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Titel 
 

Gynnas Läsförståelse och Läslust hos elever  

med Lässvårigheter av högläsning med 

strukturerade boksamtal? 

En träningsstudie i åk 2 

 

English title 
 

Does reading comprehension and desire to read  

for students with reading disabilities affected by 

being read aloud to participating in structured  

discussions of literature? 

A training study at grade 2 

 

Abstrakt 
 

Studien syftade till att undersöka hur lärarens högläsning med strukturerade boksamtal i 

liten grupp gynnade läsförståelse och läslust framförallt hos elever med läsförståelse-

svårigheter. Träningsstudien genomfördes på två olika skolor och i studien deltog 12 

elever i åk 2 med varierad läsförmåga. Fokus i studien var 6 elever i läsförståelse-

svårigheter. Träningsperioden bestod av 8 träningstillfällen à 60 minuter fördelat på 5 

veckor under månaderna maj och juni. Träningen innehöll lärarens högläsning med 

reciproka samtal grundat i RT-modellen samt Chambers modell för boksamtal och 

fokuserade på lässtrategierna att förutspå, att ställa frågor, klargöra och sammanfatta. 

Träningsgruppen undervisades av oss i vår blivande roll som speciallärare inom språk-, 

skriv- och läsutveckling. En jämförelse avseende läsförståelse gjordes med en 

jämförelsegrupp som deltog i ordinarie klassundervisning och som matchats med 

träningsgruppen. Vi använde ett standardiserat för- och eftertest i läsförståelse för att 

kunna mäta läsförståelsen före och efter genomförd träningsperiod. För att bedöma 

huruvida läslusten ökat efter genomförd träning fyllde eleverna i träningsgruppen i en 

enkät efter första samt sista träningstillfället. Dessutom genomförde vi elevintervjuer 

med de 6 eleverna som uppvisade läsförståelsesvårigheter. Efter avslutad träningsperiod 

förbättrade samtliga elever i träningsgruppen sina resultat på det standardiserade testet. I 

jämförelsegruppen förbättrade de flesta eleverna sina resultat dock ej i samma ut-

sträckning som träningsgruppen. Enkätresultatet i träningsgruppen visade att läslusten 

hade ökat obefintligt hos eleverna i läsförståelsesvårigheter efter genomförd tränings-

period. Även i elevintervjuerna framkom det att läslusten ökat marginellt efter avslutad 

träning. Vår slutsats är att studien visade att lärarens högläsning med strukturerade 

boksamtal i liten grupp är gynnsamma för elever i läsförståelsesvårigheter. 
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1 Inledning 

För att lyckas bra i skolan och i arbetslivet är god läsförståelseförmåga en viktig och 

ofta avgörande förutsättning. Ett mycket angeläget uppdrag för skolan blir därmed att se 

till att eleverna ges en så gynnsam inlärningssituation som möjligt när det gäller 

läsförståelse.  

Vi möts dagligen av olika slags texter som ska läsas, tolkas och förstås och för att bli en 

väl fungerande samhällsmedborgare krävs förmåga att kunna ta till sig och kritiskt 

granska skriftlig information. Elever kommer till skolan med olika förutsättningar för 

att läsförståelsen ska utvecklas i positiv riktning och att fånga upp de som kan tänkas få 

svårigheter med läsningen är ett viktigt uppdrag (Lundberg 2010).  

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Lgr 11 (Skolverket 

2018) står att elever ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att kommunicera i 

tal och skrift, analysera texter och värdera information. Dessutom ska undervisningen 

inspirera elevernas intresse och lust till att läsa och lära tillsammans med andra 

(Skolverket 2018). Att elevers läsförståelse utvecklas positivt under skolgången kan 

således vara grunden för en elevs livslånga lärande. Enligt Skollagen (SFS 2010:800) 

ska goda läskunskaper grundas under de första skolåren och elever som uppvisar 

svårigheter i läsförmåga ska skyndsamt ges stöd. 

Då de flesta lär sig att läsa i skolan ställer det höga krav på att skolans metoder gällande 

läsinlärning och läsförståelsestrategier vilar på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet i en skola för alla. Vi har lång yrkeserfarenhet som klasslärare både på låg- 

och mellanstadiet och har upplevt den ökade betydelsen av elevers läsförståelseförmåga 

i alla skolämnen och i dagens samhälle.  

Vi tänker oss att strukturerade boksamtal genom lärarens högläsning av skönlitterära 

texter kan vara en framgångsrik undervisningsmetod som stimulerar och utvecklar 

elevers läsförståelse. Det vore därför intressant att undersöka lärarens högläsning och 

det strukturerade boksamtalets betydelse för elevers läsförståelse i de tidiga årskurserna, 

särskilt för elever som befinner sig i lässvårigheter. Med hjälp av tidigare samt aktuell 

forskning undersöks i studien huruvida vår tanke stämmer. Valet att göra studien i 

grundskolans årskurs 2 grundar sig i att vi erfarit att elevers förmåga att använda olika 

lässtrategier börjar utvecklas i den här åldern.  

I jämförande internationella studier som PISA1 2015 (Skolverket 2016) har Sveriges 15-

åringars läsförståelse under ett flertal år uppvisat en nedåtgående trend, vilket lett till att 

olika lässatsningar har gjorts på lågstadiet för att motverka den nedåtgående trenden. 

Senaste PISA- undersökningen 2015 visade en uppåtgående trend av svenska elevers 

läsförståelse och att Sveriges resultat är högre än OECD-genomsnittet. Trots förbättrat 

resultat behövs fortsatt arbete för att förbättra och utveckla elevers läsförmåga 

(Skolverket 2016).   

 
1 PISA- (Programme for International Student Assessment) är en undersökning som genomförs av OECD 

(Organization for Economic Co-operation and Development) som är en organisation för ekonomiskt 

samarbete och utveckling. 15-åriga elever från OECDs medlemsländer deltar i undersökningen som görs i 

matematik, NO och läsförståelse (www.oecd.org). 
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Den internationella undersökningen PIRLS 2 2016 (Skolverket 2017) riktad till elever i 

årskurs 4, visade att i förhållande till det internationella genomsnittet lades lite tid åt 

aktiviteter för att utveckla läsförståelse och lässtrategier. Samma undersökning visade 

även att elevers attityd till läsning och läsintresse försämrats jämfört med tidigare 

undersökningar.  

I 2000-talets kunskaps- och informationssamhälle behövs förutom att enbart läsa också 

förmågan att värdera, sortera och kritiskt granska texter och svag läsförståelse kan leda 

till sämre livsvillkor (Westlund 2009). Även Fouganthine (2012) konstaterar i sin 

avhandling att bristande läsförmåga kan få negativa konsekvenser i exempelvis olika 

möjligheter vad gäller arbetsliv och livet i sig. Utifrån ovanstående inledning motiverar 

vi  vår studies syfte och dess frågeställningar.  

 

1.1 Uppsatsens disposition 

 

Efter uppsatsens inledning följer studiens syfte och frågeställningar. Därefter redogörs 

för teoretisk forskningsbakgrund med fokus framförallt på läsförståelse och läs-

förståelsesvårigheter. Vidare beskrivs undervisningsmodeller som främjar läsförståelse 

samt tidigare interventionsstudier som påminner om vår träningsstudie. I det följande 

avsnittet redogörs för studiens metod, urval, instrument, genomförande och avslutas 

med forskningsetiska överväganden. Därefter presenteras studiens resultat och analys 

samt en sammanfattning. Uppsatsens avslutande  diskussionsavsnitt innehåller resultat-

diskussion, metoddiskussion, specialpedagogiska implikationer samt förslag till fortsatt 

forskning. 

  

 
2 PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) är en internationell studie som undersöker 

läsförmåga och attityder till läsning hos elever i åk 4. Studien genomförs av IEA (International 

Association for the Evaluation of Educational Achievement). IEA:s syfte med studien är att förstå politik 

och praxis inom och mellan olika länders utbildningssystem (www.iea.nl). 
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2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att undersöka huruvida lärarens högläsning med strukturerade 

boksamtal gynnar läsförståelsen hos elever i åk 2 som befinner sig i lässvårigheter samt 

undersöka om elevernas lust till att läsa ökat efter genomförd studie. 

 

Frågeställningar 

 

För att nå syftet valdes följande frågeställningar: 

 

• Hur kan högläsning och strukturerade boksamtal gynna läsförståelsen hos elever 

i lässvårigheter?  

 

• Kan läslusten öka av gemensamma strukturerade läsupplevelser hos elever i 

lässvårigheter? 
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3 Teoretisk bakgrund  
 

Skollagen (2010:800) är tydlig med hur viktigt det är att metoder i skolan bygger på 

beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. I föreliggande studies teoretiska bakgrund 

valdes teorier där beprövad erfarenhet finns och som är vetenskapligt grundade samt har 

tydlig anknytning till studiens frågeställningar gällande läsförståelse och hur den, 

liksom läslusten kan gynnas hos elever i lässvårigheter. I följande avsnitt presenteras 

inledningsvis en teoretisk bakgrund kring begreppet läsning, interaktiv läsmodell, 

läsförståelse och dess centrala komponenter. Även faktorer som påverkar läsförståelse 

och läsförståelsesvårigheter beskrivs. Därefter redovisas studiens valda undervisnings-

metoder som främjar läsförståelse som högläsning, Reciprocal Teaching (RT-modellen) 

och Chambers modell för boksamtal. Avslutningsvis delges tidigare genomförda 

interventionsstudier kring Reciprocal Teaching. 

 

3.1 Begreppet läsning  

 

Kamhi och Catts (2014) definierar begreppet läsning som en komplex mental och 

språklig process vars innebörd är att läsaren kan tolka språkets skriftliga symboler samt 

skapa förståelse för innehållet. Läsprocessens grundläggande komponenter kan delas in 

i två centrala grupper: avkodning och språkförståelse. Läsaren kan vid läsning av nya 

ord antingen avkoda eller gissa ordet utifrån stöd i kontexten. Ett ords betydelse 

begränsas beroende av i vilken kontext det sätts in, vilket därmed får betydelse och 

spelar en viktig roll för språkförståelsen. För att en god läsförståelse ska utvecklas är det 

väsentligt att en säker och snabb avkodning uppnås (Elbro 2004). Reichenberg (2006) 

beskriver läsning som ett möte mellan text och läsare, där det krävs att läsaren är 

medveten om att för att mötet ska bli gynnsamt behövs aktivt medskapande av läsaren. 

Det räcker inte att enbart avkoda orden utan även förkunskaper behöver plockas fram 

för att kunna förstå innebörden i det lästa.  

 

3.2 Interaktiv läsmodell 

Interaktiv läsmodell bygger på olika språkliga komponenter som samverkar när vi ska 

läsa (Seidenberg & McClelland 1989; Westlund 2009). Om läsning av ord förekommer 

i en kontext stöds avkodningen (Fouganthine 2012). Ytterligare  faktorer som är 

stödjande är semantiska, syntaktiska och pragmatiska processer och ett flertal 

läsforskare anser att Seidenberg och McClellands (1989) triangelmodell (se figur 1) är 

den mest användbara modellen idag för hur läsning går till (Fouganthine 2012).  

                                                                          
Figur 1. Modell över hur man antar att de språkliga processerna samverkar (Fouganthine 2012, s.61). 



  
 

5 

Den interaktiva läsmodellen baseras på ortografiska, fonologiska och semantiska 

enheter som samarbetar vid läsning (Fouganthine 2012). Resultatet av läsningen är i 

enlighet med modellen beroende på interaktionen mellan de tre enheternas mentala 

representationer. Enligt modellen utvecklas ordigenkänning genom två samverkande 

vägar under läsinlärning och lästräning (Fouganthine 2012). Läsmodellen har senare 

utvecklats med kopplingar mellan den semantiska representationen och kontextuell 

representation som bearbetar enheter på grammatik- och diskursnivå (Bishop & 

Snowling 2004). 

Fouganthine (2012) refererar till Roberts m.fl. (2011) som beskriver och jämför 

processernas olika former av informationsbearbetning vid ordigenkänning. Ortografisk 

information belyser bokstäverna i en text, fonologisk information delar upp ljud av tal 

och skrivna ord och semantisk information innefattar ordförrådet. Meningskonstruktion 

av texten understöds av den kontextuella processorn. Roberts m.fl. (2011) anser att 

ordigenkänning grundar sig på interaktion mellan de olika informationskällorna.  

3.3 Läsförståelse 

 

I studien undersöks lässvaga elevers läsförståelse och i det här avsnittet presenteras 

några läsforskares beskrivningar av begreppet läsförståelse, centrala komponenter 

(färdigheter) i läsförståelse samt faktorer som påverkar läsförståelsen. Läsförståelse är 

en komplex process som består av många komponenter som exempelvis kognitiva 

resurser som att kunna dra slutsatser, göra tolkningar och knyta an till egna erfarenheter 

och som behöver samverka för att individen ska lyckas förstå det som läses. Både 

avkodningsstrategier och förståelsestrategier behövs för att en förståelse för texten ska 

skapas (Høien & Lundberg 2013; Westlund 2009).  

 

God läsförståelse är en nödvändighet för att kunna kommunicera, lära och ta till sig ny 

kunskap, exempelvis vid utbildning, i arbetslivet eller i sociala medier. För att en god 

förståelse ska uppnås förutsätts läsaren kunna skapa en lämplig mental modell, dvs. det 

föreställningsinnehåll som skapas i läsarens eller lyssnarens huvud, vilket exempelvis 

kan vara en inre bild. En mental modell av innehållet i en text kan vara både något 

overkligt eller verkligt. Läsarens mentala modell grundas på information från texten och 

läsarens förkunskaper och utvecklas under läsningen (Oakhill, Cain &  Elbro 2018). 

Fouganthine (2012) belyser att det är svårt att definiera vad som innefattas i 

förståelseprocessen eftersom förståelseutveckling innehåller sammansatta och 

överbryggande processer, där en störning i någon av processerna kan innebära en 

försämrad förståelse.  

 

Läsförståelse kan också beskrivas som ett samspel, en interaktion mellan läsaren och 

texten, vilket därmed kräver att läsaren är aktiv vid läsning. Läsförståelse definieras som 

en förmåga att kunna tolka, hantera information, skapa och omskapa mening i olika 

texter. En god läsförståelse bygger på flera faktorer som exempelvis vem läsaren är, 

läsningens syfte, vilka texter som läses samt i vilken kontext läsningen sker. Läsaren 

använder samma tankeprocesser vid lyssnande till högläst text som vid läsning av 

skriven text (Skolverket 2016). 

 

3.3.1 Centrala komponenter i läsförståelse  

I det här avsnittet presenteras centrala komponenter i läsförståelse (se figur 2). Ord-

avkodning är också en färdighet som krävs för god läsförståelse men är inte i fokus i 

föreliggande studie.  
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Figur 2. Centrala komponenter i läsförståelse (Oakhill, Cain & Elbro 2018, s.23). 
 

Den första komponenten är aktivering av begreppsförståelse och förkunskaper. En text 

kan inte läsas om man inte kan avkoda de enskilda orden. Det räcker inte att enbart 

känna igen de enskilda orden utan man måste veta vad de betyder. Det kan vara 

synnerligen svårt att förstå en text om nyckelorden är okända. Lyckligtvis behöver 

läsaren inte veta betydelsen av varje ord i texten på förhand eftersom några ords 

betydelse kan klargöras under läsningens gång och några ords betydelser kan förstås av 

texten. Det är betydelsefullt för språkförståelsen hur mycket läsaren vet om ordets 

betydelse. En läsare kan veta olika mycket om ett ords betydelse, exempelvis genom att 

ha flera associationer till ordet.  Hur mycket man vet om ett ord kallas för djupet i 

ordkunskapen. Desto djupare ordkunskap läsaren besitter desto enklare är det att 

sammankoppla dem med andra ord och få ett sammanhang i texten. Det krävs djup 

ordkunskap för att läsaren ska klara av att skapa mentala modeller av innehållet i texten.  

Läsaren behöver således förutom att enbart känna igen det skrivna ordet, även aktivera 

ordets betydelse och bruka relevanta associationer för att läsaren ska skapa 

sammanhang mellan ord och begrepp i texten (Oakhill, Cain & Elbro 2018).  

 

En annan komponent som främjar läsförståelsen är förståelsen av meningar och 

sambanden mellan dem. Förutom aktivering av ordbetydelser och förkunskaper behöver 

läsaren även förstå och dra nytta av meningsbyggnaden och få meningarna att hänga 

samman. Ordens ordningsföljd har en viktig roll. Förmodligen blir de mentala 

modellerna olika vid exempelvis följande meningar ”polisen stoppade den unge 

mannen” och ”den unge mannen stoppade polisen” (Oakhill, Cain & Elbro 2018 s.25). 

Skillnaden mellan subjekt och objekt anges av ordföljden. Meningsbyggnaden är 

dessutom oftast mer komplicerad i skrivet språk än jämförelsevis i det talade språket 

(Oakhill, Cain & Elbro 2018). 

 

Ytterligare en central komponent som har betydelse för läsförståelse är läsarens förmåga 

att göra inferenser (slutledningar). De aktiverade ordbetydelserna är väsentliga för att 

läsaren ska sammankoppla delar av texten med sina förkunskaper och därmed göra 

inferenser om det som inte står tydligt uttalat i texten. Inferensläsning kräver 

förkunskaper och att förkunskaperna verkligen aktiveras under läsningen. Läsaren 

använder sina förkunskaper för att bygga en mental modell av innehållet i texten. Den 

mentala modellen är således en sammankoppling av läsarens förkunskaper och 

information från texten. Läsaren använder inferenser, dels för att skapa den mentala 

modellen och dels för att omarbeta den (Oakhill, Cain & Elbro 2018).                                                                                                                                           
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Även Westlund (2009) belyser vikten av att läsaren kan göra inferenser för att kunna 

läsa mellan raderna för att förstå mer än det som bokstavligt står i texten och att 

inferensläsning utvecklas annars blir mötet med texten misslyckat även om läsarens 

avkodning fungerar. 

 

Förståelseövervakning är ännu en central komponent i läsförståelse och innebär 

fortlöpande uppmärksamhet på och kontroll av förståelsen. En god läsare övervakar 

läsförståelsen eftersom det inte går att dra säkra slutledningar (inferenser) under läsning 

utan att en viss kontroll behöver göras. En sådan kontroll kan exempelvis vara att om 

läsaren uppfattar texten som obegriplig går han eller hon tillbaka i texten för att se om 

något ord missats. Ett annat exempel är att läsaren avbryter läsningen och slår upp ett 

ord för att få det förklarat. Förståelseövervakning är följaktligen en viktig komponent 

för att läsaren ska göra rätt inferenser (Oakhill, Cain & Elbro 2018).  

Ytterligare en komponent i god språkförståelse vid läsning är användningen av texters 

strukturer. Det krävs förutom att förstå en enskild mening och hur den hänger ihop med 

nästa även förståelse för hur textens struktur är uppbyggd. Textstrukturer har betydelse 

för läsaren för att kunna urskilja grundtanken i exempelvis en berättelse eller faktatext. 

Strukturen i texten grundas bland annat i textens genre. Att ha kunskap om olika 

textgenrers strukturer är ett betydande stöd för förståelsen, eftersom strukturen ger 

läsaren en riktning för den mentala modellen av texten (Oakhill, Cain & Elbro 2018). 

3.3.2 Faktorer som påverkar läsförståelsen  

Förutom ovanstående gynnsamma komponenter som till exempel ordkunskap som är 

både djup och bred, inferenser och inre mentala bilder när det gäller utveckling av 

läsförståelseförmågan är även långtidsminnet och arbetsminnet betydelsefullt. Det så 

kallade långtidsminnet är grund för att minnas enskilda ordbetydelser och vara förtrogen 

med textgenrer. Det är till fördel om man snabbt kan ta fram sina kunskaper om ords 

betydelse och aktivera sin kunskap vad gäller textgenrer under läsning för att på så vis 

underlätta läsförståelsen.  Arbetsminnet är även det betydelsefullt för förståelsen och 

används exempelvis för att bibehålla ord och formuleringar i en mening. Dessutom 

behöver läsaren hålla det tidigare textavsnittet i minnet för att kunna bedöma om den 

följande delen hänger ihop. Arbetsminnet är därmed viktigt för förståelseövervakning 

och för att bedöma om en inferens krävs eller om texten överhuvudtaget inte hänger 

ihop. Flertalet komponenter i läsförståelse är därmed avhängigt ett väl fungerande 

arbetsminne (Oakhill, Cain & Elbro 2018). 

Ytterligare faktorer som kan påverka läsförståelsen är läsintresse och motivation, vilka i 

sin tur kan öka om eleven förstår syftet med att läsa. Pedagogens förmåga att stimulera 

sina elever till läsning är därför viktig (Carlström 2010; Herrlin & Lundberg 2009).  

Andersson (2015) lyfter att även om attityden till läsning är god och eleven tycker att 

det är viktigt att kunna läsa kan ändå motivationen vara låg hos elever som kämpar med 

lässvårigheter. Reichenberg och Lundberg (2011) lyfter att för att väcka elevernas 

läslust och få dem att bli delaktiga i textens innehåll är det viktigt att innehållet har sin 

utgångspunkt i och knyter an till elevernas verklighet och värld. Valet av bok bör därför 

göras noggrant så att texten vare sig blir för lätt eller för svår att ta till sig. Taube (2007) 

betonar vikten av att hitta böcker med attraktivt innehåll som ändå är lättlästa för att 

väcka och behålla de svaga läsarnas motivation. Författaren beskriver hur elevers 

självbild utvecklas beroende av läsförmågan och hur den sedan inverkar på deras 

fortsatta motivation att lära sig läsa. Westlund (2009) poängterar att en av de viktigaste 
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faktorerna för utveckling av elevers läsförståelse är lärarens undervisning om olika 

läsförståelsestrategier. Det är dock betydelsefullt att undervisningen inte blir 

instrumentell utan att läraren får eleverna aktiva i läsförståelseprocessen. Vidare skriver 

författaren att det också är viktigt att eleven utvecklar metakognition dvs. en förståelse 

kring sina egna tankeprocesser om läsning och lär sig känna igen olika slags texter 

(genrer). 

 

Det är viktigt att pedagoger analyserar och observerar de faktorer som är beroende av 

miljön i skolan, dvs. lärmiljön. Bristfällig läsundervisning pekas ut som en möjlig orsak 

till att en elev kan hamna i lässvårigheter. Lärarens kompetens att vägleda och hjälpa 

elever att förstå texter är betydelsefull för elevers utveckling av läsförståelse (Jacobson 

2006). 

 

3.4 Läsförståelsesvårigheter  

Jacobson (2006) lyfter fram olika faktorer som påverkar en elevs läsförmåga och 

betydelsen av att ge eleven en så gynnsam undervisning som möjligt utifrån den 

enskilde elevens specifika lässvårigheter.  

Elever med specifika förståelsesvårigheter (hyperlexi) har god ordavkodning men 

svårigheter med förståelsen medan elever med blandade svårigheter har svårt både med 

ordavkodning och förståelse. Elever med dyslexi har främst svårigheter med 

ordavkodning och avkodningssvårigheterna beror på en svaghet på det fonologiska 

området (Høien & Lundberg 2013).  När ordavkodning kräver en stor kognitiv insats 

återstår för lite resurser till språkförståelsen och det är väl känt att de vanligaste 

orsakerna till svårigheter med läsförståelsen berör ordavkodning men också ordförråd 

(Oakhill, Cain & Elbro 2018; Høien & Lundberg 2013).  

Hulme och Snowling (2011) belyser att elever som har god avkodningsförmåga men 

svårigheter att förstå textens innehåll är en elevgrupp som är mer komplicerat för 

lärarna att upptäcka, vilket gör att elever med läsförståelseproblematik ofta 

uppmärksammas senare än elever som uppvisar avkodningssvårigheter. 

Många elever med läsförståelsesvårigheter är passiva läsare och därmed uppstår 

svårigheter vid interaktionen mellan läsaren och texten. Passiv läsning kan exempelvis 

bero på att avkodningen inte är automatiserad, att eleven inte kan andraspråket 

tillräckligt väl, har bristande kunskaper om ord- och meningsbyggnad eller att eleven 

inte har tillräckliga förkunskaper om ämnet och omvärlden (Reichenberg 2006). 

Elever med läsförståelsesvårigheter gör inte lika många inferenser som andra jämnåriga, 

vilket gör det ytterligare svårare att förstå en texts meningsfulla innehåll. 

Obegripligheten kan i sin tur leda till ett ointresse och minskad tid för läsning. Andra 

orsaker är begränsningar i minnesförmågan och svårigheter med att aktivera relevanta 

bakgrundskunskaper. Lässvaga elever har ofta låga förväntningar på den egna 

förståelsen och har svårt med förståelseövervakningen (Oakhill, Cain & Elbro 2018). 

Att kunna använda metakognitiva processer vid läsning krävs ofta då texten inte längre 

är tillräckligt lätt eller ligger nära de egna kunskaperna om världen. Läsaren behöver 

veta när den förstår det lästa eller inte förstår och kunna använda olika strategier i sin 

läsning. Oförmåga att kunna använda olika strategier vid exempelvis olika typer av 

texter, olika genrer, är vanligt hos elever i läsförståelsesvårigheter (Westlund 2009). 
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Läsning för nöje och ännu mer i samband med inlärning kräver att eleven förmår vara 

uppmärksam, uthållig i läsarbetet samt klara av att hålla fokus och koncentrera sig även 

längre stunder. Brister i uthållighet eller koncentration i kombination med dåligt 

korttidsminne försvårar ytterligare möjligheten till förbättrad läsförståelse (Høien & 

Lundberg 2013).  

Svårigheter med att förstå texter i vardagsliv och i skolan kan leda till försämrat 

självförtroende och en motvilja att läsa. Det är viktigt att ställa realistiska mål och 

lagom höga förväntningar på eleven. Lagom svåra texter med ett tilltalande innehåll 

som motiverar till fortsatt och gärna ökat läsande är angeläget (Jenner 2004).  

3.5 Undervisningsmetoder som främjar läsförståelse 

 

3.5.1 Högläsning  

Högläsning är ett begrepp som kan associeras till olika typer av läsning. I föreliggande 

studie syftar begreppet högläsning på lärarens dialogiska högläsning för eleverna. 

Dialogisk högläsning som innebär att eleverna är aktiva i sitt lyssnande samt  aktivt 

deltar i samtal kring texten före, under och efter läsningen har visat god effekt på 

elevers språkutveckling och är därmed gynnsam för elevers  läsförståelseförmåga 

(Andersson 2015). 

Högläsning är ”det viktigaste man kan göra för att stödja elevers språkutveckling och 

för att de ska bekanta sig med skriftspråket” (Westlund 2017 s. 154). De texter som 

läses ska vara något svårare än de texter som eleverna kan läsa själva om högläsningen 

ska ha positiva effekter på språkutveckling och läsförståelse. Det finns främst två syften 

med högläsning; att eleverna utvecklar en förståelse för skriftspråket och att de 

utvecklar sin läsförståelse (Westlund 2009). 

Westlund (2009) beskriver tidiga insatser som kan göras för att utveckla en djupare 

läsförståelse hos elever samt lyfter lärarens kompetens att vägleda och hjälpa eleverna 

att förstå texter som betydelsefull för elevers utveckling av läsförståelse. Westlund 

(2009) poängterar liksom Lundberg (2010) lärarens dagliga högläsning som viktigt för 

utveckling av elevernas språkförståelse.  

Högläsning ger bland annat ökat ordförråd, väcker intresse för läsning och ger förmåga 

att uttrycka sig. Eleverna lär sig också hur berättelser är uppbyggda (Andersson 2015). 

Taube (2009) framhåller att lässvaga elever via högläsning lär sig vad nya ord betyder 

och möter ord som de annars kanske inte skulle möta, vilket därmed blir gynnsamt för 

elevernas läsförståelseutveckling. 

Den gemensamma högläsningen där läraren läser högt gynnar eleverna genom att de får 

ta del av texter, samtala om text, väcka tankar om textens innehåll och ge inspiration till 

egen läsning. Högläsning möjliggör kopplingar mellan textens innehåll och elevernas 

egna erfarenheter och andra texter (Jönsson 2007). Myrberg (2003) lyfter vikten av en 

fortsatt medveten pedagogik kring högläsning som betydelsefull i arbetet med att ge 

eleverna även på mellan- och högstadiet fortsatt vägledning i läsförståelse. 
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3.5.2 Undervisningsmodeller för läsförståelse  

Som tidigare beskrivits finns ett flertal faktorer som påverkar läsförståelse. Med denna 

kunskap som bakgrund redogörs närmare för ett urval av några evidensbaserade 

läsförståelsestrategier som ett flertal forskare har enats om kan utveckla läsförståelse. 

Några framgångsrika lässtrategier är att klargöra otydligheter och ställa frågor om 

texten. Utveckling av läsförståelseförmåga sker också då elever tränar på att 

sammanfatta texter (Elbro 2004; Stensson 2006; Westlund 2009).  

En förutsättning för att strategierna i undervisningen ska ge långvariga effekter är att 

läraren regelbundet återkommande och med flexibilitet aktivt använder dem. 

Modellerna ska användas för att ge eleverna verktyg att förstå olika slags texter och kan 

aldrig i sig själva utveckla läsförståelsen. Läraren behöver veta hur, varför och när 

strategierna ska användas och vilket syfte som finns med just den ena eller andra 

modellen. Dessutom är det bättre att använda färre modeller under lång tid än tvärtom 

(Westlund 2009).  

RT- Reciprocal Teaching (Reciprok undervisning) är en modell som bygger på 

Palincsars och Browns (1984) forskning. Modellen strävar efter att åskådliggöra 

kognitiva tankeprocesser samtidigt som interaktion och dialog lyfts fram i 

undervisningen. RT är en samtalsmetodik som grundas på de fyra strategier som 

motsvarar de kognitiva aktiviteter som bidrar till god läsförståelse:  

· att förutspå/ställa hypoteser med hjälp av t ex rubrik och bilder  

· att ställa frågor före, under och efter läsningen  

· att reda ut oklarheter, exempelvis svåra ord och komplicerad syntax  

· att sammanfatta texten med egna ord  

Strategierna kan användas i valfri ordning och läraren behöver inte använda alla 

strategier varje gång. Modellen förutsätter att eleverna aktiverar relevanta förkunskaper. 

Det strukturerade boksamtalet sker i liten eller stor grupp och centralt i RT är att 

eleverna får öva strategierna under lärares ledning. Läraren visar, modellerar, hur 

strategierna kan användas i praktiken och tänker högt för att visa eleverna hur strategin 

fungerar. En ytterligare central aspekt i RT är att skapa en social miljö där möjlighet ges 

för eleven att skapa mening i texten. Läraren hjälper eleverna att bli metakognitiva och 

reflekterande läsare. Läraren vägleder eleverna att övervaka sin förståelse samt gör dem 

medvetna om att strategierna hänger ihop (Oakhill, Cain & Elbro 2018; Reichenberg & 

Lundberg 2011; Westlund 2009). 

Enligt Chambers (2011) skapas en djupare språk- och läsförståelse genom boksamtal 

och Chambers modell bygger på tanken att utgå ifrån både strukturerade 

frågeställningar samt öppna frågor där elever tillsammans med läraren resonerar och 

bearbetar det lästa utifrån egen erfarenhet och eget berättande. Även Stensson (2006) 

framhåller att gemensam läsupplevelse genom boksamtal skapar en fördjupad förståelse 

av det lästa inom oss. Grundstommen i Chambers (2011) modell för boksamtal utgår 

ifrån fyra grundfrågor som följs av allmänna frågor och specialfrågor och frågorna 

inleds av den som undervisar med ”Jag undrar …”. I punktform redovisas kortfattat för 

Chambers modell för boksamtal. 

· De fyra grundfrågorna:  ”Jag undrar…” Var det något speciellt du gillade 

i boken? Var det något speciellt som du ogillade i boken? Vad det något 



  
 

11 

du inte förstod eller tyckte var svårt? Lade du märke till några mönster 

eller kopplingar? 

· Allmänna frågor: ”Jag undrar…” Första gången du såg boken, vad trodde 

du då att det var för sorts bok? Har du läst andra böcker som liknar den 

här? 

· Specialfrågor:  ”Jag undrar …” Vilken av huvudpersonerna blev du mest 

intresserad av? Vem vad det som berättade historien? Vet vi det? 

Eriksson Barajas (2012) belyser dock ett dilemma med strukturerade boksamtal och 

hänvisar till Chambers som förespråkar att elevernas läslust och val att läsa ska vara det 

som ligger till grund för boksamtal, vilket kan komma i konflikt med att samtalen blir 

för lärarstyrda.  

3.6 Tidigare interventionsstudier   

Begreppet intervention står i specialpedagogiska sammanhang för metoder där elever 

tränar moment som de visat svårigheter i. Träningen kan vara upplagd på olika sätt 

beroende på vilken typ och grad av svårighet eleven har. Träningen kan variera gällande 

innehåll, längd, intensitet och gruppstorlek. I Sverige har framförallt läsforskaren 

Monica Reichenberg intresserat sig för läsförståelse och svaga läsares möjligheter att 

med hjälp av lässtrategier ta del av och förstå texter. Forskaren har genomfört ett antal 

interventionsstudier där strukturerade textsamtal visat sig vara en framgångsfaktor. De 

amerikanska forskarna Palincsar och Brown, skaparna av RT, hade som utgångspunkt 

att förutom individens kognitiva utveckling se till kulturella och sociala aspekter för att 

hjälpa svaga läsare att använda lämpliga lässtrategier. Nedan följer några exempel på 

respektive forskares interventionsstudier.  

Reichenberg och Emanuelsson (2014) har i sin studie jämfört två olika metoder, 

reciprok undervisning och Questioning the author. Den senare går ut på att eleverna får 

träna på att formulera egna frågor till den text som de läser. I båda metoderna leds 

samtalen av läraren. Eleverna som gick i åk 3 fick träna i 8 veckor, fyra gånger varje 

vecka i 30 minuter i grupper med upp 11 elever. Eleverna hade i samtliga grupper 

förbättrat sin läsförståelse efter avslutad träning. För att studien skulle kunna 

genomföras tränades de deltagande lärarna i sina respektive metoder. 

I Reichenberg och Löfgrens (2014) studie genomfördes en tolv veckors intervention där 

syftet var att undersöka om reciproka samtal förbättrar elevers läsförståelse. De elever 

som deltog kom från ett socialt utsatt område och gick i årskurs 3. Gruppstorleken 

bestod av 15 elever och varje samtalstillfälle var 15 - 20 minuter två gånger i veckan. 

Efter avslutad intervention hade eleverna förbättrat sin läsförståelse. Textsamtal kan 

tränas även i större grupper, konstaterade Reichenberg och Löfgren (2014). Dock lyfter 

författarna hur viktig lärarens kunskaper är om undervisning i lässtrategier när fler 

elever ingår i varje grupp. 

I Palincsar och Browns (1984) studie förbättrades efter en kort intensiv träningsperiod 

med reciproka samtal elevernas läsförståelse. Här tränade elever i åk 7 parvis i 30 

minuter per dag under 20 dagar. När studien följdes upp åtta veckor efter avslutad 

träning visade det sig att effekten av träningen fortfarande höll i. Palincsar och Brown 

(1984) beskriver att innan träningen kunde genomföras fick deltagande lärare lära sig 

RT-modellen. Författarna framhåller dock att ett bättre resultat hade uppnåtts om 

träningen pågått under ytterligare längre tid.  
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4 Metod 
 

4.1 Metodval 

 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka huruvida lärarens högläsning med 

strukturerade boksamtal gynnar läsförståelsen hos elever i åk 2 som befinner sig i 

lässvårigheter samt undersöka om elevernas lust till att läsa ökat efter genomförd studie. 

Studien grundas i flermetodsforskning dvs. en kombination av kvantitativ och kvalitativ 

metod för att samla in och bearbeta data. En kvantitativ metod innebär att resultatet av 

insamlat material, exempelvis tester och enkäter, är mätbara för att jämförelser ska vara 

möjliga. En kvalitativ metod kännetecknas däremot av att siffror eller tal inte används 

som redovisningsform utan innefattar istället verbala formuleringar, talade eller skrivna 

som exempelvis elevintervjuer (Backman 2016; Bryman 2018; Dahmström 2011).  

För att försöka få svar på studiens frågeställningar genomfördes en mindre 

träningsstudie. Med träningsstudie avses i den här studien att deltagande elever tränas i 

läsförståelsestrategier under en begränsad period. Eleverna delades upp i en 

träningsgrupp, där högläsning med strukturerade boksamtal genomfördes under fem 

veckor, respektive en jämförelsegrupp som deltog i  ordinarie undervisning. I studien 

jämfördes träningsgruppens resultat i standardiserade test med en jämförelsegrupp som 

innehöll elever med en läsförmåga motsvarande elever i träningsgruppen. Både 

träningsgruppen och jämförelsegruppen gjorde ett normerat för- och eftertest i 

läsförståelse.  

Dessutom genomfördes ytterligare en kvantitativ ansats i form av en enkätundersökning 

(se bilaga A) i träningsgruppen, både före och efter träningen gällande elevernas syn på 

läsning. För att försöka säkerställa att elevens svar visade det som avsågs att mätas i 

enkäten valdes ytterligare en metod, nämligen intervjuer (se bilaga B). Att använda 

olika metoder för att bekräfta resultat kallas triangulering (Bryman 2018).  

För att få en djupare inblick i elevernas syn på läsning efter utförd träning genomfördes 

enskilda semistrukturerade elevintervjuer för att få möjlighet att ställa ytterligare frågor 

för mer detaljerade elevsvar. Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren utgår 

ifrån en generellt hållen intervjuguide där möjlighet finns att ställa följdfrågor (Bryman 

2018). De semistrukturerade elevintervjuerna utgjorde den kvalitativa ansatsen i 

studien. Intervjuerna genomfördes efter träningen med de elever i träningsgruppen vars 

resultat visade stanine 1 – 3 på förtestet.  

4.2 Urval   

Valet av deltagare för undersökningen gjordes enligt bekvämlighetsprincipen. Med 

bekvämlighetsprincipen avses att deltagarna i en forskningsstudie finns lättillgänglig för 

forskaren (Bryman 2018; Dahmström 2011). 

Först kontaktades berörda klasslärare i årskurs 2 och därefter rektorerna på aktuella 

skolenheter via muntlig förfrågan. Information kring studiens syfte delgavs berörda och 

godkännande gavs. I årskurs 2 gick på den ena skolan 15 elever och på den andra skolan 

28 elever. Eftersom vidtalade klasslärare samtyckte till att screena samtliga elevers 

läsförståelseförmåga utifrån valt test screenades alla 43 eleverna med läsförståelsetestet 
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LäSt (Elwér, Fridolfsson, Samuelsson & Wiklund 2016). Klasslärarna ville få en inblick 

det valda läsförståelsetestet och vad det skulle resultera i.  

För att kunna genomföra undersökningen skickades ett missivbrev (se bilaga C) hem till 

samtliga 43 elevers vårdnadshavare för godkännande av elevers medverkan i 

träningsstudien. Missivbrevet innehöll information om syftet med studien. Från 

vårdnadshavare i klassen med 28 elever inkom 14 svar inom utsatt tid, ytterligare 5 svar 

inkom efter påminnelse medan 9 valde att inte svara. Av de inkomna svaren tackade 9 

elever ja till deltagande i studien. Av vårdnadshavare till klassen med 15 elever 

lämnades 11 svar tillbaka inom utsatt tid. De fyra återstående fick en påminnelse om att 

lämna svar, vilket tre av dem gjorde medan en inte lämnade något besked. Av inkomna 

svar tackade 12 elever ja till att delta i studien.      

Eftersom studien är uppbyggd kring högläsning med strukturerade boksamtal i liten 

grupp behövde ett urval göras av vilka som skulle ingå i träningsgruppen bland de 

elever vars vårdnadshavare tackat ja. Deltagande elever i träningsgruppen matchades 

med eleverna i jämförelsegruppen. Matchningen gjordes i samråd med klasslärare och 

vid behov skedde även lottning för att det i de båda grupperna skulle bestå av elever 

som visat varierat stanineresultat från 1- 9 på läsförståelsetestet.  

I träningsgruppen respektive jämförelsegruppen ingick elever med varierande 

läsförståelseförmåga. Fokus i studien var dock elever i träningsgruppen som uppvisade 

stanine 1-3 på läsförståelsetestet. Sammanlagt deltog 12 elever i årskurs 2 i 

träningsstudien och 12 i jämförelsegruppen, 6 elever ingick i träningsgruppen och 6 

elever utgjorde jämförelsegruppen på respektive skolor. I en av träningsgrupperna 

ingick 4 flickor och 2 pojkar vars matchade jämförelsegrupp bestod av 3 flickor och 3 

pojkar. I den andra träningsgruppen ingick 4 flickor och 2 pojkar och den matchande 

jämförelsegruppen bestod av 2 flickor och 4 pojkar.                                                                                                                                                                                                                                                     

Studien utgick ifrån en normerad screening av elevers läsförståelseförmåga som 

genomfördes tillsammans med klasslärare inför uppstarten av träningsstudien. 

Screeningen som genomfördes både som för- och eftertest utgjorde en del av studiens 

kvantitativa ansats och blev grund för urvalet till träningsgrupp respektive jämförelse-

grupp. 

4.2.1 Bortfall  

Träningsstudien genomfördes som tidigare informerats om under maj och juni månad, 

vilket inte var optimalt. Trots att skoldagarna avbröts under perioden av flertalet 

lovdagar genomfördes dock samtliga planerade träningstillfällen. Däremot skedde några 

bortfall vad gäller elevmedverkan i träningsgruppen, två elever på grund av sjukdom vid 

två olika tillfällen samt en elev som var bortrest vid ett tillfälle. 

4.3 Instrument och redovisning  

 

4.3.1 Testinstrument  

Vid val av läsförståelsetest var det viktigt att eleverna inte mött testet tidigare, vare sig i 

testsammanhang eller i undervisningen. Testet skulle dessutom gå att genomföra i grupp 

eftersom tiden var begränsad.  
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För att mäta elevernas läsförståelse före och efter träning användes som för- och 

eftertest ett standardiserat läsförståelsetest. Standardisering av test innebär att testet vid 

utprovning genomförts på en grupp personer som i fråga om relevanta egenskaper är 

representativa för dem som testet sedan ska användas för. Det valda testet är en del av 

LäSt - Test i läsförståelse, läsning och stavning för åk 1 till 6 (Elwér, Fridolfsson, 

Samuelsson & Wiklund 2016).  

Att ett test har god validitet betyder att det mäter vad som avses att mätas, dvs. i 

förliggande studies fall läsförståelse. Med ett tests reliabilitet avses testets tillförlitlighet 

eller mätnoggrannhet, vilken också var viktig vid valet av test. Handledningens 

instruktioner gällande genomförandet av testet följdes noggrant. God reliabilitet innebär 

att vid upprepad testning med samma testinstrument och på samma sätt fås samma eller 

nästan samma resultat även om någon annan skulle genomföra testet. LäSt -Test i 

läsförståelse har konstaterats ha bra reliabilitet medan validiteten kan vara måttlig till 

god (Elwér, Fridolfsson, Samuelsson & Wiklund 2016). 

LäSt läsförståelsetest kan användas när som helst under ett skolår och testet har en bred 

variation gällande texternas längd och innehåll. De flesta frågor på texterna prövar 

elevernas förmåga till inferens, dvs. förmågan att läsa mellan raderna. Testet består av 

17 texter där svårighetsgraden successivt ökar från första till sista texten. Text- och 

frågehäftet, som är samma oavsett årskurs, innehåller 80 flervalsfrågor med vardera fyra 

svarsalternativ. Läsförståelsetest med flervalsfrågor kan uppmuntra elever att gissa och 

det är viktigt att tänka på att den statistiska sannolikheten att gissa rätt när det är fyra 

svar att välja på är 25%. Läraren behöver vara uppmärksam på om en elev svarat på fler 

frågor än förväntat. Antal frågor för varje text varierar från en fråga upp till nio frågor 

och eleverna har 35 min till sitt förfogande att svara på så många uppgifter som möjligt. 

I handledningen uppmanas testledaren informera eleverna om att långtifrån alla kommer 

att hinna läsa alla texter, i synnerhet inte de yngre eleverna (Elwér, Fridolfsson, 

Samuelsson & Wiklund 2016). 

För att beskriva nivån på elevens läsförmåga i LäSt finns möjlighet att omvandla 

elevens råpoäng (antal rätt) till olika mått: stanine, percentil, läs- och stavningsålder 

samt skolålder. I föreliggande undersökning användes stanine. Stanine innebär att 

råpoäng översätts till en niogradig skala, testet normeras. Stanine visar hur en individ 

placeras procentuellt i jämförelse med populationen. För elever med ett resultat på 

stanine 3 eller lägre ska övervägas specialpedagogiska insatser. I normeringen av 

läsförståelseprovet visar flickorna ett något högre genomsnittligt resultat än pojkarna. 

Skillnaderna är statistiskt säkerställda i åk 2 och 5, dock inte i övriga årskurser. 

Normeringen redovisas därmed inte separat för pojkar och flickor utan enbart per 

årskurs (Elwér, Fridolfsson, Samuelsson & Wiklund 2016).  

Vid testning viktigt att tänka på att det inte sker för ofta och att det hinner förflyta 

tillräckligt lång tid mellan gångerna, särskilt om man använder samma test, då eleverna 

kan minnas en del av innehållet och på så sätt förbättra sitt resultat. Testledaren bör 

också ha i åtanke att en viss testvana hos eleverna kan påverka resultatet (Elwér, 

Fridolfsson, Samuelsson & Wiklund 2016).   

Avslutningsvis, efter att jämförelse- och träningsgruppernas testresultat på för- och 

eftertester med LäSt - läsförståelsetest samlats in, organiserades dessa på individnivå. 

Resultaten sammanställdes i tabellform och fördes därefter in i stapeldiagram som 

gjordes i Excelfiler för att tydliggöra eventuella förändringar i varje enskild elevs 
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resultat. Dahmström (2011) skriver att stapeldiagram är ett lämpligt sätt att förtydliga 

resultat och förändringar i samband med statistiska undersökningar. Ett diagram (figur 

3) visar träningsgruppens resultat i stanine och ett diagram (figur 4) visar jämförelse-

gruppens resultat i stanine. 

4.3.2 Enkät 

 

För att få insikt i huruvida elevers inställning till läsning och läslust utvecklades under 

träningsperioden framförallt hos elever i lässvårigheter valdes som insamlingsmetod att 

genomföra en enkätundersökning i pappersform. Enkäten besvarades av samtliga 12 

elever i träningsgruppen efter första träningstillfället och återigen i anslutning till sista 

träningstillfället. Inspiration till enkätfrågorna hämtades ur Druid Glentow (2006) samt 

Lofthammar  och Näreby  (2017).  

 

Enkäten designades utifrån sju frågor i en tiogradig skala (maxpoäng 70). 10 är mest 

positivt och symboliseras av en glad smiley och 0 är mest negativ och symboliseras av 

en ledsen smiley (se bilaga A). Ambitionen var att utforma enkäten på ett så 

lättbegripligt och lättsamt sätt som möjligt. Genomförande underlättades av att frågorna 

lästes högt för att samtliga elever skulle ges samma förutsättningar oavsett läsförmåga. 

Frågorna besvarades därmed samtidigt av berörda elever. Resultatet av enkäterna skulle 

kunna ge ett mått på om elevernas läslust förändrats efter deltagande i träningsstudien. 

 

Enkätsvaren samlades in och strukturerades på individnivå i Excelfiler som omvand-

lades till stapeldiagram för att på ett åskådligt sätt redovisa elevresultaten. Enbart 

enkätsvaren hos de sex elever som befinner sig i svårigheter gällande läsförståelse 

redovisas individuellt eftersom det är elever i lässvårigheter som är fokus i studien. 

 

4.3.3 Elevintervju  

För att komplettera enkätsvaren hos de sex elever som befinner sig i svårigheter vad 

gäller läsförståelse och för om möjligt få en fördjupad insikt i deras egna upplevelser av 

läsning och träningsstudien genomfördes elevintervjuer. Frågorna vid elevintervjuerna 

utgick från intervjuguiden (se bilaga B) som grundades i enkätfrågorna med tillägg av 

en basfråga. För att få möjlighet att ställa följdfrågor valdes semistrukturerad 

intervjuform. Att semistrukturerad intervjuform används ger intervjuaren möjlighet till 

att ställa följdfrågor i samband med det som uppfattas som viktiga svar samt att 

intervjupersonen ges frihet att formulera svaren på sitt sätt (Bryman 2018).  Den 

semistrukturerade intervjuformen gav därmed föreliggande studies intervjuare möjlighet 

till att få fram insikter om hur elevens tankar om läsning och deltagande i tränings-

studien upplevdes. Elevintervjuerna genomfördes efter det sista träningstillfället och 

spelades in digitalt för att underlätta resultatredovisning och analysarbete. 

De semistrukturerade intervjuerna transkriberades. En sammanfattning av intervju-

svaren redovisas i löpande text och ett flertal av elevsvaren citeras ordagrant för att om 

möjligt kunna urskilja några utmärkande tendenser hos eleverna.  

4.3.4 Träningsinstrument 

 

Textmaterialet som valdes ut till föreliggande träningsstudie hämtades ur den filosofiska 

boken Sandvargen (Lind 2002). Språket i Sandvargen är lekfullt och rymmer både de 
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stora och små frågorna i livet. Tillsammans undersöker bokens huvudpersoner, 

Zackarina och Sandvargen mysterier i livet.  

 

Enligt vår mening lämpar sig boken Sandvargen väl för högläsning eftersom de 15 

kapitlen som boken sammanlagt innehåller är fristående och lagom långa, antalet sidor  i 

kapitlen varierar mellan 7–10 sidor. Dessutom ger varje kapitel upphov till rika samtal 

kring textens innehåll eftersom både vuxna och barn kan känna igen sig i de situationer 

som uppkommer i boken. Det gör att det är relativt lätt att relatera till egna tankar och 

egna erfarenheter, vilket är positivt för allas lika möjlighet till aktivt deltagande i 

samtalen vid träningstillfällena. För att ge er läsare en inblick av boken beskrivs den 

som följande. 

 

När Zackarinas mamma och pappa inte vill leka med henne går hon ner till 

stranden och pratar med Sandvargen i stället. Han har alltid tid och lust att 

göra något kul. Sandvargen är glittrig och sandgul och har funnits i 

evighet. Han har fantastiska saker att berätta och han förklarar så bra sånt 

som Zackarina inte förstår. Till exempel att blåmärken är medaljer som 

man får när man har gjort något våghalsigt. Sandvargen är också bra på att 

övertyga Zackarina om att hon inte behöver vara rädd för monster och 

mörker. Fantasifullt och språkligt nyskapande med rim och allitteration 

(Boktipset 2019). 

 

För att ytterligare förtydliga en bild av boken delges ett exempel på hur en konversation 

mellan huvudpersonerna Zackarina och Sandvargen kan se ut (se bilaga D).  

 

Huruvida gemensamma strukturerade läsupplevelser av boken Sandvargen kan skapa 

nyfikenhet och inspiration till ökad läslust framförallt hos elever i lässvårigheter, 

kopplas till  studiens andra frågeställning dvs. ”Kan läslusten öka av gemensamma 

strukturerade läsupplevelser hos elever i lässvårigheter?”. 

 

4.4 Genomförande  

 

För att eleverna i träningsgruppen på de båda skolorna skulle få en så likvärdig under-

visning som möjligt samplanerades de strukturerade boksamtalen noggrant för att öka 

undersökningens tillförlitlighet. Ett exempel på hur strukturen av arbetssättet högläsning 

med strukturerade boksamtal såg ut visas i lektionsupplägget av kapitlet 

”Zackarinaspråket” (se bilaga E). Fortlöpande under examensarbetets gång hölls täta 

kontakter fysiskt och genom att skriva i Google drivedokument. Via täta telefon- och 

mailkontakter skickades dokument för att på så vis delge och strukturera upp hela det 

gemensamma arbetet.  

 

Inför studien gjordes även en tidsplan av träningstillfällena tillsammans med respektive 

klasslärare och de fördelades i huvudsak på två tillfällen i veckan eftersom veckorna 

under aktuell tidsperiod avbröts av helgdagar och studiedagar. Träningstillfällena 

genomfördes så långt det var möjligt då eleverna även i jämförelsegruppen undervisades 

i ämnet svenska. Ytterligare förberedelser inför träningsstudien var att lämpliga lokaler 

bokades i den mån möjlighet fanns men vid några tillfällen var inte läsmiljön optimal.  
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4.4.1 Träningsstudien 

 

Träningsstudien omfattade en period av fem veckor under månaderna maj och juni. 

Eleverna i träningsgruppen på respektive skola bestod av vardera 6 elever. Träningen 

ägde mestadels rum i avskilda lokaler, dock ej samma lokaler vid alla tillfällena. 

Ansvariga lärare för träningen var författarna till föreliggande studie i sin blivande roll 

som speciallärare inom språk-, skriv- och läsutveckling. Eleverna i träningsgruppen på 

respektive skola fick ta del av högläsning med strukturerade boksamtal vid åtta tillfällen 

à 60 minuter, vilket resulterade att eleverna sammanlagt tränades i 8 timmar. 

Träningstillfällena förekom vid olika tidpunkter på dagen men mestadels tränades 

eleverna under morgon respektive förmiddagstid. Eleverna i respektive träningsgrupp 

kände varandra väl sedan tidigare. Eleverna i jämförelsegruppen undervisades inte i 

arbetssättet lärarens högläsning med strukturerade boksamtal men däremot lyssnade 

eleverna till högläsning. 

 

Träningen startades upp med att samtala allmänt om hur eleverna mådde och vilka deras 

tankar var om vad som skulle tränas på träffarna. Studiens syfte förtydligades för 

eleverna och en genomgång skedde kring vilka läsförståelsestrategier som skulle tränas. 

Som tidigare nämnts utgick de strukturerade boksamtalen ifrån en kombination av 

undervisningsmetoderna RT (Reciprocal teaching) och Chambers modell för boksamtal.  

Efter det första inledande samtalet i träningsgruppen introducerades boken Sandvargen 

och de båda huvudpersonerna, Zackarina och Sandvargen. Introduktion gjordes genom 

att visa deltagarna att med hjälp av olika ledtrådar som exempelvis titeln på en bok och 

bilden på en framsida kan en boks innehåll förutspås. Eleverna uppmuntrades att 

använda sig av egna erfarenheter som anknöt exempelvis till vad bilden visade. 

Eleverna fick sedan enskilt fundera över sina tankar om bokens titel, innehåll och vilka 

huvudpersonerna kunde vara genom att titta på bokens framsida samt fundera över dess 

titel. Därefter delade eleverna med sig av sina tankar till varandra. Lässtrategin att 

förutspå textens innehåll återkom vid varje boksamtal. Eleverna i träningsgruppen hade 

inte tillgång till egen bok men text och bilder synliggjordes för eleverna genom att text 

och bilder visades samt genom  dokumentkamera när den möjligheten fanns. 

Varje boksamtal innehöll momenten: före läsningen, under läsningen och efter 

läsningen.  I det första momentet, före läsningen, användes ovanstående beskrivna 

lässtrategi. En kort återblick och en sammanfattning av föregående kapitel gjordes 

dessutom i inledningen av varje träningstillfälle. När innehållet hade förutspåtts följde 

högläsning av ett kapitel och det andra momentet, under läsning, inleddes därmed. 

Under läsningen pausade läsaren för att modellera genom exempelvis ” Jag undrar …” 

för att på så vis bjuda in eleverna till aktivt deltagande i samtalet om texten. Under 

läsningen klargjordes också ord och uttryck som var betydelsefulla för förståelsen av 

texten. Eleverna uppmuntrades att ställa frågor om de inte förstod och om man på något 

sätt kunde ta hjälp av texten för att förstå. Dessutom modellerades för eleverna hur 

frågor kan ställas för att hitta svaren bokstavligt (på raderna) samt inferensfrågor som 

uppmuntrade eleverna att använda sig av bakgrundskunskap och ledtrådar för att förstå 

och hitta svaren (mellan raderna), vilket gör att elevens slutledningsförmåga tränas.   

 

Frågor ställdes som uppmuntrade eleverna att koppla textinnehållet till egna erfarenhet 

för att hitta svar (bortom raderna). I det tredje momentet, efter läsningen, gjordes 

gemensamma sammanfattningar av innehållet. Sammanfattningarna gjordes med hjälp 

av stödfrågor som till exempel: Vad hände först i kapitlet? Vad hände sedan? Vad hände 
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i slutet? Eleverna fick även som en avslutande aktivitet exempelvis berätta huruvida 

deras hypotes/förutsägelse av kapitlet stämde och om de lärt sig något nytt. 

 

4.5 Forskningsetiska överväganden  

 

I studien följdes riktlinjerna för Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Inför studien sändes ett missivbrev (se bilaga C ) ut till berörda elevers vårdnadshavare 

med information om syftet med studien. Vidare beskrevs i missivbrevet hur träningen 

skulle komma att genomföras, vilka villkor som gällde för deltagandet samt på vilket 

sätt insamlade uppgifter kommer att användas. Det gjordes med anledning av 

informationskravet. Dessutom framgick i missivbrevet att all medverkan är frivillig och 

att de som deltar i studien har rätt att avbryta sin medverkan, enligt samtyckeskravet. I 

missivbrevet fanns även information angående konfidentialitetskravet, vilket innebär att 

deltagarna skall ges största möjliga konfidentialitet och att personuppgifterna ska lagras 

på ett sådant sätt att oberättigade personer inte kan erhålla informationen. Missivbrevet 

avslutas med en försäkran enligt nyttjandekravet att de insamlade uppgifterna enbart 

kommer användas i studiesyfte (Vetenskapsrådet 2011). 

 

Eftersom även berörda klasslärare ville screena sina elevers läsförståelseförmåga med 

det valda testet både före och efter studiens genomförande krävdes inget samtycke av 

jämförelsegruppens vårdnadshavare. Därmed blev genomförandet av testet en del av 

ordinarie undervisning och vi kunde använda resultaten för att göra jämförelser med 

träningsgruppens testresultat. 

 

Inför elevintervjuerna kontaktades berörda vårdnadshavare för samtycke. Vidare när det 

gällde elevintervjuerna fanns en medvetenhet kring att vuxna och intervjuare kan 

befinna sig i en maktsituation och att eleven därmed kan uppfatta intervjun som ett 

”prov” och att de svarar vad de tror är ”rätt” istället för att utgå ifrån sina erfarenheter. 

Källström (2015) belyser att vid barnintervjuer är det viktigt att som intervjuare betona 

för barnet att dess tankar och erfarenheter är intressanta och viktiga för den aktuella 

studien och att det är okej att inte veta svaret. 
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5 Resultat och analys   
 

I det här avsnittet presenteras inledningsvis datainsamling av för- och eftertestens 

resultat i form av stapeldiagram som följs av analys avseende läsförståelse för både 

träningsgruppen och jämförelsegruppen. Stapeldiagrammen illustrerar elevernas resultat 

i stanine och under respektive elevs staplar redovisas staninevärdena i siffror. Därefter 

redovisas enkätsvaren också i form av stapeldiagram både före och efter träningsstudien 

hos elever i läsförståelsesvårigheter följt av resultatanalys. Avslutningsvis redogörs för 

resultat och analys av elevintervjuerna i löpande text med citat från empirin hos elever i 

läsförståelsesvårigheter följt av en sammanfattning. 

 

5.1 Resultat och analys av LäSt för- och eftertest 

 

I figur 3 illustreras de individuella testresultaten i stanine för elever i träningsgruppen. 

Elev 1-6 är de elever som uppvisar svag läsförståelse och elev 7-12 är de elever som 

uppvisar relativt god till mycket god läsförståelse. 

 

Figur 3. Resultat på för- och eftertest i stanine LäSt-Läsförståelse för träningsgrupp, åk 2. 
 

Data som illustreras i figur 3 visar att när slutpoängen för var och en av eleverna i för- 

och eftertest översatts till stanine, hade 11 elever i träningsgruppen ökat stanine och en 

elev låg kvar på samma stanine, vilket kan förklaras av att eleven redan låg på högsta 

nivån. Med hjälp av data som visas i diagrammet kan även en genomsnittlig ökning av 

stanine räknas ut. För elever (1-6) i träningsgruppen som uppvisar svag läsförståelse 

noterades en genomsnittlig ökning på 1,17 stanine. För elever (7-12) som uppvisar god 

till mycket god läsförståelse noterades en genomsnittlig ökning på 1,5 stanine. Data som 

också går att utläsa ur diagrammet är att elev 1 utmärkte sig bland elever med svag 

läsförståelse med en ökning av två steg på stanineskalan.  

 

Elev 2 och 4 började båda på stanine 2 och ökade till stanine 3. Vid närmare granskning 

av råpoängen framgår att elev 2 ligger ett poäng från det lägre staninevärdet 2, medan 

elev 4 hamnat ett poäng från det högre staninevärdet 4. 

Elev 1 Elev 2 Elev 3 Elev 4 Elev 5 Elev 6 Elev 7 Elev 8 Elev 9 Elev 10 Elev 11 Elev 12

Förtest 1 2 3 2 3 3 5 4 6 6 7 9

Eftertest 3 3 4 3 4 4 8 6 8 7 8 9
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De lässvaga eleverna i träningsgruppen presterar en genomsnittlig ökning på 1,17 

stanine, där samtliga har ökat sitt staninevärde på eftertestet jämfört med förtestet. Den 

genomsnittliga ökningen av staninevärde bland elever med relativt god till god 

läsförståelse är 1,5. Den dialogiska högläsningen skulle kunna utgöra en av orsakerna 

till framförallt de lässvagas resultatökning. Enligt Andersson (2015) ökar ordförråd och 

kunskap kring hur berättelser är uppbyggda genom dialogiska högläsning.  

Högläsning underlättar för eleven att göra kopplingar mellan innehåll, egna erfarenheter 

och andra texter. Jönsson (2007) lyfter fram högläsningens betydelse för elevers 

möjlighet att använda sig av egna erfarenheter och tidigare lästa texter som stöd för 

förståelsen av av det lästa. Ordkunskap och ordförråd spelar en betydande roll för 

läsförståelsen. Oakhill, Cain och Elbro (2018) samt Høien och Lundberg (2013) 

framhåller vikten av djup ordkunskap och ett brett ordförråd för ökad läsförståelse. 

En god läsare använder förståelseövervakning i större utsträckning än den svage läsaren. 

I samtalet tränas den svage läsaren att ställa frågor om innehållet och kan därmed 

förbättra förståelsen. Den gode läsaren har redan förmågan att kontrollera sin förståelse 

och kan därmed eventuellt tränga djupare in i texten och förstå innehåll även bortom 

raderna vilket ger ytterligare bättre läsförståelse. Aktivering av begreppsförståelse och 

förkunskaper är två viktiga komponenter för läsförståelse och eleven behöver känna 

igen de enskilda orden och veta vad de betyder (Oakhill, Cain & Elbro 2018). 

Motivation och läsintresse påverkar läsförståelsen. Sambandet mellan att motivation 

och läsintresse inverkar på läsförståelsen styrks av Carlström (2010) och Herrlin och 

Lundberg (2009). 

Resultatökningen hos elev 1 är 2 staninesteg. Vid de strukturerade boksamtalen  har 

gruppen alltmer lärt sig känna igen huvudkaraktärerna och sammanhangen de rör sig i 

och drar nytta av förmågan att använda kontexten även i läsningen av testets texter. 

Enligt Fouganthine (2012) stöds avkodningen om läsning av ord förekommer i en 

kontext. Lässtrategin att förutspå stimulerar de lässvaga eleverna att använda sina 

bakgrundskunskaper och innehållets kontext, som exempelvis bilder eller rubriker, 

vilket därmed utvecklar elevernas läsförståelse. Reichenberg och Lundberg (2011) lyfter 

vikten av att texters innehåll knyter an till elevernas verklighet och får dem att bli 

delaktiga i innehållet. 
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I figur 4 illustreras de individuella testresultaten i stanine för elever i jäm-

förelsegruppen. Elev 13-18 är de elever som uppvisar svag läsförståelse och elev 19-24 

är de elever som uppvisar relativt god till mycket god läsförståelse. 

 

Figur 4. Resultat på för- och eftertest i stanine LäSt-Läsförståelse för jämförelsegrupp, åk 2. 
 

Data som illustreras i figur 4 visar att när slutpoängen för var och en av eleverna i för- 

och eftertest översatts till stanine, hade i jämförelsegruppen 6 elevers stanine ökat, en 

elevs stanine hade sänkts och för 5 av eleverna hade ingen förändring av stanine skett. 

Med hjälp av data som visas i diagrammet kan även en genomsnittlig ökning av stanine 

räknas ut. För elever (13-18) i jämförelsegruppen som uppvisar svag läsförståelse 

noterades en genomsnittlig ökning på 0, 67 stanine. För elever (19-24) som uppvisar 

god till mycket god läsförståelse noterades en genomsnittlig ökning på 0,17 stanine. 

Den genomsnittliga ökningen hos elever i lässvårigheter i jämförelsegruppen visade 

0,67 stanine och var sålunda lägre än hos träningsgruppen. Resultatet kan innebära att 

lärarledd högläsning med strukturerade boksamtal kring olika lässtrategier är en 

framgångsrik metod för lässvaga elever. Enligt Westlund (2009), Jönsson (2007) och 

Taube (2009) utvecklas elevers läsförmåga genom högläsning. Att i strukturerade 

boksamtal få kunskap om olika lässtrategier utvecklar läsförståelse (Oakhill, Cain & 

Elbro 2018; Reichenberg & Lundberg 2011; Westlund 2009). Sett till staninevärde är 

gruppen med goda till mycket goda läsare i jämförelsegruppen den grupp som ökat sitt 

medelvärde minst med 0,17 stanine, vilket kan förklaras av att eleverna mötts av lägre 

förväntningar. Enligt Jenner (2004) är det viktigt med lagom högt ställda förväntningar 

på eleverna i undervisningen.   

 

5.2 Resultat och analys av elevenkät     

 

Eleverna besvarade enkäten efter träningsstudiens första boksamtal samt efter sista 

träningstillfället för att möjliggöra en jämförelse om träningen givit effekt. Elevsvaren 

redovisas individuellt i stapeldiagram för respektive fråga för elever i lässvårigheter 

efter första (F) boksamtalet och efter (E) avslutad träning. Därefter följer en analys av 

varje elevs enkätsvar. 

  

Elev 13 Elev 14 Elev 15 Elev 16 Elev 17 Elev 18 Elev 19 Elev 20 Elev 21 Elev 22 Elev 23 Elev 24

Förtest 2 1 3 3 3 3 5 5 6 6 7 8

Eftertest 3 1 4 3 4 4 5 6 6 5 7 9
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I figur 5 visas de individuella enkätsvaren både efter första boksamtalet och efter 

avslutad träning på enkätens sju frågor för elev 1. 

 

 
Figur 5 illustrerar enkätsvaren för elev 1. 

De största förändringarna av svaren hos elev 1 gäller fråga 4 och 7. När det gäller fråga 

4 som undersöker hur bra eleven förstår det läraren läste skedde en ökning på 4 poäng. 

Taube (2009) påtalar att lässvaga elever via högläsning lär sig vad nya ord betyder och 

möter ord som de annars kanske inte skulle möta, vilket blir gynnsamt för elevernas 

läsförståelseutveckling. Även Westlund (2009) liksom Lundberg (2010) poängterar 

lärarens dagliga högläsning som betydelsefull för elevers språkförståelse. När det gäller 

fråga 7 som undersöker hur eleven tycker det är att läsa tillsammans i grupp skedde en 

ökning med 5 poäng. Westlund (2009) lyfter fram lärarens kompetens att undervisa 

eleverna i olika lässtrategier för att förstå texter som betydelsefull för elevers utveckling 

av läsförståelse. Noteras kan att eleven inte tycker sig läsa lika bra efter avslutad 

träning. Jenner (2004) understryker att svårigheter med att förstå texter kan leda till 

försämrat självförtroende och motvilja till att läsa. Oakhill, Cain och Elbro (2018) 

beskriver att lässvaga elever ofta har låga förväntningar på den egna förståelsen. 

I figur 6 visas de individuella enkätsvaren både efter första boksamtalet och efter 

avslutad träning på enkätens sju frågor för elev 2. 

 

 
Figur 6 illustrerar enkätsvaren för elev 2. 
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Elev 2 tycker det är måttligt roligt att läsa själv och även när läraren läser högt och 

tycker mindre om att läsa tillsammans i en grupp efter avslutad träning. Både 

högläsning, att läsa själv och läsning i liten grupp där var och en aktivt förväntas 

medverka kräver uppmärksamhet och koncentration. Elevens svar skulle kunna tyda på 

svårigheter inom något av dessa områden eller båda. Høien & Lundberg (2013) lyfter att 

det krävs att en elev klarar av att hålla fokus och uthållighet i samband med inlärning. 

Eleven markerar höga poäng på fråga 2 vilket kan bero på att eleven vet att vuxna 

brukar påtala detta. Lundberg (2010) lyfter fram att god läsförmåga är betydelsefullt för 

att bli en väl fungerande samhällsmedborgare.  

Fråga 4, 5 och 6 får också höga poäng, vilket tyder på god självbild. Enligt Taube 

(2007) utvecklas elevers självbild beroende på läsförmågan och god självbild kan i sin 

tur inverka på den fortsatta motivationen. Carlström (2010) lyfter yttre faktorer som 

läsintresse och motivation som betydelsefulla för läsförståelsen och framhåller lärarens 

förmåga att stimulera eleverna till läsning som väsentlig för elevers 

läsförståelseutveckling. Elevsvarens höga poäng kan tyda på svag metakognitiv 

förmåga. Westlund (2009) påtalar att träning med RT-modellen stärker elevers 

metakognitiva förmåga genom att läraren hjälper eleven till att bli en reflekterande 

läsare. 

I figur 7 visas de individuella enkätsvaren både efter första boksamtalet och efter 

avslutad träning på enkätens sju frågor för elev 3. 

 

 
Figur 7 illustrerar enkätsvaren för elev 3. 

 

Elev 3 visar efter genomförd träningsperiod en poängökning på fråga 1 som handlar om 

huruvida det är roligt att läsa. Reichenberg och Lundberg (2011) belyser betydelsen av 

elevers delaktighet och att texten knyter an till elevernas verklighet för att läslust ska 

väckas. Taube (2007) lyfter dessutom betydelsen av lämpligt bokval för att läslust ska 

öka hos lässvaga elever. Eleven tycker betydligt bättre om att prata om det läraren läser 

efter avslutad träningsperiod (fråga 5). För att elevers läsförståelse ska utvecklas 

gynnsamt genom RT- modellen samt Chambers modell krävs att undervisande lärare är 

förtrogen med och har goda kunskaper om metoderna (Chambers 2011; Palincsar & 

Brown 1984; Reichenberg & Löfgren 2014).  
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I figur 8 visas de individuella enkätsvaren både efter första boksamtalet och efter 

avslutad träning på enkätens sju frågor för elev 4. 

 

 
Figur 8 illustrerar enkätsvaren för elev 4. 

Resultaten gällande enkätsvaren hos elev 4 visar enbart marginella förändringar. Eleven 

tycker vid båda enkättillfällena mycket bra om lärarens högläsning. I och med att 

läraren står för avkodningen kan eleven använda sina resurser till språkförståelsen.  När 

avkodningen av ord kräver en stor kognitiv insats finns lite resurser kvar till 

språkförståelsen (Oakhill, Cain & Elbro 2018; Høien & Lundberg 2013).  

I figur 9 visas de individuella enkätsvaren både efter första boksamtalet och efter av-

slutad träning på enkätens sju frågor för elev 5. 

 

 
Figur 9 illustrerar enkätsvaren för elev 5. 

 

Enkätsvaren för elev 5 visar tydliga ökningar gällande svaren på frågorna 4, 5 och 7. 

När det gäller fråga 4 som undersöker hur bra eleven förstår det läraren läser skedde en 

ökning på 4 poäng. Andersson (2015) lyfter fram betydelsen av att dialogisk högläsning 

visar god effekt på elevers språkutveckling. När det gäller fråga 5 som undersöker hur 

eleven tycker om att prata om det läraren läser skedde en ökning med 4 poäng. 

Chambers (2011) framhåller att genom boksamtal där läraren tillsammans med eleverna 

resonerar kring det lästa utifrån egna erfarenheter skapas en djupare läs- och språk-
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förståelse. Värt att notera är fråga 7 som undersöker hur eleven tycker det är att läsa 

tillsammans i grupp som ökade med 7 poäng. Lärarens förmåga till att stärka elevers 

motivation till läsning är viktig för utvecklingen av läsförmågan och därmed 

läsförståelsen (Jenner 2004; Taube 2007). 

 

I figur 10 visas de individuella enkätsvaren både efter första boksamtalet och efter 

avslutad träning på enkätens sju frågor för elev 6. 

 

Figur 10 illustrerar enkätsvaren för elev 6. 

      

Elev 6 tycker det är roligt och viktigt att kunna läsa samt att prata om det läraren läser. 

Eleven upplevs tryggare när boksamtalen pågått en tid och är mer frimodig när det 

gäller att prata om innehållet av det lästa. Enligt Reichenberg och Lundberg (2011) är 

elevens delaktighet väsentlig, liksom att texten knyter an till elevers verklighet. Eleven 

tycker sig läsa bra, men intresset för att läsa i grupp har minskat betydligt efter 

träningen. Eriksson Barajas (2012) belyser att elevers läslust kan påverkas negativt 

eftersom  strukturerade boksamtal och val av bok kan upplevas vara för lärarstyrda av 

eleverna.  
 

5.3 Resultat och analys av elevintervju   

En sammanfattning av elevsvaren som framkom av elevintervjuerna redovisas i löpande 

text med citat från intervju och efter varje frågeställning följer en analys av redovisade 

elevsvar.  

5.3.1 Tycker du det är roligt att läsa?  

I denna fråga framkom svar såsom ”Ja, lite”, ”Sådär” och ”Tråkigt”. En elev svarade 

”Det är roligare när mamma läste högt ur Lasse-Maja” (elev 5). En annan elev (elev 3) 

tyckte det var svårt att läsa men kunde inte berätta vad som gjorde det svårt.  

Flera elever uttryckte att läsning är svårt och jobbigt ”Det är jobbigt att läsa” (elev 1). 

Elev 6 svarade ”Jaa Lasse-Maja det händer spännande saker”.  

Intervjuresultat i fråga 1 visade genomgående att de flesta eleverna oavsett kön uttryckte 

att det inte är direkt roligt att läsa utan snarare återkom orden ”tråkigt” och ”sådär” 

frekvent. Ur elevsvaren framkom förutom att eleverna upplevde läsning som mödosamt 
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och tråkigt var det svårt att förklara varför det var tråkigt att läsa. Herrlin och Lundberg 

(2009) framhåller yttre faktorer såsom läsintresse och motivation som betydelsefulla vid 

läsning. Författarna framhåller även vikten av lärarens förmåga att stimulera eleverna 

till läsning. Elev 6 utmärkte sig dock med sitt mycket positiva svar där eleven med 

eftertryck svarade ja. Taube (2007) framhäver betydelsen av att välja böcker med 

attraktivt innehåll för att stimulera och behålla de svaga läsarnas motivation.  

5.3.2 Tycker du det är viktigt att kunna läsa?  

En elev (elev 5) svarade: ”Ja, för att sen när man ska gå ut skolan måste man kunna 

läsa vad det står på skyltarna om man kanske typ ska till Borås”. Några ytterligare 

exempel på svar var ” Mm för annars får man inte bra jobb” (elev 1), ”Ja för att förstå 

liksom texter, läsa böcker och förstå och så” (elev 3) och ”Om man inte kan läsa om 

man precis har lärt sig köra bil om det står stopp och man kör kanske det händer 

nånting” (elev 6).  

Utifrån intervjusvaren i fråga 2 ansåg samtliga elever genomgående att det är viktigt 

eller mycket viktigt att kunna läsa, trots att det enligt eleverna inte direkt förekommit 

något samtal i skolan kring vikten av att kunna läsa. Utifrån elevsvaren kunde vi dock 

utläsa att läsning blir viktig när man framförallt har gått ut skolan och blir vuxen.  

Fouganthine (2012) konstaterar att bristande läsförmåga kan få negativa konsekvenser i 

arbetslivet och livet i sig. Även Lundberg (2010) lyfter fram att god läsförmåga är 

betydelsefull för att bli en väl fungerande samhällsmedborgare. Elevernas svar visar på 

den betydelse sammanhanget, kontexten, har för att det  mödosamma arbetet med 

läsning ska upplevas meningsfullt. Skolverket (2016) framhåller vikten av syftets och 

kontextens betydelse för läsning och läsförståelse. 

5.3.3 Tyckte du om när vi läste högt?  

En elev uttryckte att ” Det va skönt att sitta och lyssna när du läste ” (elev 5) medan 

någon svarade ”Mm ja …sådär” (elev 3). En elev svarade ”Man kan bli avslappnad” 

(elev 6). Ett par elever svarade att de tyckte om att lyssna när läraren läste högt för att 

de upplevde att texten blev levande för dem. Elev 3 uttryckte det på det här sättet, ”Att 

du berättade levande eller läste levande så att man förstod” och elev 4 ”Att man lär 

sig”. En elev svarade ”Nej” (elev 2).  

Utifrån intervjusvaren i fråga 3 upplevdes högläsningen övervägande positivt av 

eleverna. Elev 2 uttryckte dock ett bestämt nej och var inte positiv till lärarens 

högläsning. Enligt Høien och Lundberg (2013) krävs att en elev klarar av att hålla fokus 

och uthållighet i samband med inlärning. Det framkom i flertalet av elevernas 

intervjusvar att det upplevdes avspänt när en vuxen läser högt och med inlevelse. Av 

intervjusvaren framkom även att det var lättare att förstå vid lärarens högläsning. 

Dialogisk högläsning möjliggör kopplingar mellan textens innehåll och elevernas egna 

erfarenheter och underlättar därmed läsförståelsen (Andersson 2015). Dessutom frigörs 

kognitiva resurser vid lärarens högläsning och eleven kan fokusera på förståelsen. Flera 

läsforskare som Høien och Lundberg (2013), Westlund (2009), Oakhill, Cain och  Elbro 

(2018) samt Bishop och  Snowling (2004) belyser kognitiva resurser som exempelvis 

dra slutsatser och knyta an till egna erfarenheter som nödvändiga för att god 

läsförståelse ska uppstå. 
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5.3.4 Hur bra förstod du det vi läste om?  

Bland svaren kan nämnas ” Jag förstod det mesta” (elev 3), ”ganska” (elev 1) och 

”oftast förstod jag” (elev 5). En elev berättade att ”Det hjälpte att vi tittade på bilderna 

och att vi pratade om boken” (elev 1). En elev var tyst en lång stund och svarade sedan 

”Jag vet inte…” (elev 2)  På följdfrågan om vad de tyckte om de olika strategierna 

svarade en elev ”De var kul att gissa vad det skulle handla om och ofta blev det rätt ” 

(elev 1). En annan elev uttryckte ”Det var faktiskt bra” (elev 5). En elev svarade ”Man 

blir nyfiken på om man gissade rätt” (elev 6).  

Utifrån elevsvaren i fråga 4 framkom överlag att de flesta elever gav uttryck för att de 

förstod det vi läste om. Reichenberg och Lundberg (2011) belyser vikten av att texter 

knyter an till elevernas verklighet och värld för att få dem aktiva i textens innehåll och 

som  därmed främjar läsförståelse. Det framkom även att ingen av eleverna hade någon 

erfarenhet av att arbeta utifrån metoden lärarens högläsning med strukturerade 

boksamtal. De flesta elever ansåg att de olika lässtrategierna som vi tränat var till hjälp 

att förstå en text och här framträdde framförallt strategin att förutspå. Oakhill, Cain och  

Elbro (2018),  Reichenberg och Lundberg (2011) samt Westlund (2009) beskriver 

vikten av att läraren modellerar och vägleder eleverna i olika lässtrategier för att göra 

eleverna medvetna samt övervaka sin förståelse över det lästa. 

5.3.5 Hur tyckte du om att prata om det vi läste?  

Majoriteten av eleverna uttryckte sig positivt i den här frågan. En elev uttryckte ” Det 

var lättare att prata när vi inte var så många… (elev 3)” och en annan elev uttryckte ” 

Jätteroligt ” (elev 1). Ett annat exempel på ett elevsvar var ” Det blev roligare och 

roligare” (elev 5). ”Bra” svarade en elev (elev 4) medan en sa ”Inte jätteroligt, men 

ganska roligt” (elev 2).  

Utifrån intervjusvaren i fråga 5 framkom att det var lättare att våga prata i en liten 

grupp. Enligt Jacobson (2006) är lärmiljön betydelsefull vid inlärning. Det blev också 

uppenbart under den här frågeställningen att valet av bok fångade elevernas intresse 

eftersom de bland annat ställde flera spontana frågor om bokens innehåll. Taube (2007) 

framhåller betydelsen av lämpligt bokval för lässvaga elever. Reichenberg och 

Lundberg (2011) belyser att läsförståelse gynnas av att texter knyter an till elevernas 

verklighet för att få dem aktiva i läsprocessen. 

5.3.6 Hur tycker du att du läser?  

Hälften av eleverna ansåg sig läsa ”Bra” och hälften ansåg sig läsa ”Sådär”. Flertalet 

elever visade svårigheter med att vidareutveckla sina svar i den här frågan. En elev sa 

”Jag vet inte jag har inte läsit på länge”. (elev 2). En annan elev förklarade ”Jag läser 

bättre när jag läser inne i mitt huvud än när jag läser högt för en vuxen” (elev 3). En 

elev svarade ”Bra när jag läser lättare ord” (elev 4).  

Elevsvaren på fråga 6 tyder på att de flesta elever har en viss insikt i sin egen 

läsförmåga. Elever med läsförståelsesvårigheter har ofta svårt att veta när de förstår och 

när de inte förstår (Oakhill, Cain & Elbro 2018). Förmågan att förstå påverkar elevens 

självförtroende och självbild. Taube (2007) redogör för att beroende av i vilken riktning 

elevens läsförmåga utvecklas stärks eller försvagas elevens självbild.  
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5.3.7 Hur tyckte du det var att ha boksamtal tillsammans i en grupp?  

De flesta elever var nöjda med att ha högläsning med strukturerade boksamtal som 

arbetssätt. Exempel på några elevsvar var ” Kul” och ”Bra”. Några elever förtydligade 

sitt svar med ”Ibland förstår jag ju inte när jag läser själv” (elev 1) och ” Att det är lite 

roligare att höra när du läser än när man läser själv” (elev 3). Den elev som upplevde 

det mindre positivt uttryckte sig ”För mig spelar det ingen roll” (elev 5). En elev 

svarade ”En liten grupp är bra man kanske är lite räddare när det är mer folk” (elev 4). 

En elev uttryckte ”Typ att vi bara var sex det var bättre än när vi var alla på en gång 

det blir så stimmigt och pratigt” (elev 2).  

Utifrån elevernas svar på fråga 7 framkom att de flesta upplever det positivt att ha 

strukturerade boksamtal i en liten grupp. Eleverna framhåller att inlärningsmiljön var 

lugnare och mindre pratig. Jacobson (2006) beskriver vikten av att analysera och 

observera de faktorer som är beroende av lärmiljön i skolan. Eleven som inte tycker sig 

förstå när den läser själv upplever det positivt att lära sig ställa frågor och reda ut 

oklarheter tillsammans i den lilla gruppen. Lärarens kompetens att vägleda och hjälpa 

elever att förstå texter är betydelsefull för elevers utveckling av läsförståelse (Jacobson 

2006). 

5.3.8 Har du någon gång lyssnat till en ljudbok/talbok?  

Ingen av eleverna hade lyssnat på inläst läromedel eller skönlitterär text i skolan. Det 

framkom därmed att digitala lärverktyg som stöd i läsutvecklingen inte används av 

eleverna i undervisningen. En elev uttryckte emellertid ” Vi lyssnade på den där 

julkalendern” (elev 1). Flera av eleverna berättade däremot att de någon gång lyssnat till 

en ljudbok hemma och en elev erinrade sig ” Ja en gång när jag och mamma skulle åka 

till Liseberg så brukade jag lyssna på ljudböcker och så ” (elev 3). En elev (elev 2) 

hade lyssnat till böcker av  Astrid Lindgren. En elev (elev 6) svarade entusiastiskt ”Ja” 

och räknade upp flera titlar ”Tintin, Lasse-Maja, Rasmus på luffen och Ronja”.  

Utifrån elevsvaren på fråga 8 framkom att de flesta av eleverna i någon utsträckning 

lyssnat till ljudbok eller talbok och då i hemmiljön. Enligt Anderssson (2015) och 

Westlund (2009) är högläsning en framgångsrik metod som bland annat ger ökat 

ordförråd, lär lyssnaren hur berättelser är uppbyggda och ger ökat intresse för läsning. 

Genom att lyssna till inläst text utvecklas förståelsen och eleven förbättrar därmed sin 

läsförståelse. Taube (2007) betonar att lässvaga elever via högläsning lär sig vad nya 

ord betyder, ord som de inte skulle komma i kontakt med annars och därmed gynnas 

läsförståelsen.  

5.4 Sammanfattning   

 

Syftet med studien var att undersöka huruvida lärarens högläsning med strukturerade 

boksamtal gynnar läsförståelsen hos elever i åk 2 som befinner sig i lässvårigheter samt 

undersöka om elevernas lust till att läsa ökat efter genomförd studie. 

Resultatet visar att samtliga elever i träningsgruppen ökade sitt poängantal på 

läsförståelsetestet efter avslutat deltagande i träningsstudien. Den största förändringen 

syntes hos elever med medelgod till god läsförståelse. Några elever utmärkte sig i 

träningsgruppen med en tydlig resultatförbättring gällande staninevärde, där två elever 
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ökade med två steg och en elev med tre steg. De flesta elever ökade sina staninevärden 

även i jämförelsegruppen, dock inte i samma utsträckning som i träningsgruppen.  

Enkätresultatet visar att efter träningsperioden hade läslusten ökat hos två elever och var 

oförändrad hos de övriga. Sammantaget visade eleverna på en poängökning när det 

gäller lärarens högläsning. När det gäller hur bra eleven upplever sig förstå det läraren 

läser varierar elevsvaren, där hälften av eleverna anser sig förstå bättre efter 

träningsperioden. En elev upplever ingen förbättring och två elever upplever sig förstå 

sämre det läraren läser. 

 

Eleverna, framförallt 3 elever, tycker betydligt mer om att prata om det läraren läser 

efter träningsstudien. När det gäller hur eleven upplever att läsa tillsammans i en grupp 

variera elevsvaren. Två elever visar tydligt att de uppskattar gemensam läsning mer 

efter träningsstudien medan två visar tydligt att de inte uppskattar gruppläsning i samma 

utsträckning. 

 

I elevintervjuerna framkom att elever överlag var positiva till lärarens högläsning, att 

prata om det vi läste samt att ha strukturerade boksamtal tillsammans i en liten grupp. 

Eleverna uttryckte att de efter träningsperioden förstod mycket väl det läraren läste. 

Däremot framkom inte i elevintervjuerna om elevernas läslust ökat efter genomförd 

träningsstudie. 

 

Sammantaget framkommer att bland elever i läsförståelsesvårigheter i vår studie 

upplever endast en att det är roligt att läsa själv (fråga 1) och läslusten tycks inte 

nämnvärt ha påverkats av de strukturerade boksamtalen. Eleverna kan ha upplevt böcker 

de läst tidigare som ointressanta. Enligt Taube (2007) är det mycket svårt att hitta 

attraktiva böcker som ändå inte blir intetsägande för de svagaste läsarna att läsa själva. 

Författaren betonar dock vidare att lässvaga elever via högläsningen lär sig vad nya ord 

betyder, ord som de inte skulle komma i kontakt med annars och därmed gynnas 

läsförståelsen.  

 

Eleverna svarar i hög utsträckning att de tycker det är viktigt att kunna läsa (fråga 2), 

vilket inte i sig självt verkar stimulera läslusten. Andersson (2015) lyfter att hos elever i 

lässvårigheter kan motivationen till att läsa vara svag även om elevens uppfattning om 

läsning är att den är viktig. 
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6 Diskussion  
 

6.1 Resultatdiskussion  

 

Syftet med studien är att undersöka huruvida lärarens högläsning med strukturerade 

boksamtal gynnar läsförståelsen hos elever i åk 2 som befinner sig i lässvårigheter samt 

undersöka om elevernas lust till att läsa ökat efter genomförd studie. 

 

De strukturerade boksamtalen genomfördes av oss i vår blivande roll som speciallärare. 

En jämförelsegrupp som matchats mot träningsgruppen deltog i ordinarie undervisning 

som leddes av klassläraren. Resultatet visar att samtliga elever i träningsgruppen som 

befinner sig i lässvårigheter ökade sitt poängantal på läsförståelsetestet efter avslutat 

deltagande i träningsstudien. Träning genom strukturerade boksamtal har visats i denna 

studie vara gynnsamt för elevers läsförståelse, vilket därmed besvarar studiens första 

frågeställning som är ”Hur kan högläsning och strukturerade boksamtal gynna 

läsförståelsen hos elever i lässvårigheter?”. Föreliggande studies resultat tolkar vi 

överensstämmer och går i linje med tidigare forskning (Palincsar & Brown 1984; 

Reichenberg & Emanuelsson 2014; Reichenberg & Löfgren 2014). Jämförelsegruppens 

lässvaga elever visade inte motsvarande förbättring av läsförståelsen då 4 elever ökade 

sina resultat jämfört med lässvaga elever i träningsgruppen där samtliga ökade sina 

resultat. En orsak, enligt oss, till det positiva resultatet i träningsgruppen kan vara vår 

entusiasm inför och under studien och att eleverna i träningsgruppen kände sig mer 

sedda eftersom gruppen var liten. Enligt Jacobson (2006) är en god lärmiljö 

betydelsefull för inlärningen. Även våra positiva förväntningar både på eleverna och 

studien i sig anser vi kan ha bidragit till ett förbättrat resultat. Jenner (2004) poängterar 

betydelsen av goda och realistiska förväntningar från läraren för att stärka elevens tilltro 

till sin egen förmåga.  

Vår studie visade att alla elever framförallt elever med god läsförmåga i 

träningsgruppen hade förbättrat sin läsförståelse efter avslutad träningsperiod, vilket 

synliggjordes i läsförståelsetestet som gjordes efter genomförd träningsstudie. Resultatet 

ligger sålunda i linje med tidigare liknande studier av reciprok undervisning som en 

gynnsam undervisningsmodell för utveckling av elevers läsförståelse (Palincsar & 

Brown 1984; Reichenberg & Emanuelsson 2014; Reichenberg & Löfgren 2014). Enligt 

oss hade möjligtvis resultatet för de lässvaga eleverna kunnat öka om testet genomförts 

vid två tillfällen eller med en paus mitt i. Vi anser att tester är extra krävande för 

lässvaga elever och  kanhända präglas resultaten delvis av uthållighet. Enligt Høien och 

Lundberg (2013) kan brister i uthållighet i kombination med dåligt korttidsminne 

försvåra möjligheten till förbättrad läsförståelse.  

Tidigare studier av Palincsar och Brown (1984) samt Reichenberg och Löfgren (2014) 

har betonat lärarens betydelse i undervisning av lässtrategier. För att lyckas med 

undervisningen i reciproka samtal behöver lärarna vara väl insatta i metoden och ha 

goda kunskaper i lässtrategier (Palincsar & Brown 1984; Reichenberg & Emanuelsson 

2014; Reichenberg & Löfgren 2014). Det positiva resultatet i läsförståelse i vår studie 

tolkar vi kan ha gynnats av våra kunskaper och erfarenheter i metoden.  En aspekt som 

enligt oss inte går att bortse från är att även om vi noggrant samplanerat vårt genom-

förande av träningsstudien är vi dock olika som pedagoger. 
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Elevernas enkätsvar angående huruvida de tycker det är roligt att läsa visade inte att 

träningen gynnat elevernas läslust och därmed besvarades vår andra frågeställning. En 

aspekt till att läslusten inte påverkats i önskad riktning kan enligt oss vara den korta 

tidsperiod under vilken studien genomfördes. En annan aspekt, anser vi, skulle kunna 

vara om eleven har en dålig dag och allt känns negativt. En elevs dagsform och 

eventuella störningar under testtillfället kan påverka resultatet både när det gäller 

enkäter och tester (Elbro & Poulsen 2016).  

 

Ovanstående aspekter kan också ha inverkat på elevsvaren gällande fråga 4, som 

handlar om hur bra eleven upplever sig förstå det läraren läser. Av enkätresultatet bland 

elever med läsförståelsesvårigheter framkom visserligen en sammantagen poängökning 

av elevsvaren, dock var inte elevsvaren så positiva som vi hade önskat. Inte heller när 

eleverna intervjuades enskilt uttrycker de glädje över att läsa själva. Vi anser att med 

tanke på att intervjufrågorna till stor del var desamma som enkätfrågorna får resultatet 

anses ha relativt god validitet då inget av våra valda instrument visar på ökad läslust. 

Det är tänkbart att även elevintervjuer kan påverkas av om eleven haft en dålig dag och 

av eventuella störningar. Tidigare undersökningar (Lundberg 2010; Taube 2007) har 

visat läsförståelsens tydliga koppling till läsmotivation och läsintresse.  

Arbetet med lässtrategin att reda ut oklarheter, svåra ord och begrepp kombinerat med 

samtal kring komplicerad meningsbyggnad (syntax) kan utgöra en förklaring till 

elevernas förbättrade resultat på läsförståelsetestet. Resultaten från tidigare studier har 

visat att metoder där elever får lära sig nya uttryck och ord i meningsfulla sammanhang 

förbättrar elevers läsförståelse (Bishop & Snowling 2004; Palincsar & Brown 1984; 

Reichenberg & Emanuelsson 2014; Reichenberg & Löfgren 2014).   

Elever i lässvårigheter gynnas av att arbeta med lässtrategier som tränar förmågan att 

använda sin förkunskap för att kunna ta till sig textinnehållet bättre, vilket också styrks 

av Reichenberg (2006) och tidigare studier (Palincsar & Brown 1984; Reichenberg & 

Emanuelsson 2014; Reichenberg & Löfgren 2014). Vi bedömer att eleverna i vår studie  

har gynnats av strategin att förutspå med hjälp av inre bilder, bokens bilder och 

rubriker, vilket tränat dem i förmågan att ta fram egna förkunskaper. Enligt Oakhill, 

Cain och Elbro (2018) saknas inte alltid bakgrundskunskapen hos svaga läsare utan det 

är snarare förmågan att snabbt ta fram relevant bakgrundskunskap som brister. Enligt 

modellen Bishop och Snowlings (2004) interaktiva läsmodell bygger läsningen på att 

olika språkliga komponenter samverkar. Fouganthine (2012) lyfter fram att stödjande 

faktorer vid läsning är semantiska, syntaktiska och pragmatiska processer samt om ord 

förekommer i en kontext. Det styrker oss i vår övertygelse att kombinationen 

strukturerade frågeställningar och öppna frågor där eleverna tillsammans med oss 

resonerade kring egna erfarenheter gav en ökad förståelse, vilket därmed  har påverkat 

resultaten på läsförståelsetestet. Enligt Chambers (2011) och Stensson (2006) skapar det 

gemensamma boksamtalet en fördjupad förståelse av det lästa.  

 

Under de gemensamma strukturerade boksamtalen erbjuds möjligheten att stanna upp 

och tillsammans ta reda på ett ords betydelse, vilket enligt oss har bidragit till ökat 

ordförråd och förbättrad språkförståelse. Enligt Elbro (2004) är storleken på ordförrådet 

den enskilt viktigaste faktorn för läsförståelse. För att förstå en text behöver eleverna 

kunna göra inferenser (Oakhill, Cain & Elbro 2018). Med lässtrategin att ställa frågor 

om texten tränades elevernas förmåga att läsa mellan raderna och göra inferenser med 

hjälp av de egna förkunskaperna och innehållet i texten.  
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Vårt val att det enbart var läraren som läste högt som metod skulle kunna ifrågasättas 

men grundar sig i att vi ville att eleverna skulle få koncentrera sig på förståelsen och 

inte på avkodningen.  Av enkätresultatet bland elever med läsförståelsesvårigheter 

framkom visserligen en sammantagen poängökning av elevsvaren där flera av svaren 

låg högt redan vid första enkätgenomförandet. Eleverna tyckte om när läraren läste högt 

men svaren var inte så positiva som vi hade önskat oss vid andra tillfället.  

 

Det går inte att bortse från att även elever i jämförelsegruppen ökade sitt 

läsförståelseresultat i den ordinarie undervisningen, dock i betydligt mindre omfattning. 

Enligt oss kan möjligheten att få individuellt stöd i klassrummet ha varit liten och 

sålunda påverkat resultatet. Forskning visar att lässvaga elever utvecklas bäst när de kan 

få anpassat stöd och feedback (Palincsar & Brown 1984 ). Vi anser att anpassad 

undervisning bör ske i liten grupp eller individuellt, gärna tillsammans med special-

lärare. Enligt Reichenberg och Emanuelsson (2014) är det viktigt för språkförståelsen 

att eleverna är aktiva och får lära sig lämpliga lässtrategier för olika typer av texter.  

 

Vår studie visade sammanfattningsvis att de lässvaga eleverna utvecklade sin läs-

förståelse efter träning i liten grupp med metoden reciproka textsamtal kombinerat med 

Chambers modell för boksamtal samt lärarens högläsning. Däremot uppvisade inte 

eleverna någon ökning av läslust efter den genomförda studien. Studien visar dock 

enligt oss att undervisning i lässtrategier under en relativt kort intensiv period kan ge 

stödet som leder till förbättrad läsförståelse framförallt för elever i läsförståelse-

svårigheter.   

 

6.2 Metoddiskussion  

 

Molander (2011) lyfter att det är betydelsefullt att en forskare ifrågasätter sina metoder. 

Vi behöver därför kritisk granska vår träningsstudies valda metoder, dels våra 

kvantitativa metoder, dels vår kvalitativa metod. Bryman (2018) belyser kritiska 

synpunkter på både kvantitativa och kvalitativa metoder och  framhåller bl.a. att i 

kvantitativa metoder förlitar man sig på mätinstrument som kan inge en falsk känsla av 

exakthet samt att kvalitativ forskning är för subjektiv och baseras ofta på forskarens 

osammanhängande uppfattningar och är svår att replikera. 

 

I träningsstudien ingick 12 elever av vilka de 6 elever som uppvisade läsförståelse-

svårigheter var vårt fokus. Studiens elevunderlag vars således litet, vilket dels innebär 

att varje individ kan få betydande påverkan på studiens resultat men även att några 

generella slutsatser av resultatet inte kan dras som skulle kunna gälla alla elever i läs-

förståelsesvårigheter. Även om elevunderlaget var litet i vår studie var bortfallet 

marginellt, vilket vi tolkar som positivt för studiens resultat. Då vår träningsstudies 

syfte inte var att undersöka interaktionen mellan eleverna i träningsgruppen kunde vi 

valt att gruppen enbart skulle bestått av elever i läsförståelsesvårigheter. Vår 

träningsstudies tillförlitlighet hade kunnat öka med ett större elevunderlag av elever 

med svårigheter i läsförståelse. Elbro och Poulsen (2016) framhåller att god 

utbildningsforskning oftast innebär att ha med många elever i varje studie. 

 

Det var inte möjligt att i vår träningsstudie matcha urvalet i träningsgrupp med jäm-

förelsegrupp vad gäller könsfördelning, vilket skulle ge träningsstudien en annan 

intressant infallsvinkel. Det var dock inte vårt syfte i studien utan fokus var elever i läs-

förståelsesvårigheter. Med tanke på att det är statistiskt säkerställt att läsförståelse-
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förmågan hos flickor är något högre än hos pojkar i åk 2 kunde en jämn fördelning 

mellan könen utmynnat i ett något trovärdigare resultat på LäSt. Dock var det en 

eventuell förbättring vi sökte hos lässvaga elever mellan för- och eftertest och inte hur 

det står till med läsförståelseförmågan generellt hos flickor respektive pojkar.  

Vårt val av testinstrument kan ifrågasättas eftersom det valda lästestet bestod av både 

fakta- och narrativa texter och i vår träningsstudie förekom enbart träning av läs-

förståelsestrategier till högläsning av skönlitterär text.  Vi motiverar dock vårt valda test 

med att det har konstaterats ha god reliabilitet och måttlig till god validitet samt att det 

för oss var viktigt att eleverna inte genomfört testet tidigare.  

Eftersom tidsperioden mellan för- och eftertest var relativt kort kan det haft inverkan på 

testresultaten. Elwér, Fridolfsson, Samuelsson och Wiklund (2016) framhåller att det är 

viktigt att det hinner förflyta tillräckligt lång tid mellan testtillfällena för eleverna kan 

exempelvis minnas en del av innehållet och på så vis förbättra sitt resultat. Det var 

något som vi var medvetna om och det hade varit önskvärt om vi överlag haft mer tid 

för vår träningsstudie. Eleverna delgavs dock inte sina testresultat efter förtestet och 

kunde därmed inte veta om de svarat rätt på det tidigare testet. Vi är även medvetna om 

att en viss testvana skulle kunna påverka resultatet  till det bättre vid andra tillfället. 

Något som kunde förbättras i vår studie hade varit om eleverna med läsförståelse-

svårigheter  genomfört ett efter- eftertest vid höstterminens start för att om möjligt öka 

reliabiliteten av de lässvaga elevernas testresultat och för att se om resultatet varat över 

tid. 

Valet att läsa enkätfrågorna högt och att vi var närvarande underlättade för de 

intervjuade eleverna på så vis att vi kunde bistå och förtydliga om undringar uppkom. 

Det kan ha bidragit till att mätinstrumentet blivit mer tillförlitligt eftersom 

svarsfrekvensen var hög. Bryman (2018) påtalar nämligen att en nackdel med enkäter 

jämfört med strukturerade intervjuer kan vara att respondenten inte förstår frågan och 

därmed inte svarar eftersom det oftast inte finns någon intervjuare närvarande.  

 

Vårt val att genomföra semistrukturerade intervjuer med elever i läsförståelse-

svårigheter gjordes för att eleverna skulle ges möjlighet att fritt få utforma svaren samt 

att vi som intervjuare skulle kunna  ställa följdfrågor och eventuellt få en djupare insikt i 

de lässvaga elevernas läslust och inställning till läsning. Det finns dock problem med 

intervju som metod eftersom egenskaper hos intervjuaren kan påverka respondenternas 

svar, vilket i sin tur kan ge upphov till skevhet i svaren (Bryman 2018). Det kan bidra 

till att intervjuresultatet blir mindre reliabelt. Vi hade möjligtvis kunnat intervjua 

varandras elever för om möjligt vara mer objektiva men inom ramen av träningsstudiens 

tidsperspektiv var det inte genomförbart. Även vår relativt ovana roll som intervjuare 

och analysförfarandet kan påverka intervjuresultatens tillförlitlighet. I och med vårt val 

att utgå ifrån frågor i elevintervjuerna som redan testats i enkätundersökningen och om 

resultaten därmed pekar åt samma håll anser vi skulle det kunna bidra till att 

reliabiliteten i vår studie höjs.  

 

I träningsstudien använde vi träningsmetoderna RT- reciprocal teaching och Chambers 

modell för boksamtal. Metoderna anses i forskning kring läsförståelse vara gynnsamma 

för träning av elevers läsförståelse (Chambers 2011; Palinscar & Brown 1984; 

Reichenberg & Emanuelsson 2014; Reichenberg & Löfgren 2014). Det krävs dock att 

undervisande och tränande lärare är förtrogna med och har goda kunskaper om 

metoderna (Chambers 2011; Palinscar & Brown 1984; Reichenberg & Löfgren 2014). I 
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vår träningsstudie vad det vi själva som var de undervisande lärarna. Vi är båda 

förtrogna med och har goda kunskaper om metoderna samt erfarenheter kring aktuella 

läsförståelsestrategier. Dessutom var vi noggranna  i vår samplanering av tränings-

tillfällena för att bidra till ökad tillförlitlighet av vår träningsstudies resultat. Ytterligare 

en faktor som kan påverka studiens resultat skulle kunna vara om det hade funnits 

utrymme till fler träningstillfällen, vilket inte gick att genomföra pg a de tidsramar vi 

hade.  

 

6.3 Specialpedagogiska implikationer  

 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska goda läskunskaper grundas under de första 

skolåren och elever som uppvisar svårigheter i läsförmåga ska skyndsamt ges stöd. 

Skolan behöver därför tidigt identifiera elever som riskerar att inte nå kunskapskraven. 

För att elever ska kunna tillägna sig kunskaper i skolans samtliga ämnen är god 

läsförmåga en viktig förutsättning. Skolan har därmed ett ansvar för att organisera så att 

god läsförmåga utvecklas hos alla elever. Skolan skall exempelvis erbjuda eleverna 

strukturerad undervisning under lärarens ledning (Skolverket 2019).  

 

Hulme och Snowling (2011) belyser att elever som har god avkodningsförmåga men 

svårigheter att förstå textens innehåll är en elevgrupp som är mer komplicerat för 

lärarna att upptäcka, vilket gör att elever med läsförståelseproblematik ofta 

uppmärksammas senare än elever som uppvisar avkodningssvårigheter. Vår uppfattning 

är att det oftast sätts in interventioner som tränar avkodning för lässvaga elever. När det 

gäller elever i läsförståelsesvårigheter är vår uppfattning att interventionsprogram som 

tränar elevers läsförståelse inte förekommer i lika stor utsträckning trots att förståelse är 

en viktig komponent i läsningen. Snowling och Hulme (2012) belyser att forskning 

visar att det behövs olika former av interventionsprogram beroende på om eleven 

befinner sig i avkodnings- respektive läsförståelsesvårigheter. I vår roll som 

speciallärare finner vi det därför betydelsefullt att ha kunskap om interventioner inom 

läsförståelse för att kunna sätta in läsfrämjande metoder som exempelvis reciprok 

undervisning och Chambers modell för boksamtal som stödåtgärd i liten grupp för 

elever med läsförståelsesvårigheter. 

 

En bristfällig läsundervisning kan vara en orsak till att elever hamnar i läsförståelse-

svårigheter. Lärarens kompetens att vägleda elever att förstå texter är betydelsefull för 

att en god läsförmåga hos eleverna ska uppnås (Jacobson 2006). Enligt examens-

förordningen (SFS 2011:186) ingår i speciallärarens uppdrag att utveckla 

verksamhetens lärmiljöer och arbetssätt som främjar elevers läsutveckling. Det ligger 

därmed i speciallärarens profession att utveckla lärmiljön genom att implementera 

framgångsrika pedagogiska metoder som kontinuerligt utvärderas och omprövas. 

 

I vår blivande roll som speciallärare skall vi ha kunskaper om pedagogiska metoder som 

grundas i aktuell forskning. En viktig uppgift för oss som speciallärare kan därmed vara 

att handleda klasslärare och ämneslärare i framgångsrika läsförståelsemetoder eftersom 

lärare besitter olika kompetenser och erfarenheter av undervisning i läsförståelse-

strategier. Byström (2018) lyfter att en del av specialläraruppdraget är utvecklings-

uppdraget som kan innehålla kollegialt lärande och utvecklingsarbete av lärmiljön i 

språk-, skriv- och läsutveckling. 

 

Vår träningsstudie visade att högläsning med strukturerade boksamtal i liten grupp kan 

vara gynnsam att använda i undervisningen för elever i läsförståelsesvårigheter. Styrkta 
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i vår uppfattning om träningsstudiens gynnsamma effekter har vi valt att fortsätta vår 

undervisning med strukturerade boksamtal i liten grupp för samtliga elever i de berörda 

klasserna. Dahmström (2011) rekommenderar att efter en intervention, i vårt fall en 

träningsstudie, bör jämförelsegruppen ges samma insats grundat i ett rättviseperspektiv. 

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning   

I inledningen av vår studie lyfter vi betydelsen av god läsförståelseförmåga som en 

viktig förutsättning att lyckas både i skolan och i arbetslivet. Då både vår egen studie 

och tidigare forskning visar att elevers läsförståelse gynnas när lärare använder olika 

lässtrategier de är förtrogna med, styrker det vår uppfattning att kunskapen kring 

läsförståelse och hur den kan förbättras förtjänar att ytterligare beforskas.  

Vi genomförde en mindre träningsstudie där lärarens högläsning med strukturerade 

boksamtal gynnade elever i läsförståelsesvårigheter, men där hälften av de medverkande 

eleverna var goda till mycket goda läsare. Det hade varit intressant för fortsatt forskning 

att genomföra en liknande studie med enbart elever med läsförståelsesvårigheter under 

en längre period för att undersöka vilken effekt högläsning med strukturerade boksamtal 

skulle få efter åtta eller tio veckors träning gällande läsförståelse och läslust. 
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Tycker du det är roligt att läsa?  
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 Tycker du det är viktigt att kunna läsa?  
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Tycker du om när läraren läser högt?  
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Hur bra förstår du det läraren läser? 
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Hur tycker du om att prata om det läraren läser?  
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Hur tycker du att du läser? 
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Hur tycker du det är att läsa tillsammans i en grupp? 
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Bilaga B Intervjuguide 

 

 

Intervjuguide  

 

Tycker du det är roligt att läsa?  

     

Tycker du det är viktigt att kunna läsa?  

                                                                                                                                   

Tyckte du om när vi läste högt?  

 

Hur bra förstod du det vi läste om? 

                                                                                                                                   

Hur tyckte du om att prata om det vi läste? 

 

Hur tycker du att du läser? 

 

Hur tyckte du det var att ha boksamtal tillsammans i en grupp? 

 

Har du någon gång lyssnat till en ljudbok/talbok? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

IV 

Bilaga C  Missivbrev 

 

 

Missivbrev  

 
Till elever och vårdnadshavare i årskurs 2 med en förfrågan om att delta i en 

undersökning kring högläsning och strukturerade boksamtals betydelse för att förbättra 

elevers läsförståelseförmåga och läslust.  

 

Hej!   

 

Vi är två lärare, XXX och XXX, som just nu läser på speciallärarprogrammet med 

inriktning mot språk-, skriv- och läsutveckling på Linnéuniversitetet i Växjö. Under maj 

och juni månad kommer vi att utföra en studie, som ingår i vårt examensarbete. Aktuell 

forskning visar att högläsning med strukturerade textsamtal i grupp är en läsfrämjande 

metod. I vårt examensarbete vill vi därför undersöka denna metods relevans.  

 

Ditt barns medverkan i den här studien är frivilligt. Barnets identitet och resultaten 

behandlas konfidentiellt. Det innebär att namn, klass och skola inte kommer att framgå i 

studien och examensarbetet. Vår handledare är den enda person utöver oss som kommer 

att ha tillgång till materialet.  Fyll i talongen nedan och lämna till klassföreståndaren 

senast tisdagen den 29/4 om ni vill att ert barn ska delta eller inte. Markera ert 

alternativ. Välkomna att höra av er om ni undrar över något.   

 

Tack på förhand för er medverkan!   

Handledare för arbetet är universitetslektor Anna Fouganthine vid Linnéuniversitetet i 

Växjö, anna.fouganthine@lnu.se. 

 

Med vänlig hälsning 

XXX 

XXX 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lämnas till klassföreståndare/mentor senast den 29/4.   

  

Ja, vi vill delta i studien   

Nej, vi vill inte delta i studien.   

  

 ____________________________________________________                              

Vårdnadshavares underskrift   

  
____________________________________________________                                                    

Elevs underskrift 
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Bilaga D  Sida ur Sandvargen 

 

Exempel på hur en konversation emellan huvudpersonerna Zackarina och Sandvargen 

ur kapitlet ” Zackarinaspråket” (Lind 2002: s. 53). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

VI 

 

Bilaga E  Exempel på lektionsupplägg 

 

Exempel på en lektionsplanering utifrån de olika lässtrategierna ifrån kapitlet 

”Zackarinaspråket ” (Lind 2002). 

 

Före läsning 

 
Exempel på samtalsfrågor före läsningen av kapitlet utifrån strategin att förutsäga 

och ställa hypoteser. 

• Kapitlet som vi ska läsa idag heter ”Zackarinaspråket”. Ordet skrivs upp på en 

whiteboard. Vad tror ni att det kommer att handla om? Var är det som gör att ni 

tänker så?  Jag tror (också) att det här kapitlet handlar om att Zackarina hittar på 

ett eget språk men undrar varför hon gör det? Vad tror ni? 

• Behöver man ha ett eget språk? Varför då? 

• Finns det olika språk? Kan man prata på andra sätt än bara munnen?  

• Hur kan vi göra för att förstå varandra om vi inte prata samma språk? 

• Vilka språk känner du till? 

• Vad är språk för dig? 

Under läsning 

 
Efter det inledande samtalet påbörjas lärarens högläsning av kapitlet. Under läsningens 

gång stannar läraren upp med högläsningen för att modellera strategier som kan  

understödja förståelsen av texten samt samtalar om innehållet i texten. 

 

Exempel på funderingar och samtalsfrågor som uppkommer under läsningen av 

kapitlet utifrån strategier som exempelvis att visualisera, göra kopplingar och 

klargöra. 

• För mitt inre ser jag hur Zackarina på något sätt känner att pappa inte riktigt 

lyssnar på hennes svar när han frågar om hon vill ha socker eller äppelmos på 

gröten…eller vad tänker ni? Är det någon av er som känner att det påminner om 

något ni själva upplevt? 

• Zackarina funderar över vad ordet äppelmos egentligen betydde och säger att det 

inte alls lät gott. Brukar ni fundera över vad ord betyder? Varför, varför inte? 

• Har ni något favoritord? Vad är det som gör att du tycker om just det ordet? Får 

det dig att känna något speciellt? Vad i såfall? 

• Finns det ord som ni inte tycker om? Vad är det som gör att du inte tycker om 

det ordet? Hur känns det då? 

• Jag undrar också varför solen kallas just solen precis som Zackarina gör. 

Zackarina tycker att den också kan kallas för något annat men hon avslöjar inte 

vilket ord som hon tänker istället. Tänker ni att solen kan kallas för något annat? 

• Finns det några ord som ni inte förstår/ förstod? 

• Zackarina lämnar frukosten och går ner till stranden för att träffa Sandvargen. 

Zackarina berättar för Sandvargen att hon kan tala språk och att hon har ett eget 

språk. Jag förstår inte hur Zackarina tänker när hon hittar på nya ord. Är det 

någon av er som har någon idé över hur hon tänker? 

• Sandvargen verkar förstå Zackarinas språk. Hur kommer det sig tror ni? 

 



  
 

VII 

Efter läsning 

 
Efter läsningen av kapitlet använder vi exempelvis strategier som att sammanfatta, finna 

huvudidén, omvärdera hypotesen delge varandra sin egen uppfattning och tillämpa om 

man lärt sig något nytt. Läraren modellerar även under den här delen av läsprocessen. 

 

Exempel på funderingar och samtalsfrågor efter läsningen. 

 

• Vad tyckte ni var det viktigaste i det här kapitlet? Jag tycker det allra viktigaste i 

det här kapitlet var att Zackarinas pappa till sist lyssnade på henne och att man 

fick en tankeställare (vad betyder tankeställare) att det är viktigt att kunna göra 

sig förstådd. 

• Vad hände först, och efter det, sedan och därefter och hur slutade det?  

• Om vi sammanfattar kapitlet med 10 ord, vilka skulle de orden då kunna vara? 

• Tyckte ni att det stämde med det ni tänkte att kapitlet skulle handla om? 

• Tycker ni att ni lärt er något av dagens kapitel? 

 

 

 

 

 


