt stöd.  

Strategin att strukturera informationen är dock den strategi som är svårast att se 

några konkreta vinster med, även om de fyra eleverna i behov av särskilt stöd och L är 

försiktigt positiva till den. 

Särskilt stöd skall enligt skollagen (Skolverket, 2012) i första hand ges i klassrummet 

och skolinspektionen har sett att det finns en risk att skolor endast erbjuder stöd i 

svenska, engelska och matematik. 

Studiens resultat visar att de tre läsförståelsestrategierna kan stödja både elever i 

behov av särskilt stöd och starka läsare i läsförståelse på samma gång, men på olika sätt, 

vilket gör att studien kan användas som referensram av pedagoger som önskar stödja 

alla elevers läsförståelse i läsning av sakprosatexter i klassrummet. Strategier blir då ett 

slags inkluderande verktyg för läraren, där alla elevers behov kan tillgodoses på samma 

gång, i samma rum. Salamancaförordningen (Svenska Unescorådet, 2006) förordar 

också att alla elever med svårigheter i första hand skall ha rätt att genomgå sin 

utbildning i klassrummet, vilket dessa strategier till viss del kan ses stödja. Flera 

forskare menar även att alla elever, inklusive elever med milda funktionsnedsättningar, 

kan utveckla sin läsförståelse genom en systematisk och strukturerad undervisning 

(Alfassi et al., 2009; Browder et al., 2006). Det är vanligt att elever med extraordinära 

behov ofta mest fått träna avkodning (Katims, 2001), men genom att arbeta med de tre 

strategier kan troligen alla elever få stöttning att utveckla sin läsförståelse, även om 

Vellutino och Scanlon (2002)  i sin studie av elever i årskurs 1 såg att vissa elever hade 

svårt att utveckla funktionella läs-och skrivfärdigheter, även sedan det fått daglig 

träning under lång tid. Vellutino och Scanlon (2002) lyfter möjligheten att träningen 

eventuellt skulle behövas sättas in tidigare för att ge resultat. 

Läsförståelsestrategier kan dock inte ses som enda väg för att utveckla eleverna till 

goda läsare. Westlund (2010) och Pressley (2000) anser att det är viktigt att fortsätta att 

träna och utveckla elevernas avkodningsförmåga, även om man undervisar dem i 

läsförståelse.  

Förhoppningsvis kan de tre strategierna möjliggöra att eleverna bättre klarar sin 

skolgång, som till stor del bygger på att läsa och förstå olika faktatexter (Reichenberg, 

2008; Murnane et al., 2012). Om strategierna skall kunna utvecklas till självständiga 

verktyg för eleverna när de möter faktatexter, så måste eleverna medvetandegöras om 

hur och varför de arbetar med dem (Westlund, 2010; Shanahan et al., 2010), vilket 

tyvärr inte gjordes av läraren i denna studie. 
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Om eleverna får rätt stöd för att utveckla sin läsförståelse, kommer de att få lättare att 

fördjupa sina ämneskunskaper under skolgången, klara vidare studier på ett bättre sätt 

(SFS:2010:800; Persson, 2009) och kunna göra mer aktiva val i livet utifrån olika 

textkällor (SFS: 2010:800), samt vara förberedda på att klara ett arbete på ett bättre sätt 

(Torgesen, 2002). Detta bygger dock på att eleverna tränas i att själva använda dessa 

strategier när de möter faktatexter så att det blir ett självständigt verktyg för dem att 

använda när de själva möter olika texter (Westlund, 2010; Shanahan et al., 2010). 

 Murnane et al. (2012) menar också att skolan har en viktig roll för att minska 

skillnader mellan elevers olika nivåer av läsförståelse. 

Strategierna ses också arbeta direkt mot de mål som tas upp i Lgr 11 angående 

läsförståelse och målen i NO när eleverna får möjlighet att samtala, strukturera 

innehållet och lära sig hur de skall kunna förstå faktatexter inom ämnet (Skolverket, 

2011b). Eleverna skall därtill även få möjlighet att utveckla en förtrogenhet med 

informerande texter och ämnesspecifika ord (Skolverket, 2011b), vilket sker under 

interventionen genom att L samtalar med eleverna om bilder, rubriker och lyfter nya ord 

under tiden de läser tillsammans, vilket troligen även gör denna metod överförbar på 

andra ämnesspecifika ämnen, t.ex. SO. 

Utifrån att elever i behov av särskilt stöd och läraren upplever av strategierna upplevs 

kunna stödja läsförståelsen av faktatexter, kan de tre strategierna ses vara en möjlig väg 

att utveckla dessa elevers förmåga att förstå faktatexter.  

Motivationen att läsa ser olika ut hos de fyra eleverna i behov av särskilt stöd, vilket 

kan ha sin grund i tidigare erfarenheter att av att klara av att läsa en faktatext (Bråten, 

2010b), vilket troligen har påverkat deras differentierande upplevelser att arbeta med 

strategierna, men genom att arbeta med de tre strategierna kan alla elever få möjlighet 

att utveckla en bättre läsförståelse och större motivation att vilja läsa, vilket är viktigt 

för den vidare läsningen (Bråten, 2010b).  

Förändringen i elevernas aktivitet mot texten som sker under observationstillfälle 5 

när eleverna får hjälp av L att veta hur de skall förstå och arbete med en faktatext, visar 

tydligt vikten av modellering. Modelleringens roll är viktig (Guthrie et al., 2004), vilket 

märks under detta lektionspass, men borde ha skett oftare under interventionen. 

Eleverna skulle troligen blivit mer aktiva mot texten de läste, om L hade modellerat mer 

(Guthrie et al., 2004). Förhoppningsvis kan denna positiva upplevelse göra att eleverna 

känner en högre motivation till att ta sig an faktatexterna i ämnet, nästa gång. 

7.2.2 Aktivera förkunskaper 

Sammantaget kan sägas att strategin att aktivera förkunskaper, via film, lite starkare 

stödjer eleverna i behov av särskilt stöds möjlighet att förstå en text bättre, än om det 

sker via samtal om sina egna erfarenheter. Goldman och Bloome (2004) menar dock att 

samtal i grupper gör att eleverna får förkunskap av de andra eleverna, som sedan kan 

hjälpa dem att förstå en text bättre. Mot bakgrund till detta, skulle den elev som inte 

ansett sig vara hjälpt av samtalet, ha sin orsak i att E16 inte orkade behålla 

koncentrationen för att lyssna på de andra, eftersom genomgångarna var alltför långa.  

Tre av de fyra eleverna i behov av särskilt stöd säger att det blir lättare att förstå 

texten om de pratat om vad de kan innan, men man kan undra om förkunskaperna 
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kanske hjälpt dem ännu mer om L aktivt uppmuntrat dem att aktivt använda sig av dem 

när de sedan skulle läsa. Och hur hade E16 (som inte såg någon vinning med att prata 

innan) upplevt strategin om han vetat att hen kunde använda sina förkunskaper när hen 

sedan läste? 

Bråten (2010b) lyfter aspekten att se en film som ett sätt att aktivera sina 

förkunskaper, vilket de fyra elever i behov av särskilt stöd, alla entydigt anser hjälper 

dem att förstå texten bättre efteråt. L menar att de elever som inte har så många 

förkunskaper får hjälp av de andra elevernas tankar att fylla på sin egen förförståelse, 

vilket flera forskare menar är viktigt för att kunna förstå en text (Pearson & Fielding, 

1991; Bråten, 2010b; Shanahan et al., 2010).  

Med hjälp av förkunskaperna förstår vi texten bättre med hjälp av våra tidigare 

scheman av olika ämnesområden i hjärnan, vilket gör det lättare att hänga upp vår nya 

kunskap mot det vi redan kan (Pearson & Fielding, 1991). Murnane et al. (2012) är 

dock kritiska till tanken att våra tidigare scheman skulle stödja läsförståelsen, eftersom 

alla elever kanske inte alltid har några förkunskaper. Om man gör som L gör, att låta 

eleverna berätta muntligt innan de läser och delge varandra sina förkunskaper, skulle det 

kanske kunna vara en väg att kompensera de elever som inte har så många egna 

erfarenheter om innehållet i texten. 

7.2.3 Strukturera informationen 

Strategin att strukturera information från texten är svårast att på fyra veckor se något 

konkret resultat av, vilket är intressant med tanke på att NRP (2000) lyfter denna 

strategi som en av de mest effektiva förståelsestrategierna.  

Antingen beror det på att denna strategi tar längre tid att tydligt se något resultat av, 

eller på hur den användes, eller så skiljer sig upplevelsen åt i hur effektiv den är.  Både 

L och tre av eleverna är positiva till den, men kan i dagsläget inte förklara riktigt varför.  

L lyfter att denna strategi ger en struktur till inlärningen som han upplever hjälper 

eleverna att dela in sin kunskap i fack och att det är lättare att repetera elevernas 

kunskaper med VÖL-diagrammet som stöd. De tre eleverna som är positiva till denna 

strategi menar också att de bättre minns det de delat upp i vad de kan, vad de önskar 

veta och vad de lärt sig.  

Kanske dessa tre elever hade lättare för att ta till sig denna strategi än E16, som inte 

har lärt sig att man kan använda sig av olika knep för att bättre komma ihåg och förstå? 

Det skulle kunna bero på att denne elev inte har aktiverat sina kognitiva processer, 

vilket Gersten et al. (2001) menar kan vara en förklaring till att vissa elever inte klarar 

av att förstå en text.  

Det är en skrämmande tanke att tänka sig att denne elevs svårigheter med att förstå 

en text, kanske ligger i att han inte fått rätt instruktioner och erfarenheter i skolan, vilket 

Vellutino och Scanlon (2002) lyfter som en möjlig förklaring till att en del elever har 

lässvårigheter. 

7.2.4 Återge innehållet 

Både de fyra eleverna i behov av särskilt stöd och L anser att startmeningarna har hjälpt 

eleverna att lättare våga och orka berätta något från textens innehåll. Eleverna i behov 
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av särskilt stöd lyfter fram att det är avgränsningen i startmeningarnas form och att veta 

hur de skall börja sin mening, som gör att det blir lättare att berätta. L lyfter repetitionen 

i startmeningarna som en stor vinst för att eleverna sedan skall komma ihåg innehållet, 

vilket alla de fyra eleverna i behov av särskilt stöd anser hjälper dem att bättre förstå 

och minnas innehållet i texten. Westlund (2013) menar också att just återberätta hjälper 

eleverna att minnas huvuddragen och inte bara detaljerna, särskilt för elever i årskurs 3 

och uppåt. 

Under observation 5 upptäcker L en stor vinst med att visa för eleverna hur de kan 

göra för att förstå och skriva om en text med egna ord. Det blir plötsligt viktigt för 

eleverna att förstå det som står i texten. Reichenberg (2008) och Reichenberg och 

Lundberg (2011) menar också att det är viktigt att läraren handleder eleverna i hur 

eleverna skall göra för att förstå innehållet, särskilt elever som behöver stöd för att 

förstå en text. Om L inte prövat att ”modellera”, hade nog inte L förstått hur viktigt 

detta är. Det hade lätt blivit att eleverna hade fått försöka på egen hand oberoende 

avkodningsförmåga, vilket troligen ofta är fallet i många klassrum. Denna händelse 

visar tydligt att eleverna får en annan förståelse för texten när de först får pröva 

tillsammans med läraren. Det är kanske så inte konstigt att elever kan bli passiva i sin 

läsning, om kraven blir för stora och de inte vet hur de skall göra (Reichenberg, 2008)?  

Startmeningarna hjälpte även eleverna att fokusera på vad som står i texten. 

Elevernas egen upplevelse av att det kändes lättare och att det var skönt att få redovisa 

något som man förstod, skall inte underskattas. Elever som känner att de klarar av 

uppgifter i skolan, kommer att öka sin motivation inför kommande uppgifter, och på så 

sätt lättare hamna positiva cirklar (Bråten, 2010b). 

L lyfter också vikten av att inlärningen bör ske genom att eleverna får samtala runt 

texters innehåll, vilket stödjs av Goldman och Bloome (2004). De menar att det är 

viktigt att eleverna får diskutera och kommunicera om vad textens innehåll förmedlar 

(Goldman & Bloome, 2004). L upplever också att eleverna genom att uttrycka sina egna 

tankar och ta del av andras, lär sig mer och minns innehållet bättre, vilket också stöds av 

Goldman och Bloome (2004). Gao (2013) och Graham och Herbert (2010) trycker dock 

på att skrivandet också är bra för att utveckla läsförståelsen, särskilt för äldre elever, 

(Graham & Herbert, 2010) och att elever med annat språk är bättre hjälpta av att växla 

mellan att skriva och berätta muntligt om innehållet (Gao, 2013). I denna årskurs 3 går 

ingen elev med annat modersmål, men eftersom elever i behov av särskilt stöd ansett att 

det känns avgränsat och lätt att muntligt genomföra startmeningarna, vore det bra att 

även träna att skriva dem. 

7.2.5 Strategiernas stöd för läsförståelsen 

Det L har sett som en styrka med att arbeta enligt de tre strategierna är att han tycker sig 

se att de stödjer elever på olika läsförståelsenivåer. I samma sätt att arbeta, finns det 

olika saker som stödjer elever på olika nivåer.  

L anser att strategin att aktivera förkunskaper och att föregripa innehållet, är den 

strategi som kanske mest stödjer elever i behov av stöd, detta genom att de både får ta 

del av andras förkunskaper, vilket alla elever kanske inte alltid har, och att 

förkunskaperna repeteras när alla i klassen får berätta om sina tankar. Utifrån L:s 
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berättelse kan det tänkas vara ett sätt att komma runt den problematik som Murnane et 

al. (2012) lyfter om att alla elever inte har några förkunskaper. Genom att lyfta 

elevernas förkunskaper i klassen, får de som inte har någon förkunskap hjälp med att 

förstå det de skall läsa om. Detta bekräftas också av alla intervjuade elever, de lär av 

varandra, även om de alla tycker att det tagit för lång tid. Ett alternativ skulle kunna 

vara att eleverna får prata om sina förkunskaper som de sitter, fyra och fyra, så består 

fördelen att de kan delge varandra sina förkunskaper, men på kortare tid? Tidsaspekten 

kanske även kan vara en nyckelfaktor att övergripande ta i beaktning för att även elever 

i behov ska orka genomföra alla moment av gemensamma samtal i de tre strategierna? 

Strategin att strukturera information anser L däremot särskilt stödja de elever som är 

framåt, eftersom de då får möjlighet att fördjupa sina kunskaper. Det kan ha att göra 

med att L själv är lite osäker på hur han skall använda denna strategi, och att han sett att 

det är de elever som är framåt som snabbast greppat detta sätt att dela upp kunskap, men 

tre av de fyra elever som intervjuades tycker dock att denna strategi hjälper dem att 

komma ihåg bättre. Om man betänker att dessa elever är barn som kan behöva repetition 

och mer tid att lära, så får resultatet dock ses som positivt. Det skulle dock vara 

intressant att höra hur de upplever metoden om några månader.  

Hur man skall nå den elev som tycker att det är tråkigt att vänta och lyssna på de 

andra när L fyller i VÖL-diagrammet är svårt att säga. Det kan vara så att vissa barn inte 

kan ta till sig dessa strategier på ett bra sätt i helklass. Vellutino och Scanlon (2002) 

lyfter i sin studie av elever i årskurs 1, att det ibland inte går för eleven ta till sig dessa 

lässtrategier, hur mycket de än tränar. Stöd måste kanske sättas in tidigare. Om stödet 

sätts in för sent, kanske eleven får svårt att utveckla nya strategier som kan utveckla 

läsförståelsen (Vellutino & Scanlon, 2002). Samtidigt lyfter Wong och Wilson (1984) 

att för att eleverna skall kunna utveckla sin läsförståelse, måste rätt instruktioner ges, 

vilket kanske inte skedde inom denna intervention. Eleven kanske hade behövt en 

tydligare modellering eller mer träning? 

L menar att strategin att återge innehållet hjälper elever i behov av särskilt stöd att få 

hjälp med att förstå innehållet och att genom repetition och genom att få hjälp att plocka 

ut det väsentligaste, minns texten bättre, vilket Lanning (2008) menar är särskilt viktigt 

när eleverna blir äldre och läser längre faktatexter.  

L menar också att dessa elever, som innan kanske inte vågat berätta något från 

texten, nu med den begränsade formen, kan våga berätta i klassen, vilket även eleverna 

bekräftar. L lyfter också att han får hjälp med att se hur eleverna förstår texterna när de 

återberättar innehållet med startmeningar.  

En positiv sidoeffekt av att återge innehållet med startmeningar, är att L som tidigare 

inte vetat hur han skulle bedöma elevernas läsförståelse i den kontinuerliga 

undervisningen, nu har fått ett verktyg att se vad eleven uppfattar i texten. Då kan L 

anpassa texter efter elevens närmaste utvecklingszon, så att eleven får stöd att nå en 

högre läsförståelse (Säljö, 2002). 

7.2.6 Lästestet 

Analysen av testet visar att elevernas resultat på lästestet ”Vilken bild är rätt?” 

(Lundberg, 2001) troligen inte säger så mycket om elevernas läsförståelse och därmed 
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inte heller något om effekten av de tre strategierna, eftersom testet istället mäter 

avkodning, läsflyt och elevernas förmåga till snabb bildanalys. Det blir mer en mätning 

av elevernas fonologiska förmåga, bokstavskännedom och elevernas korttidsminne, som 

är viktiga komponenter för att förstå ord (De Jong & Van der Leji, 2002; Kendeou et al., 

2009). 

Lundberg (2001) menar att om eleverna har många fel på testet ”Vilken bild är rätt?”, 

så har de oftast stora svårigheter med läsningens alla sidor. De förslag till träning som 

ges i testets handledning, är t.ex. att eleverna skall läsa ordlistor som börjar på samma 

bokstav och ”gnugga” in dem, så att de kan helordsläsa dem sedan, vilket då ökar 

läshastigheten (Lundberg, 2001), men fördjupar detta läsförståelsen? Eleven kan ha en 

god läsförståelse, även om inte läsflyt och läshastighet är automatiserad (Samuelstuen & 

Bråten, 2005). 

Testet borde inte framhållas vara ett läsförståelsetest, utan det bör istället klargöra 

vad det egentligen mäter, vilket enligt min mening är den färdighetsbaserade delen av 

läsningen (Lesaux, 2012). 

Eleverna får inte associera bilderna i testet till egna erfarenheter och måste förstå att 

det är viktigt att uppgifterna genomförs så snabbt som möjligt. Testet förutsätter att 

eleverna har kunskap om fler saker än läsning, de behöver ha en slags skoltestskunskap 

och blir därför också ett test av hur eleverna klarar skoltester (Wedin, 2010).  

I arbetet med strategierna har elevernas förkunskaper värderats högt för att kunna 

stödja den kommande läsförståelsen. Vidare har eleverna fått analysera bilderna fritt och 

det har inte bara funnits ett enda svar som är rätt, elevernas mångfald av åsikter och 

tankar har setts som en rikedom under interventionen och eleverna har inte vid något 

tillfälle blivit informerade om att de måste arbeta så snabbt de kan, vilket gör att testet 

går stick i stäv mot strategiernas intentioner.  

Det är uppseendeväckande att testet beskrivs som ett läsförståelsetest, när det 

egentligen mäter andra aspekter av läsningen. I denna klass finns inga elever med annat 

modersmål, men enligt Wedin (2010) som analyserat detta test finns det flera bilder som 

är väldigt lika och beroende på vad som tolkas in i bilden utifrån elevens bakgrund, kan 

eleven anse att olika bilder passar ihop med den lästa meningen, vilket gör 

svarsalternativen godtyckliga. 

Testresultaten visar att 39 % av eleverna i klassen har gått bakåt i sina resultat på 

testet mellan årskurs 2 och 3, och leder till slutsatsen att elevernas resultat gällande 

avkodning och läsflyt inte har påverkats av interventionens genomförande. 

Kommunen där studien genomförts använder detta test för att mäta elevernas 

läsförståelse både i årskurs 2 och 3, för att sedan fördela specialpedagogiska resurser, 

och testet förekommer troligen även i andra kommuner för att mäta läsförståelse. En 

undran som väcks är vilka insatser som då sätts då in för de elever som presterar dåligt 

på detta test? Får eleven träna på att läsa och förstå texter? Eller tränas elevens 

avkodning och läsflyt?  

När skolan tror att de mäter elevernas läsförståelse, och egentligen inte gör det, så 

kommer alla elever i kläm, både elever med svag och stark läsförståelse, eftersom 

skolan egentligen inte vet vilken läsförståelse någon elev har. Om lärarna därtill saknar 

egna verktyg för att mäta elevernas läsförståelse, som L i denna studie inte känts sig ha, 
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då kommer elevernas läsförståelseundervisning att till stor del grunda sig på resultaten 

av felaktiga test, vilket är att svika eleverna. Wedin (2010) menar också att lästester ofta 

styr den kommande läsundervisningen.  

En fundering som väckts är om läsförståelse alls går att mäta genom tester som är 

utformade med normerande bedömningsskalor? Målen i svenska för årskurs 1-3 lyfter 

också helt andra kunskaper som skall utvecklas hos eleverna; att kunna tolka texter 

beroende på hur de är uppbyggda och vad den handlar om, samt utveckla ett kritiskt 

förhållningssätt till texter (Skolverket, 2011b). I detta test mäts istället vad eleverna kan 

förstå av en eller två meningar och hur de kan tolka bilder, utan att kopplas till ett 

sammanhang. 

Om eleverna skall kunna förstå och ta till sig texters innehåll under den fortsatta 

skolgången och eventuellt klara vidare studier (SFS:2010:800), samt senare kunna ta del 

av information i samhället för att ta väl begrundade beslut i sitt liv (Bråten, 2010a), 

måste skolan söka efter ett bättre sätt att bedöma läsförståelse och även fundera över 

vad begreppet läsförståelse innefattar.  

En annan tanke som infinner sig är att det kanske finns fler lästester som mäter andra 

saker än de beskriver sig göra?  

Om man betänker att elevernas motivation för läsning, till stor del hör ihop med hur 

de känt att de tidigare klarat av något (Bråten, 2010b), kan man undra hur lästesterna i 

skolan påverkar elevernas motivation. Resultaten blir missvisande för både elever och 

föräldrar. 

7.2.7 Relevans för speciallärare? 

Efter denna interventions genomförande, har en undran växt om inte skolorna borde 

fokusera mer på innehållet i undervisningen och hur man kan lära eleverna goda 

läsförståelsestrategier för att förstå det de läser och övervaka sin egen läsning, vilket 

Kelinger et al. (2007) menar gestaltar den goda läsaren. Vi skall kanske vara försiktiga 

med att dra slutsatser om barnens förmåga eller oförmåga, innan skolan aktivt prövat att 

finna arbetsmetoder som stödjer elevernas egna läsförståelsestrategier (Lundberg & 

Reichenberg, 2014; Vellutino & Scanlon, 2002).  

Varför inte börja med att utveckla skolans innehåll först, innan vi antar ett 

kompensatoriskt förhållningssätt att se på elevens brister (Nilholm, 2007)? 

Gersten et al. (2001) tar upp att elever som har svårt att förstå det de läser, kanske 

inte aktivt använder sig av strategier och övervakar sin egen läsförståelse. Vellutino och 

Scanlon (2002) menar också att elevers svårigheter kan ha sin grund i antingen 

kognitiva svårigheter, eller i felaktiga instruktioner i skolan. För att alla barn skall få 

samma chans i skolan och sedan i samhället måste skolan ta ett större ansvar för att 

vägleda och stödja eleverna i deras läsförståelse (Torgensen, 2002). Varför det inte görs, 

kan kanske bero på att pedagogerna faktiskt inte vet hur de skall göra? Som 

speciallärare bör vi försöka lyfta vad läsförståelse är och vilka faktorer som påverkar 

utvecklingen av denna, samt hur vi i skolan kan fördjupa elevernas läsförståelse i alla 

ämnen, inte bara i svenska, vilket också trycks på i läroplanen (Skolverket, 2011b). 

Skolans uppdrag är även att anpassa undervisningen efter elevernas olika behov så att 

alla får samma chans att utvecklas, oberoende bakgrund (Skolverket 2007). Skolan skall 
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inte förstärka elevernas bakgrund, utan tvärtom försöka utjämna elevernas skilda nivåer 

i läsförståelse. 

En reflektion utifrån studien som jag kommer att bära med mig i mitt kommande 

uppdrag som speciallärare, är att elever i behov av särskilt stöd kan upplevas tysta i 

klassrummet, men ibland inneha en otrolig förmåga att beskriva sitt eget sätt att lära, 

vilket överraskade mig positivt i intervjun med elev E17. Det enskilda samtalet kan vara 

en stor källa till kunskap om elevens styrkor och vilka anpassningar och vilken sorts 

träning eleven behöver, vilket kan säga mer än många tester. 

Utifrån studiens missvisande mätningar av elevernas läsförståelse, känns det enormt 

viktigt att vi speciallärare går igenom de tester som skall användas i skolan och ser vad 

de egentligen mäter. En fundering är om det verkligen är möjligt att bedöma 

läsförståelse på tid? Elever kan ju ha en god läsförståelse, även om de inte kan läsa och 

avkoda snabbt. 

7.2.8 Avslutande reflektioner och vidare forskning 

Eftersom studiens resultat, övervägande ansetts stödja elevernas läsförståelse, vore det 

intressant att komma tillbaka till klassen och läraren för att göra en uppföljande studie 

någon gång under kommande vårtermin. Frågor som vore intressant att få svar på är 

t.ex.: Hur strategierna utvecklats under längre tid? Vad har förändrats? Har något 

tillkommit, och på vilka grunder? Har något tagits bort? Av vilket skäl? Har läraren 

utvecklat modelleringen av strategierna? Använder eleverna själva dessa strategier när 

de läser? Har elevernas metakognition kring användandet av strategierna utvecklats? I 

så fall, på vilket sätt?   

En annan tanke är att det skulle vara intressant att få genomföra en intervention som 

bygger på fler delar av vägledningsmaterialet Leselos, eller se hur strategin att 

strukturera informationen fungerar om läraren endast introducerar denna? Skulle 

resultatet av strategin att strukturera information ses ge tydligare effekt om läraren 

enbart fokuserade denna, eftersom NRP (2000) menar att detta är en av 

läsförståelsestrategierna som visats ge mest effekt på läsförståelsen? 

En naturlig fortsättning på denna studie skulle också vara att utvärdera fler test av 

läsförståelse, för att se vad de mäter och vad skolorna tror att de mäter.  
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Bilaga 1 

Hej! Jag går nu sista terminen på Speciallärarprogrammet, inriktning svenska, och ska 

genomföra en praktisk undersökning, med fokus läsförståelse. 

Utifrån de sjunkande resultaten vad gäller läsförståelse vid de senaste PISA- och 

PIRLS-undersökningarna, känns det angeläget att försöka hitta pedagogiska 

arbetsverktyg för att öka läsförståelsen, som kan fungera i den praktiska verksamheten.  

Förståelsen av faktatexter är det som sjunkit mest, även om eleverna även försämrat sina 

resultat i sin läsning av skönlitteratur. Sverige är det land som sjunkit allra mest i sin 

läsförståelse (i PISA), och det var bara fyra länder som hade lägre resultat i den senaste 

undersökningen, 2012. De svenska eleverna hade toppresultat i PIRLS, vid den första 

mätningen 2001, men ligger nu just över medelsnittet av EU/OECD-länderna, och har 

sedan 2001 stadigt försämrat sina resultat. 

Det är av demokratiskt värde att alla elever, oberoende av sociokulturell bakgrund eller 

om eleven är i behov av särskilt stöd, utvecklar denna förmåga. Det är därför intressant 

att se hur andra länder gör för att öka sin läsförståelse. Den norska skolan, som tidigare 

fått dåliga resultat i både PISA och PIRLS, har nu lyckats vända trenden och höjer nu 

istället sina resultat och det är framförallt de svaga eleverna som blivit bättre i Norge. 

Lesesentret i Stavanger, som är Norges nationella forskningscentrum med inriktning 

läsning och skrivning, har utformat en praktisk modell som bygger på aktuell forskning 

om läsförståelse av faktatexter. De norska lärarna arbetar efter denna modell. 

Modellen är en del av det norska Kunskapsløftet, som utformades under mitten av 

2000-talet. 

Min önskan är att få introducera dessa strategier för dig och att du sedan försöker följa 

stegen i denna. Jag önskar få genomföra klassrumsobservationer under lektionerna i 

NO, under ca 6 veckors tid, och även en intervju med några elever (om föräldrar och 

barn tillåter…) 

Önskar även få göra två intervjuer med dig som lärare, samt få tillåtelse att få 

information om elevernas resultat från de läsförståelsetester som kommunen genomför, 

både från årskurs 2 och från årskurs 3 för att se om de förbättrat sina resultat.  

Om du antar detta ”erbjudande”, så kommer jag naturligtvis att fråga efter föräldrarnas 

tillstånd att få ta med resultaten i min studie. Om någon säger nej, så behöver inte dessa 

elevers resultat ingå i studien. 

Kommun, skola, lärare, och elever är naturligtvis anonyma i min studie och resultaten 

kommer bara att användas för studiens syfte. Uppsatsen kommer dock att finnas 

tillgänglig på Umeå Universitet. Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas om man av 

något skäl skulle önska.  

Jag skulle vara väldigt tacksam om du vill/har möjlighet att delta i detta ”experiment”. 

Mvh Maria Edsmalm (XXX-XXX XX XX) 



 

Bilaga 2 

Till föräldrar som har barn i klass 3B  2013-09-16-Kommunen 

Jag heter Maria Edsmalm, och jag utbildar mig till speciallärare vid Umeå Universitet. 

Jag går nu sista terminen på speciallärarprogrammet, inriktning svenska, mot läs-och 

skrivutveckling. Denna termin ingår det i min utbildning att skriva ett examensarbete 

som ska genomföras i skolans praktiska verksamhet. Under studiernas gång har min 

önskan vuxit att få fördjupa mig i hur lärare kan stödja elevernas utveckling av en god 

läsförståelse. 

 

I mitt examensarbete under hösten 2014, är det min önskan att få undersöka hur 

eleverna kan bli hjälpta i sin läsförståelse av faktatexter under NO-lektionerna genom 

att ert barns lärare prövar några forskningsgrundade strategier för ökad läsförståelse. 

Norge som har börjat vända sin negativa trend vad gäller läsförståelse av faktatexter, har 

bl.a. använt sig av dessa strategier, vilket har lett fram till min önskan att se hur dessa 

kan stötta elever i vår skola. Eleverna kommer att undervisas med hjälp av dessa 

strategier av elevernas klasslärare och rektor har gett sitt medgivande till studien. 

 

Jag kommer att observera elevernas arbete i NO under ca 6 veckor under oktober och 

november. Jag vill också intervjua några elever, för att höra hur de upplevt att arbeta 

efter dessa strategier, t.ex. tycker de att dessa har hjälpt dem att förstå texterna bättre? 

Intervjuerna kommer att spelas in i form av ljudupptagning, men endast för att kunna 

skriva ner dem sedan. Efter det, så kommer ljudinspelningarna att raderas. 

Ett läsförståelsetest kommer också att genomföras efter de 6 veckorna, för att se om det 

går att urskilja någon förändring i elevernas läsförståelse. Sex veckor är kort tid för att 

hinna införa dessa strategier, men det blir spännande och se om det går att se någon 

förändring. Jag skulle också vilja ta del av förra årets resultat från screeningen av 

elevernas läsförståelsetest som de gjorde i november. Detta för att kunna jämföra med 

det nya testets resultat. 

  

De data som samlas in kommer endast att användas i mitt examensarbete. Alla 

uppgifter kommer att vara anonyma i arbetet. Det är frivilligt att vara med i studien, 

och man kan när som helst avbryta sitt barns deltagande. De elever som inte får eller 

inte vill delta i studien, kommer ändå att undervisas efter metoden och göra lästestet, 

men då kommer dessa elever inte att observeras, intervjuas eller finnas med i studien på 

något sätt.  

 

Examensarbetet kommer att redovisas i januari 2015, och kommer därefter att finnas 

tillgängligt på Umeå Universitet. 

Jag skulle vara tacksam om ni låter er barn delta i studien. Har ni några frågor är ni 

välkomna att kontakta mig via mail eller telefon. Var vänlig och skicka tillbaka ert svar 

till er lärare så snart som möjligt. 



 

Med vänlig hälsning 

Maria Edsmalm maria.edsmalm@telia.com telefon: XXX-XXX XX XX  

__________________________________________________________________________  

observeras i denna studie.  

intervjuas i denna studie.  

resultat från lästestet får ingå i 
denna studie.  

inte till att vår son/dotter deltar i denna studie.  

  

--------------------------------------------_______________________________  

Elevens namn  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------
________________________________ ____________________________ 

Vårdnadshavares underskrift             Vårdnadshavares underskrift 

 



 

Bilaga 3 

ETISKA REGLER 

Rektor informerades om de forskningsetiska principer som gällde för studien: 

1. Konfidentialitetskravet (Att skolan, eleverna, lärarna och kommunen skulle vara 

anonyma i studien). 

2. Nyttjandekravet (Att materialet endast skulle användas för studiens syfte). 

3. Samtyckeskravet (Att deltagandet var frivilligt och att om de av något skäl senare vill 

avbryta studien, har rätt till detta). 

4. Informationskravet (Att syftet med studien är att se om dessa pedagogiska verktyg 

kan stödja elevernas läsförståelse av faktatexter. Det är en möjlighet för läraren att 

pröva nya pedagogiska verktyg.) 

(Vetenskapsrådet, 2002)  



 

Bilaga 4 

INTERVJUGUIDE 1 

Syftet med intervjun är att försöka förstå världen ur intervjupersonens synvinkel och 

att lyssna till dennes upplevelser och hur denna lärare tänker kring mina 

frågeställningar.  

Centrala teman 

Önskan är att få en fördjupad bild hur denna lärare tänker och förhåller sig till 

begreppen läsförståelse, inlärning och undervisning, samt elever i behov av särskilt 

stöd innan denne lärare har fått handledning i de fyra strategierna som skall användas i 

undervisningen för ökad läsförståelse.  

 

 

 

 

 

Öppet samtalsklimat: 
Förklara vad intervjun går ut på: 

-Har du varit på intervju tidigare? Hur känner du inför detta samtal?  

*Bejakande. 

*Intresserad. 

*Fråga upp! 

 

Formalia:  

Lärarutbildning? Vilket år tog du examen? Hur mycket utbildning för att undervisa i 

läsförståelse fick du i i din lärarutbildning? Fortbildning? Hur länge har du undervisat 

åk 1-3? Finns det något du saknat i din utbildning under åren som lärare? 

 
Forskningsfrågor 
Hur påverkar arbetet enligt metoden elevernas läsförståelse av faktatexter i NO? 
Vilka skillnader kan identifieras utifrån provresultaten vid det första och det avslutande 
provtillfället? 
Hur upplever läraren verktygen i metoden? 
Hur gestaltar sig lärarens undervisning enligt metoden? 
Hur upplever elever i behov av särskilt stöd metoden? 

 

 

Informera om Etiska regler: (Vetenskapsrådet, 2002) 

1. Konfidentialtitetskravet (anonymiteten). 

2. Nyttjandekravet (endast i min rapport). 

3. Samtyckeskravet (frivilligt deltagande). 

4. Informationskravet (syftet med studien). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fokus:  

 Läsförståelse  

 Inlärning-vad är det? 

 Förståelse-vad är det? 

 Vad tror du att det beror på att svenska elevers läsförståelse ständigt sjunker, 
särskilt av faktatexter? 

 Hur tänker du inför en planering i NO? Vilka aspekter är viktiga att tänka på 
anser du? 

 Hur tänker/anpassar du för att alla elever skall nå förståelse? Elever i behov av 
särskilt stöd? 

 Vilka är svårigheterna som du ser det med att hjälpa eleverna att förstå och 
komma ihåg? 

 Hur bedömer du elevernas läsförståelse?  

 Om du skulle beskriva en elev som har en god läsförståelse, hur skulle du 
beskriva den eleven? 

 Om du skulle beskriva en elev som har låg läsförståelse, hur skulle du beskriva 
den eleven? 

 Anser du att eleverna i din klass representeras av mestadels elever med god 
läsförståelse, eller med låg läsförståelse? Utveckla. 

 Vad menas med ett pedagogiskt verktyg för dig? 

 Vilka förhoppningar har du inför att arbeta enligt dessa pedagogiska verktyg?  

 Vilka farhågor har du? 

LÄSFÖRSTÅELSE 
INLÄRNING UNDERVISNING 
ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD 

Var öppen för nya aspekter, 

identifiera mig inte med det jag 

hör. Förbli ”kritisk” och ställ 

fler frågor. 

 

SKAPA ÖPPET KLIMAT! 

 

Fråga upp om begrepp, så att 

jag förstår. 

 

LYSSNA! Kom ihåg att inte 

forcera! 

 

FRÅGA UPP! 

 

Vad tror du att det kan bero på?                   Varför är det så? 

 

Vad tänkte du då?                                         Du menar alltså att… 

 

Kan du utveckla! Berätta mer!      Vad är din erfarenhet? 

 

Ser du någon skillnad om du jämför… 

 

Kan du säga något mer om det? 

 

Har du några fler exempel på detta? 

 



 

Bilaga 5 
FRÅGOR TILL LÄRAREN- INTERVJU 2 

*Hur har du tyckt om att arbeta enligt metoden? 

*Vad skulle du säga är den största skillnaden mot hur du brukar arbeta?  Beskriv! Ge 

exempel! 

* Vilka strategier har varit lättare, respektive svårare att omsätta i praktiken i 

klassrummet? 

*Finns det något från arbetet enligt metoden som du minns särskilt väl (Antingen 

positivt eller negativt). Beskriv. 

1.Vad har varit positivt eller negativt med att aktivera förkunskaperna och att 

föregripa innehållet? 

*Kan du se att denna strategi har hjälpt eleverna i deras läsförståelse på något sätt? I 

så fall hur?  

*Kan du se andra fördelar eller nackdelar med att arbeta på detta sätt? 

*Anser du att denna strategi är bra för alla elever, inkluderat elever i behov av särskilt 

stöd? Finns det några elever som den passar bättre för? Vilka i så fall? Om det är så: 

Fråga upp: Beskriv hur den i så fall kan hjälpa/stötta! 

 

2. Vad har varit positivt eller negativt med att strukturera upp innehållet? 

*Kan du se att denna strategi har hjälpt eleverna i deras läsförståelse på något sätt? I 

så fall hur?  

*Kan du se att denna strategi har hjälpt eleverna i deras läsförståelse på något sätt? 

*Eller att minnas på något annat sätt? Ge gärna exempel. 

*Kan du se några fördelar eller nackdelar med att arbeta med denna strategi? 

*Anser du att denna strategi är bra för alla elever, inkluderat elever i behov av särskilt 

stöd? Finns det några elever som den passar bättre för? Vilka i så fall? Beskriv! 

 

3. Vad har varit positivt eller negativt med att återge innehållet kontinuerligt? 

*Kan du se att denna strategi har hjälpt eleverna att plocka ut det viktigaste och förstå 

texterna på ett bättre sätt? I så fall hur kan du märka det? 

*Kan du se några fördelar eller nackdelar med att arbeta med denna strategi? 

*Anser du att denna strategi är bra för alla elever, inkluderat elever i behov av särskilt 

stöd? Finns det några elever som den passar bättre för? Vilka i så fall? Beskriv! 

 

4: När du arbetat enligt metoden, kan du se att den särskilt hjälper elever i behov av 

särskilt stöd på något sätt? Ge gärna konkreta exempel! 



 

*Kan du se några skillnader på hur dessa strategier kan stötta elever i behov av särskilt 

stöd och ”de starka” eleverna? 

*Finns det något som du skulle vilja lyfta fram som särskilt viktigt att tänka på när man 

arbetar med dessa strategier med elever i behov av särskilt stöd? 

5. Vid ett tillfälle visade du klassen hur man kan läsa en faktatext så att man förstår 

den och sedan skriva ner med egna ord. Kan du beskriva vad som hände med eleverna 

sedan. 

Vad tror du att det berodde på? 

 

5. Så här i efterhand. Är det något i förberedelserna med arbete med dessa strategier 

som du hade önskat varit annorlunda? (Tid? Möjlighet att samtala Mer handledning? 

Möjlighet att läsa in sig mer själv?) 

Vänta på svaret först, sedan: Vad tror du att du hade blivit annorlunda då? 

 

6. Har din syn på vad läsförståelse ändrats under tiden du arbetat enligt metoden? 

Beskriv! 

*Finns det någon av strategierna som du mot bakgrund mot det du prövat, anser är 

viktigare än någon annan för att hjälpa eleverna att förstå det de läser? I så fall vilken? 

Varför? Beskriv! 

 

7. Finns det något som du i efterhand tänkt att du skulle önskat att du gjort på ett 

annat sätt? Vad? Beskriv! 

 

8. Vad kommer du att bära med dig efter denna period? Finns det något som du 

kommer att fortsätta med? Förklara gärna varför!  

*Finns det något som du inte kommer att fortsätta med? Kan du beskriva varför? 
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OBSERVATIONSGUIDE 

 

 

 

 

FOKUS:  

Aktivera förkunskaper och föregripa innehållet 

Strukturera texten 

Återge innehållet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vara öppen för vad som händer!  
 
Inte vad jag tror skall hända! 
 

Var ÖPPEN för nya mönster. Hur gör läraren när han 
genomför de olika strategierna i 
klassrummet?   
 SAMTAL MELLAN ELEVERNA? 

ELEVAKTIVITET? 
HUR modellerar läraren? 

Övergripande fokus över hela perioden: 
Förändras undervisningen allt eftersom?  
 
Blir barnen mer aktiva allt eftersom interventionen pågår?  
 
Vad händer? 
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OBSERVATIONSSCHEMA 

Årskurs 3                 Ämne: NO Antal elever:                 Total lektionstid: 
 

Inledning av lektionen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hur de arbetar med texterna: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hur de återger innehållet i  texterna:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avslutning:  
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ELEVINTERVJUER 

Etisk information: 

Spelar in, men bara för att slippa skriva ner svaren när vi pratar. När jag skrivit ner det 

så kommer jag att förstöra inspelningen. Jag kommer inte att skriva in ditt namn, utan 

du kommer att vara anonym (kommer bara att skriva att jag pratat med en elev i 

klassen). Min uppsats kommer enbart att finnas på Umeå Universitet, men inte i någon 

tidning där alla kan läsa den.  

 

FOKUS: 

Forskningsfrågorna: 

 Vilka uppfattningar har eleven av nyttan med att arbeta enligt metoden? 

 Hur har eleven upplevt arbetet enligt metoden? 

 

FRÅGOR 

Nu har ni haft ett tema om vatten och er lärare har försökt att hjälpa er att förstå och 

minnas det ni läser.  

Tycker du att ni har ni arbetat på något annat sätt än i vanliga fall under de lektioner 

jag varit hos er?  

På vilket sätt? Kan du ge något exempel. 

 

Utgå från konkreta exempel av strategierna:  

Frågeord: Hur? Vad? På vilket sätt? Berätta mer! Kan du ge ett exempel! Beskriv! 

 

1. Pratat innan om era egna erfarenheter och pratat om hur texten ser ut, rubriker 

och bilder. 

*Brukar du titta på bilderna och rubrikerna innan du skall läsa något? Hjälper det? 

Berätta! 

*Är en text om t.ex. vattnets kretslopp annorlunda skriven än en berättelse? Berätta! 

*Är det lättast att få berätta om dina egna tankar först eller sist i klassen? Vad tycker 

du? Varför? 

*Kan dina kompisar lära dig något när de berättar om sina tankar? Hur? 

*Kan du lära något från dem när de berättar om sina tankar?  

*Vad tyckte du om få berätta om dina tankar innan? 

Ni såg en film om Hajmannen och Speed innan ni läste om kretsloppet i boken och en 

film om hajar i Sverige.  

*Blev det lättare att förstå texten ni läste, när ni fått se filmen först? På vilket sätt? 

*Tycker du att det blir lättare att förstå det du läser när du först tänkt på vad du redan 

kan om ämnet? Berätta hur du tänker! 



 

*Visste du att ni pratade om vad ni kan för att ni lättare skulle förstå texten sen?  

 

2. Skrivit upp Vad ni vet-Vad ni önskar få lära er- Vad ni lärt 

*Har du tänkt på att man kan dela upp det man läser på det sättet förut?  

*Hur brukar du göra för att komma ihåg det du läser? 

*Vad tycket du om att arbeta på detta sätt? Berätta! 

*Visste du att ni gjorde på detta sätt för att ni lättare skulle komma ihåg och 

minnas det ni läser? (Att det blir lättare att ”plocka fram” sin kunskap när man har 

strukturerat det man lärt sig på något sätt.) 

  

3. Att berätta på olika sätt vad ni läst och sett på film. Startmeningar och 

redovisning. 

-Jag tror att det här handlar om… 

-Jag har lärt mig… 

 

*Hjälper det dig på något sätt? Hur? 

*Vad tyckte du om att få berätta om det i klassen? 

*Är det lättast att få berätta först eller sist?  

* Blir det lättare att förstå det du läser? Hur? Lär man av varandra? 

*Blev det lättare att minnas? Hur? 

*Hjälper dessa startmeningar dig att berätta om texten? På vilket sätt? 

*Visste du att ni gjorde detta för att det skall hjälpa er att se det viktigaste i texten? 

 

Er lärare visade en gång hur man kunde göra för att förstå texten och skriva ner det 

man läst med egna ord. Det var innan ni skulle redovisa. (Hajar, rockor, bläckfiskar och 

mantor.) 

*Hur gjorde du med texten efter att han visat hur man kunde göra? 

*Hur gjorde du innan han visade? 

 

Andra frågor om läsning och inlärning: 

*Hur gör du för att förstå det du läser? 

*Vad behöver man kunna för att klara det? Samtala om detta… 

*Finns det något som du tror skulle hjälpa dig att förstå det du läser ännu bättre? Vad? 

Hur? 

* Vad tycker du? Är det lättare att läsa högt tillsammans i klassen eller att läsa själv? 

Eller när läraren läser? 

*Hur gör du om du inte förstår det du läst? 

*Hur tycker du att du lär bäst? Genom att läsa eller annat sätt? 

*Vilka texter tycker du har varit lättast att läsa? I boken, i häftet om rockor och hajar 

eller häftet om de svenska fiskarna? Vad tror du att det beror på? 



 

*Hur vill du helst berätta om det du lärt dig? 

-Startmeningar? 

-Redovisa inför gruppen? 

-Berätta muntligt? 

-Skriva om det? 

-Prata om det? 

Berätta varför du tycker så! Varför känns det bäst? 
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STARTMENINGAR  

Jag tror att detta handlar om… 

Jag har läst… 

Jag har lärt mig… 

Ordet…………. tror jag betyder… 

Jag tror att huvudbudskapet är… 

När jag läser… 

Det var märkligt att … 

Detta avsnitt handlar om… 

Jag undrar över…………………..därför att … 

Jag tyckte om att…………… därför att …… 

Jag funderar på varför…  


