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Abstract 
 
 
Tack vare PISA-undersökningarna har läsförståelse hamnat i fokus i och med att 
resultaten pekar mot att ungdomars läsförståelse har försämrats. För att förbättra 
läsförståelsen krävs arbetsmetoder som lärare aktivt arbetar med i klassrummet och att 
undervisningen är anpassad efter elevers olika förutsättningar.  
 
I föreliggande uppsats har syftet därför varit att undersöka vad som i tidigare forskning 
skrivits om undervisning i läsförståelse på gymnasiet och hur den kan anpassas till den 
individuella eleven. Med systematisk litteraturstudie som metod har nio vetenskapliga 
texter bearbetats noggrant för att kunna besvara följande: 

- Vad finns det för metoder för att arbeta med läsförståelse?  

- Hur kan läsförståelseundervisningen anpassas efter elevers olika 
förutsättningar? 

I de studerade texterna framgick att både lärarna och eleverna tillämpade olika strategier 
som underlättade för förståelsen. Exempelvis ställdes frågor till texterna och repetition 
tillämpades, och bearbetning av text med hjälp av textsamtal var en metod där elevers 
förståelse ökade samt även i viss mån när texter bearbetades med hjälp av skrift. I de 
studerade texterna framgick även att hög text- och genremedvetenhet samt läslust 
kunde kopplas samman med läskompetens. Ur resultatet framgick också att elever kan 
ha olika styrkor och svagheter för vilka de behöver undervisning som är individuellt 
anpassad. Utifrån resultatet drogs bland annat slutsatsen att för att undervisningen ska 
kunna anpassas efter varje elev krävs av lärarna goda kunskaper om läsförståelsens olika 
komponenter och att elever får läsa texter som motsvarar deras kunskapsnivå. En 
annan slutsats som drogs utifrån resultatet är att oavsett om eleverna ska samtala eller 
skriva krävs att uppgiften uppmuntrar eleverna till tolkning och reflektion för att 
förståelsen av det lästa ska öka. 
 
Nyckelord: Läsförståelse, Gymnasiet, textsamtal, skriftbearbetning, anpassad 
undervising, undervisningsstrategier 
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1. Inledning 
 
Inom ramen för svenskämnet finns ett brett innehåll med flera olika delar som ska 
behandlas. Gemensamt för dem är att de syftar till att eleverna ska utveckla tre 
färdigheter – läsa, tala och skriva. Därför ska undervisningen stimulera elevernas lust 
att öva på dessa färdigheter och ”eleverna [ska] ges rikliga tillfällen att tala, skriva, läsa 
och lyssna” (Skolverket 2011 s. 160). Av de tre färdigheterna som elever ska utveckla 
avser föreliggande studie behandla läsaspekten. 
 
Under hela min lärarutbildning har PISA-resultatens oroväckande utveckling för 
elevers läsförståelse nämnts i olika sammanhang. Det är dock inte bara via 
högskolestudierna dessa resultat har nämnts. Även via diverse forum på sociala medier 
och vid olika radioinslag har jag kommit i kontakt med dessa. Det verkar som att ingen 
har kunnat undgå att ta del av vad det är som håller på att hända med svenska 
ungdomars läsutveckling; sedan PISA-undersökningens start 2000 har elevers 
läsförståelse signifikant försämrats (Skolverket 2016 s. 23). De senaste resultaten visar 
dock att trenden verkar ha vänt. Vid de tester som gjordes 2015 visade det sig att 
läsförståelsen bland femtonåriga ungdomar i Sverige nu ligger något högre än OECD-
genomsnittet, även om resultaten fortfarande ligger under den nivå då testerna började 
år 2000 (Skolverket 2016 s. 48). Att det finns ett intresse för att undersöka aspekter 
som rör elevers läsförståelse och hur man kan arbeta med det är därför inte särskilt 
konstigt eftersom elevers läsförståelse är ett ämne som berör och engagerar. 
 
Förutom intresset för läsförståelse och de didaktiska frågor som rör planering och 
genomförande av lektioner där läsförståelse fokuseras har jag i samband med VFU även 
erhållit en viktig insikt kring mitt kommande yrke som lärare – i varje klassrum finns 
en uppsättning olika individer som alla har olika förutsättningar och behov och det är 
mitt uppdrag som lärare att bedriva undervisning med alla elevers bästa i åtanke. 
Dessvärre var jag inte riktigt beredd på det. Den grad av mångfald som jag stötte på i 
klassrummen hade inte min utbildning förberett mig på. Detta tas även upp av Per 
Kornhall som menar att ”En >>normal<< lärare är utbildad för normal undervisning 
som är anpassad till en >>normalgrupp av elever<< (som består av väldigt olika 
individer!)” (2014 s. 95). Och det var precis så jag kände; att jag via min utbildning fått 
ta del av olika verktyg för att skapa ett aktivt klassrum samt olika sätt att planera och 
genomföra, men att det är anpassat för den så kallat normala eleven. 
 
I gymnasieskolans läroplan framgår att ”undervisningen ska anpassas till varje elevs 
förutsättningar och behov”, vilket innebär att undervisningen aldrig kan ”utformas lika 
för alla” (Skolverket 2011 s. 6). Det ställer i sin tur stora krav på undervisande lärare 
och det är således viktigt att lärare kan arbeta efter olika metoder. Som undervisande 
lärare är man oftast ensam pedagog i ett klassrum och det problem som kan tänkas 
uppstå är då hur man som lärare kan arbeta med läsförståelse på ett sätt som är anpassat 
för elever med olika förutsättningar.  
 
Utifrån ovanstående skrivningar kan följande problem formuleras: Att läsförståelsen 
sjunker för landets femtonåringar gör att även gymnasielärare behöver ha 
välfungerande och genomtänkta metoder för att arbeta med läsförståelse, eftersom 
läsförståelse är något som man behöver arbeta med oavsett elevers ålder – särskilt med 
tanke på att gymnasielärare har att vänta sig ungdomar som genomgått högstadiet med 
bristande läskunskaper. Med tanke på att alla elever också är olika räcker det inte bara 
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med att lärare har genomtänkta metoder, de måste också kunna anpassa dem efter 
elevers olikheter. Genom att undersöka dels arbetsmetoder, dels anpassade 
undervisningssätt är förhoppningen att föreliggande uppsats ska kunna ge verksamma 
lärare redskap, som är baserade på tidigare forskningsunderlag, som de kan ha nytta av 
i sin läsundervisning. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med den här uppsatsen är att genom en litteraturstudie undersöka vad som i 
tidigare forskning skrivits om undervisning i läsförståelse på gymnasiet och hur den kan 
anpassas till den individuella eleven. För att uppnå syftet ska följande frågeställningar 
undersökas och besvaras: 

- Vad finns det för metoder för att arbeta med läsförståelse?  

- Hur kan läsförståelseundervisningen anpassas efter elevers olika 
förutsättningar? 

Genom att undersöka dessa frågor kan dess resultat i förlängningen ställas i relation till 
styrdokumenten. 
 

1.3 Bakgrund 
 
När det kommer till läsundervisning finns det många böcker och vetenskapliga 
översiktstexter som presenterar praktiska modeller för att arbeta med läsförståelse. I 
bakgrundsdelen redogörs för några av dessa. Förutom strategier för att arbeta med 
läsförståelse behandlas även gymnasieskolans läroplan och vad som i den står 
framskrivet kring läsundervisning. Per Kornhalls bok Alla i mål: Skolutveckling på 
evidensbaserad grund (2014) presenteras även i korthet med fokus på vad lärare kan göra 
för att gynna elevers lärande. 
 

1.3.1 Barns tidiga läsutveckling 
 
Lucy Calkins är en central författare på området kring barns läs- och skrivutveckling. I 
sin bok Färdplan för klassrummets läsundervisning: årskurs 2–5 (2015) redogör hon för 
workshopen som ett sätt för att skapa ”struktur åt läsundervisningen” (2015 s. 39). Det 
som är allra viktigast menar Calkins är att barnen ges tid för läsning (2015 s. 22). Dock 
är det vanligt att det mesta av tiden går åt till att barnen ska ägna sig åt ”fylleriuppgifter” 
som berör läsningen men som stjäl tid från den faktiska läsningen (Calkins 2015 s. 26). 
Calkins kan i ett första skede uppfattas förespråka att elever endast ska läsa och inte 
bearbeta böckerna i vidare mening. Så är det naturligtvis inte. Hon förespråkar att 
eleverna i läsworkshopen både ska skriva om läsning (2015 s. 45) och samtala om 
läsning med läskamrater (2015 s. 48). Men det ska göras på ett sätt där eleverna får 
tänka kritiskt och att de därmed utvecklar förmågan att analysera och göra kopplingar, 
vilket är en stor skillnad om man jämför med det arbetssätt där elever ska ”kopiera, 
komma ihåg och återge” genom att fylla i uppgiftsblad eller svara på enkla frågor 
(Calkins 2015 s. 31). Arbete med läsförståelse kan även göras med hjälp av högläsning. 
Skillnaden är att läraren läser för barnen men boken bearbetas på samma sätt som 
beskrivits ovan med samtal och skrivande (Calkins 2015 s. 168–169). På detta sätt kan 
man skapa ett klassrum där intresset för läsning ökar (2015 s. 152) och genom lärarens 
sätt att läsa med inlevelse målas för eleverna upp ”ett stort drama” (2015 s. 165). Enligt 
Calkins lämpar sig högläsning för såväl skönlitteratur som faktatexter (2015 s. 166). 
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En viktig aspekt som Calkins tar upp är att lärare måste visa sin egen glädje för läsning 
– ”det enda som är viktigt för att bli läsare är att ha mentorer som älskar att läsa och 
som kan visa vad det betyder att tycka att det är roligt att läsa” (2015 s. 23). Således 
utgör också läraren grunden för elevers resultat och det är viktigt att det i skolan finns 
duktiga lärare (2015 s. 21). Men det räcker inte att lärare tycker att det är roligt att läsa 
för att eleverna också ska göra det. Calkins menar att det är av största vikt att lärare 
väljer böcker på rätt nivå. Calkins hänvisar till en studie gjord av Betts (Foundations of 
Reading Instruction, 1946) som menar att ju färre fel en elev gör desto mer fördjupas 
lärandet och därför ska lärare välja böcker där elever förstår minst 98% av innehållet 
(2015 s. 27). Det är viktigt för alla elever men särskilt viktigt menar Calkins att det är 
för kämpande elever, eller så kallat svaga läsare.  
 
För att kämpande elever ska kunna utveckla sin läsförståelse menar Calkins att de inte 
får ”ägna en enda minut åt ett arbete som lär dem att de inte kan läsa, som lär dem att 
texter inte handlar om något utan att läsning består i att hacka sig fram och stanna upp 
vid svåra ord” (2015 s. 198). Och hon påpekar också vikten av att den kämpande läsaren 
får rätt stöd. Att vara en svag, eller kämpande, läsare kan bero på att eleven har problem 
med avkodning, ordförståelse eller någon annan aspekt av läsningen och därför måste 
eleven få hjälp med den specifika aspekt av läsningen som utgör problemet. Calkins är 
därför skeptisk till kämpande läsare som får lämna klassrummet då det inte är ovanligt 
att samtliga hamnar i samma grupp och den enda gemensamma nämnaren är att ”de 
har misslyckats”. Om elever ska få särskilt stöd ska de enligt Calkins därför få det i en 
grupp med högst fyra elever, som alla har samma behov av stöd (2015 s. 199). 
 
Calkins tankar om läsutveckling kan sammanfattas enligt följande: Elever behöver tid 
för läsning, böcker på rätt nivå, tid för skrivande och samtal, högläsning samt en lärare 
som visar sin egen glädje för läsning (2015 s. 37). 
 

1.3.2 Strategier för läsförståelse 
 
I Ivar Bråtens antologi Läsförståelse i teori och praktik förmedlas följande definition av 
läsförståelse: ”Läsförståelse är att utvinna och skapa mening när man genomsöker 
skriven text” (2008a s. 13–14) – samma definition är aktuell i föreliggande uppsats då 
begreppet läsförståelse brukas. Innan explicita strategier för läsförståelse behandlas 
följer en kort redogörelse för varför man överhuvudtaget ska arbeta med läsförståelse. 
Bråten menar att läsförståelse är viktigt både inom och utanför utbildningssystemet. 
Inom utbildningssystemet menar han att läsförståelse är viktigt för elevers 
kunskapsutveckling och utanför utbildningssystemet är det viktigt för att kunna verka 
”i arbetsliv och samhälle”. Läsförståelse utgör således en kärnpunkt i människors liv 
(2008a s. 11).  
 
Läsförståelse uppges vara en komplex företeelse som innefattar flera komponenter 
såsom förkunskaper, ordavkodning, språk, läsmotivation och förståelsestrategier. 
Bråten menar att god kännedom om läsförståelsens olika komponenter gör att lärare 
kan anpassa undervisningen efter elevers individuella skillnader och olika kompetenser 
(2008b s. 47) och för att kunna det krävs olika strategier. Strategier för att öka 
exempelvis elevers motivation är att läraren ger elever valmöjligheter, att 
undervisningen präglas av integration och samarbete samt att svårighetsgraden 
stämmer överens med elevernas kunskapsnivå (2008b s. 79). En annan 
läsförståelsestrategi innefattar strukturering av text. Øistein Anmarkrud redogör för en 
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klassrumsstudie där läraren Nina i sin undervisning för årskurs nio använder sig av 
struktureringsstrategier för att öka elevernas läsförståelse. Bland annat gör de 
tankekartor, identifierar nyckelord samt ”skriver sammanfattningar av texten med egna 
ord” (2008 s. 220). När läraren arbetar med olika texter i klassrummet låter hon alltid 
eleverna läsa dem två gånger: en gång högt tillsammans och en gång tyst för sig själva. 
Anledningen till att de läser högt tillsammans beror bland annat på att svaga läsare då 
ges möjlighet att först ta del av innehållet och på så för sätt få de ”en bättre förståelse 
av texten när de sedan läser den tyst själva” (Anmarkrud 2008 s. 221–222). 
 
Som synes finns det olika strategier för att förbättra elevers läsförståelse, vilka hela tiden 
utvecklas – genom att flera strategier sätts samman till så kallade multistrategiprogram 
eller genom att en specifik arbetsmodell presenteras på marknaden. Reciprok 
undervisning, RU, är ett exempel på ett multistrategiprogram. RU är en metod för 
dialogisk undervisning som präglas av ömsesidighet mellan lärare-elev och elev-elev 
(Andreassen 2008 s. 233). De strategier som tillämpas är sammanfattning, ställa frågor till 
texten, reda ut sådant som är svårt att förstå samt att föregripa genom att utifrån titel och 
rubriker göra antaganden om textens innehåll. Syftet med metoden är att elever ska bli 
bättre på att förstå och minnas texterna innehåll (Andreassen 2008 s. 231–232). 
 
För att förbättra elevers läsförståelse har Aidan Chambers utvecklat ”jag undrar” (tell 
me)- inriktningen som han redogör för i sin bok Böcker inom oss: om boksamtal (1993). 
Som titeln avslöjar är det en modell för att öka elevers förståelse av det lästa genom 
boksamtal – ”Nyckeln till läsande ligger i att man samtalar om det man läst” (1993 s. 
17). Chambers har utvecklat fyra grundfrågor som lärare ska ställa vid boksamtal:  

Jag undrar…  
…om det var något speciellt du gillade i boken? 
…om det var något du inte gillade? 
…om det var något du inte förstod eller tyckte var svårt? Om du har några 
”frågetecken”? 
…om du lade märke till några mönster eller kopplingar? (Chambers 1993 s. 99) 

Alla elever ska få svara på frågorna som läraren skriver ned på en lista, där varje fråga 
får en egen spalt. Därefter försöker man hitta ämnen som förekommer i mer än en 
spalt och drar streck mellan dem. När alla elever har fått komma till tals och har svarat 
på de fyra frågorna ska de olika ämnen som eleverna har tagit upp mynna ut i 
diskussioner som så småningom ska ledas mot mönster. Chambers föreslår att 
diskussionen ska inledas med det ämne som har fått flest streck eftersom det av 
eleverna upplevs som mest rättvist och således är det inte läraren som styr diskussionen 
(1993 s. 103–105). För att fördjupa elevers läsförståelse kan läraren efter grundfrågorna 
även komplettera dessa med allmänna frågor där man exempelvis jämför texten med 
en annan (Chambers 1993 s. 108) eller specialfrågor som rör bokens särdrag (Chambers 
1993 s. 111). Det viktigaste med ”jag undrar”-inriktningen är att ”allt är värt att 
berättas” och Chambers menar att grundtanken med boksamtalet ”är att vi verkligen 
vill höra om läsarens upplevelse”. Därför är det viktigt att läsarens åsikt respekteras 
oavsett vad eleverna tycker om boken (1993 s. 56–57). 
  
Elizabeth Finnegan och Amanda L. Mazin har i en artikel, Strategies for increasing reading 
comprehension skills in students with autism spectrum disorder: A review of the literature, 
sammanställt forskning från 15 olika studier som handlar om hur man kan öka 
läsförståelsen bland elever med ASD, Autism Spectrum Disorder (2016). Författarna 
redogör för den bredd som finns bland elever med ASD – från elever som kommer 
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vara beroende av livslångt stöd till elever som presterar på liknande nivå som övriga 
jämnåriga och därmed arbetar efter samma läroplan och examensmål (Finnegan & 
Mazin 2016 s. 188). Den bakomliggande förklaringen till författarnas intresse för sin 
litteraturöversikt är att ungdomar med autismspektrumstörning generellt sett har sämre 
läsförståelse än övriga elever (2016 s. 187). Det som är intressant för den här studien 
med Finnegan och Mazins slutsatser är de arbetssätt som kan tillämpas för att öka 
läsförståelsen när elever med ASD är inkluderande i de vanliga klasserna. I sin 
diskussion delar de upp resultaten efter den effekt olika metoder har för att öka 
läsförståelsen bland barn och ungdomar med ASD. Olika studier visade på lite olika 
resultat men DI, kooperativt lärande och användande av graphic organizer var de 
verktyg som visade ge bäst resultat, med tyngdpunkt på graphic organizer (Finnegan & 
Mazin 2016 s. 209). DI, Direct instruction, innefattar en läroplansintegrerad 
undervisning där olika färdigheter systematiskt tränas genom att uppgifter är uppdelade 
i olika beståndsdelar där varje färdighet lärs att behärskas (Finnegan & Mazin 2016 s. 
197). Till skillnad från DI, där det är läraren som styr undervisningen, innebär 
kooperativt lärande att eleverna arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål. Förutom 
att öka läsförståelsen har det kooperativa lärandet även visat sig ha positiva effekter på 
mellanmänskliga relationer (Finnegan & Mazin 2016 s. 203). Användande av graphic 
organizers innebär att man med hjälpmedel så som tankekartor, händelsekartor, 
karaktärskartor med mera strukturerar textinformation och den egna förståelsen för att 
sedan kunna tolka och förstå en text (Finnegan & Mazin 2016 s. 201). 
 

1.3.3 LGY 11 
 
I gymnasieskolans läroplan framgår ur det centrala innehållet för svenska 1 att 
undervisningen i läsning ska innefatta bland annat: 

 Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. 

Grundläggande källkritik. 

 Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer. 

 Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i 

skönlitteratur och teater samt i film och andra medier (Skolverket 2011 s. 162). 

Enligt ovanstående innehåll ska elever således ges tillfällen att arbeta med läsning både 
utifrån skönlitterära texter och faktatexter. För att de ska uppnå de kunskapskrav som 
krävs för (minst) betyget E är följande mål formulerande:  

Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva 
egna texter som anknyter till det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss 
säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik. 

Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella 
skönlitterära verk och annat berättande. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för 
några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och 
motiv. Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i 
berättandet (Skolverket 2011 s. 163). 

Läsförståelse tycks därmed vara något som ska testas genom muntliga och skriftliga 
framställningar där eleverna får redogöra för dess innehåll samt att de genom att koppla 
samman olika texter visar att de kan sätta in en text i ett större sammanhang. Viktigt att 
ta i beaktan är dock att för att eleverna ska nå dit kan inte undervisningen utformas lika 
för alla men undervisningen ska vara likvärdig: ”En likvärdig utbildning innebär inte att 
undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska 
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fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar, behov och 
kunskapsnivå” (Skolverket 2011 s. 6). 
 

1.3.4 Måluppfyllelse 
 
Kornhall uppger att kurs- och ämnesplaner är skrivna utifrån att alla elever ska uppnå 
målen, men för att det ska uppnås ställs höga krav på alla som arbetar inom skolan 
(2014 s. 10). Bland annat menar Kornhall att ”bra lärare är den viktigaste resursen” 
(2014 s. 161) och därför måste lärare hela tiden kompetensutvecklas (2014 s. 164). Att 
vara en bra lärare innebär dock inte bara att man är kompetent. Det innebär också att 
man har förmågan att skapa goda relationer med sina elever och mellan elever, vilket 
Kornhall uppger vara en annan förutsättning för att lärande ska kunna ske (2014 s. 59).  
 
Kornhalls bok berör inte något explicit ämne utan är en handbok för alla som verkar 
för skolutveckling; huvudman, rektor och lärare och i boken föreskrivs arbetssätt för 
att alla elever ska lyckas. När det gäller lärarens roll har Kornhall formulerat en 
checklista som lärare kan använda sig av i sin undervisning för att bibehålla fokus på 
elevers lärande. Bland annat menar han att lärare ska ställa sig frågan om alla elever 
förstår vad som ska göras och varför. Man bör också fundera över om alla elever vet 
vad som är målet, hur det ska uppnås och om de får tillräckligt med stöd för att uppnå 
det. Huruvida undervisningstiden används effektivt är också en fråga man bör ha i 
åtanke (Kornhall 2014 s. 181). 
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2. Metod 
 
Metoden för studien är en systematisk litteraturstudie. I Christina Forsberg och Yvonne 
Wengströms metodbok Att göra systematiska litteraturstudier: Värdering, analys och 
presentation av omvårdnadsforskning hänvisar de till Mulrow och Oxman som menar att en 
systematisk litteraturstudie innefattas av ”en tydligt formulerad fråga som besvaras 
genom att identifiera, välja, värdera och analysera relevant forskning” (2015 s. 27). 
Metoden för studien kan delas upp i insamlingsmetod och analysmetod, vilka redogörs 
för under nedanstående avsnitt. Metodavsnittet inkluderar förutom sökmetoder, urval 
och redogörelse för hur de utvalda texterna har analyserats även ett avsnitt som 
behandlar etiska överväganden. 

 

2.1 Insamlingsmetod 
 
I föreliggande avsnitt redogörs för litteraturstudiens insamlingsmetod, vilken inkluderar 
sökkriterier, sökord, databaser och urvalsprocess. Sökresultat tillhör också 
insamlingsmetoden och redogörs för under en egen underrubrik (se 2.1.1). 
 
Forsberg och Wengström redogör för olika sökstrategier och hur studier ska väljas vid 
en systematisk litteraturstudie. Bland annat menar de att man måste utforma kriterier 
för sökningen som anknyter till det problem man ämnar undersöka (2015 s. 68). 
Eftersom syftet med studien är att undersöka vad som i tidigare forskning skrivits om 
undervisning i läsförståelse på gymnasiet och hur den kan anpassas till den individuella 
eleven utformades följande kriterier: alla texter skulle vara av vetenskaplig karaktär, vara 
primärkällor samt i första hand behandla läsförståelse på gymnasial nivå.  
 
Forsberg och Wengström uppger att till sökkriterierna hör även publiceringsår och 
språk (2015 s. 73). Då föreliggande studie avser behandla metoder för läsförståelse och 
hur man kan tillämpa dessa var publiceringsår inte något som styrde sökningarna i 
avsevärd mening. Självklart går forskningen framåt och nya metoder kommer till stånd 
och för att ha någon slags avgränsning har inga texter valts som är publicerade tidigare 
än år 2000. När det gäller språk valdes i första hand svenska avhandlingar och artiklar 
då det är av intresse hur det svenska forskningsfältet ser ut. En annan anledning till att 
svenska studier valdes i första hand beror på att ett av sökkriterierna som ställdes var 
att texterna i första hand skulle behandla läsförståelse på gymnasial nivå, d.v.s. 
läsförståelse för ungdomar mellan 16–19 år och eftersom vissa länder har andra system 
blir åldrarna inte desamma. Exempelvis är åldern för high school-elever representativa 
för både högstadiet och gymnasiet, 14–18 år. Men då det vid sökningarna visade sig att 
det inte fanns tillräckligt med svensk läsförståelseforskning på gymnasial nivå, som 
berör ett inkluderade arbetssätt där undervisning utformas efter elevers olika 
förutsättningar, har litteraturstudien kompletterats med både engelska artiklar där 
forskningsfältet utgörs av high school-elever samt svenska texter som berör högstadiet. 
 
För att samla in material till studien har både manuella sökningar samt sökningar i 
databaser tillämpats. Forsberg och Wengström uppger olika exempel på hur manuella 
sökningar kan genomföras. Ett av dem är att studera relevanta texters referenslistor 
(2015 s. 64). Då läsförståelse är ett brett utforskat område på examensarbetesnivå 
utgjordes en stor del av resultaten av det då sökningar på fulltexter gjordes. Eftersom 
kravet på texterna som skulle användas vid den här studien var att de skulle vara skriva 
av forskare har endast doktorsavhandlingar, licentiatuppsatser och vetenskapliga 
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artiklar som är granskade (peer reviewed) använts och således har examensarbeten 
exkluderats. Däremot har examensarbetens referenslistor studerats då dessa kunde 
tänkas generera användbara källor. I vissa texter återkom namn på forskare och även 
då tillämpades manuella sökningar som en strategi för att undersöka vad som mer 
studerats av denne på området. Dessvärre ledde de flesta av dessa sökningar inte till 
något för den här studien relevant då sökresultaten inte uppfyllde de urvalskriterier som 
ställdes. Monica Reichenberg var dock ett av de namn som var återkommande och som 
även kommer att förekomma i föreliggande studie.  
 
När det gäller sökningar i databaser finns det ett stort antal att välja på. De databaser 
som har använts för att söka efter litteratur till den här studien är Summon, ERIC 
(Proquest) och LIBRIS. Utifrån syfte och frågeställningar användes till en början 
följande sökord: Läsförståelse, reading comprehension, lässtrategier, metoder för läsförståelse och 
svaga läsare. Då dessa sökord är väldigt övergripande specificerades de och 
kombinerades även med andra sökord för att det skulle bli mer hanterbart. Exempelvis: 
läsförståelse gymnasiet, reading comprehension AND upper secondary school, reading comprehension 
AND grade 10 AND methods. När sökningarna gjordes i databaser påträffades ett antal 
för den här studien relevanta texter, men för att få tillgång till ett ännu bättre urval 
bokades ett möte med högskolans bibliotek för att på så sätt vidga, men samtidigt 
konkretisera sökningarna. Exempelvis testade vi att kombinera readning 
comprehension med high school istället för upper secondary school. För att få 
sökresultat som berörde individanpassad läsförståelseundervisning trunkerades ordet 
individual och följande sökning gjordes: readning comprehension AND grade 10 AND 
individual*.   
 
Forsberg och Wengberg menar att vid en litteraturstudie bör all relevant forskning 
inkluderas eftersom litteraturstudier syftar till att kartlägga ett visst problemområde. De 
uppger dock att det av praktiska aspekter inte alltid är möjligt (2015 s. 30). Inom ramen 
för ett examensarbete är det således inte möjligt att ta med all den data som faller inom 
ramen för de formulerade frågeställningarna. Urvalsprocessen gick därför till enligt 
följande: Vid en sökning på ett av sökorden, eller en kombination av olika sökord, 
framträdde ett antal träffar. Om sökningen resulterade i mindre än 200 titlar lästes 
samtliga och om sökresultatet var större lästes bara de 200 första titlarna. De titlar som 
verkade vara intressanta i relation till litteraturstudiens syfte och frågeställningar valdes 
sedan ut och abstracts och/eller sammanfattningar lästes. Om det visade sig att texterna 
fortfarande var av intresse efter den läsningen lästes texterna i sin helhet. De texter som 
ansågs kunna svara på minst en av de två frågeställningarna valdes därefter ut för att 
ingå som en del av litteraturstudiens material. Tillvägagångssättet upprepades tills det 
fanns ett tillfredsställande antal texter och urvalet har således baserats dels på de 
kriterier som ställdes vid sökningen, dels på att skapa bredd utan att för den sakens 
skull involvera allt för många texter. Detta illustreras i Tabell 1 nedan. 
 

2.1.1 Sökresultat 
 
Nedan redogörs i tabellform för sökresultatet i de olika databaserna. Gemensamt för 
samtliga sökningar är att de är avgränsande till att täcka material som är publicerat från 
och med år 2000. De sökningar som har avgränsats genom att bara inkludera källor 
som är peer reviewed har i tabellen markerats med * efter antalet träffar. När det gäller 
de manuella sökningarna i tidskrifterna Educare och Pedagogisk forskning i Sverige 
angavs på tidskrifternas hemsidor att samtliga artiklar är referentgranskade och därför 
har även de träffarna markerats med *. Men det var inget aktiv val som gjordes, som 
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vid sökningarna i databaserna. De olika rubrikerna står för följande: vilken databas som 
sökningen är utförd i, vilka sökord som användes, antal träffar, antal lästa titlar, antal 
lästa sammanfattningar och/eller abstracts samt texter som ansågs vara användbara och 
således ingår i litteraturstudien. 
 
Tabell 1. Utfall 

Databas Sökord Träffar Titlar Abstracts Använda texter 

Summon Läsförståelse 
gymnasiet 

18 18 2 Bommarco, B (2006), Texter i 
dialog: en studie i gymnasieelevers 
litteraturläsning, Malmö högskola, 
Lärarutbildningen 

Summon Svaga läsare 36* 36 1  

ERIC 
(Proquest) 

Reading 
comprehension 
AND upper 
secondary 
school 

29* 29 0  

ERIC 
(Proquest) 

Reading 
comprehension 
AND high 
school 

1048* 200 10 McCallum, S. R., m.fl. (2011). 
Improving reading comprehension of 
at-risk high-school students: The 
ART of reading program. 
Psychology in the Schools, 
48(1),  

ERIC 
(Proquest) 

Reading 
comprehension 
AND grade 10 
AND 
individual* 

93* 93 5  

ERIC 
(Proquest) 

Reading 
comprehension 
AND grade 10 
AND methods 

162* 162 6 Still, K. L & Flynt, C. A (2012). 
Does repeated reading improve 
reading fluency and comprehension for 
struggling adolescent readers? 
Journal of the American 
Academy of Special Education 
Professionals. 

LIBRIS Läsförståelse 51 51 3 Stenlund, K (2017), Läsutveckling 
under mellan- och högstadiet: En 
longitudinell studie av läsfärdigheter 
hos elever med och utan lässvårigheter. 
Stockholms universitet.  

LIBRIS Metoder för 
läsförståelse 

5 5 0  

Manuell 
sökning 
Göteborgs 
universitet 

Monica 
Reichenberg 

144 144 2 Reichenberg, M (2005), 
Gymnasieelever samtalar kring 
faktatexter. En studie av textsamtal 
med goda och svaga läsare. 
Göteborg studies in educational 
studies, 232.   

Manuell 
sökning 
Educare 

Läsförståelse 10* 10 2 Varga, A (2017), Om lässtrategier 
och textrörlighet: En studie av elevers 
textsamtal kring skönlitteratur i 
årskurs 9, EducareVetenskapliga 
skrifter.  

Manuell 
sökning 

Läsförståelse 18* 18 3 Pajkin, M (2017), Socioekonomisk 
bakgrund och dess betydelse för 
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Pedagogisk 
forskning i 
Sverige 

pojkars och flickors läsförmåga och 
betyg, PEDAGOGISK 
FORSKNING I SVERIGE. 

Manuella 
sökningar 

 32 32 15 Langer, J.A (2001), Beating the 
Odds: Teaching Middle and High 
School Students to Read and Write 
Well, American Educational 
Research Journal  
 
Hallesson, Y. (2011), 
Högpresterande gymnasieelevers 
läskompetenser. Stockholms 
universitet 

 
2.2 Analysmetod 
 
I föreliggande avsnitt redogörs för bearbetningen av det insamlade materialet. En kort 
presentation av texterna som ligger till grund för studien ges också (se 2.2.1). 
 
För att på ett systematiskt sätt kunna bearbeta materialet har innehållsanalys som metod 
tillämpats. En innehållsanalys innebär enligt Forsberg och Wengström att man söker 
hitta mönster i en text genom att man succesivt ”klassificerar data” (2015 s. 137).  
Författarna uppger att en innehållsanalys kan tillämpas på olika sätt och i sin bok 
redogör de för fem övergripande steg. Det första steget innefattas av upprepande 
läsning för att materialet ska bli bekant. I det andra steget söker man koda materialet – 
”vad handlar texten om?”. Därefter sammanför man olika koder till kategorier som 
slutligen sammanfattas till teman. När dessa fyra steg är avklarade återstår tolkning av 
och diskussion kring resultatet (Forsberg & Wengström 2015 s. 153). 
 
Analysen av det material som ingår i föreliggande studie har genomförts enligt ovan 
beskrivning. I det inledande skedet av textbearbetningen sammanfattades i korthet de 
olika texternas syfte och metod (Se 2.2.1 Materialpresentation) samt att en tabell skapades 
där för uppsatsen relevanta kategorier och teman, som är kopplande till de olika 
texternas resultat, sammanställdes. Ur tabellen kan exempelvis följande utläsas: Metoder 
för läsförståelse var det mest vanligt förekommande temat, därefter Strategier, Förtjänster 
och Anpassad läsundervisning. Begreppet Metoder har i föreliggande uppsats kopplats 
samman med sådant som lärare gör för att undervisningen ska utveckla elevernas 
läsförståelse och innefattar således kategorier såsom Loggbok och Textsamtal. När det 
gäller Strategier är det ett begrepp som istället kan kopplas till det som eleverna gör, men 
som såklart även lärs ut av lärarna, och innefattar därför bland annat kategorierna 
Repetition, Stryka under och Frågor. Tabellen återfinns i sin helhet i slutet av uppsatsen 
(Se Bilaga 1).   
 
När de två inledande delarna av analysarbetet, upprepad läsning och materialkodning, 
var genomförda, utvecklades dessa till en mer detaljerad redovisning av texternas 
innehåll (Se 3.1–3.5). Dessa diskuterades sedan i relation till uppsatsens 
bakgrundsmaterial (Se 4.1–4.4), då resultatredovisningen ansågs vara fullgod. Tilläggas 
bör är att varje text har bearbetats utifrån de två frågeställningarna med fokus på en 
frågeställning i taget när det gäller kodning, kategorisering, tematisering och tolkning 
och diskussion. Således har materialet omsorgsfullt bearbetats. 
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2.2.1 Materialpresentation 
 
Föreliggande litteraturstudie innefattar nio stycken texter, som samtliga uppfyller de 
krav som ställdes i samband med sökningarna. De nio texterna utgörs av fyra 
avhandlingar och fem artiklar, vilka i korthet redogörs för nedan: 

 I Birgitta Bommarcos doktorsavhandling, Texter i dialog: en studie i gymnasieelevers 

litteraturläsning (2006) redogör hon för sin kvalitativa receptionsforskning som hon 

bedrev på det samhällsvetenskapliga programmet under tre år. Forskningen bedrev 

hon i den klass där hon själv var verksam svensklärare. Syftet med studien var att 

”få kunskap om vad som händer när gymnasieelever läser skönlitterära texter i 

skolan” och således har hon undersökt frågor som innefattar bland annat elevers 

tolkningar, reflektioner och förståelse av det lästa (2006 s. 11–12). Materialet för 

studien utgjordes av både skriftliga texter, ”inspelade grupp- och halvklassamtal” 

samt kompletterande intervjuer som även de var inspelade (Bommarco 2006 s. 32).  

 

 I avhandlingen Högpresterande gymnasieelevers läskompetenser redogör Yvonne Hallesson 

för den forskning som hon bedrev under tre terminer tillsammans med en 

gymnasieskoleklass som hon undervisade i Svenska A (2011 s. 19). Syftet med 

studien var att ”beskriva en grupp högpresterande gymnasieelevers läskompetenser 

med avseende på: läsvanor, förhållningssätt till olika texter, uttalade lässtrategier 

[och] läspositioner” (Hallesson 2011 s. 2–3). Metoden för studien var både kvalitativ 

och kvantitativ och det material som resultatet vilar på utgjordes av enkäter, 

textkommentarer, gruppsamtal och fältanteckningar från observationer. Materialet 

samlades in via fyra delstudier (Hallesson 2011 s. 20). 

 

 Judith A. Langer redovisar i sin artikel Beating the odds: Teaching Middle and High School 

Students to Read and Write Well för den kvalitativa forskning som hon bedrev under 

fem år på 25 olika skolor (två år på vardera skola) (2001 s. 837). Syftet med studien 

var att undersöka egenskaperna hos instruktioner som åtföljer elevprestation i 

läsning och skrivning. Langer ville med studien söka förstå varför testresultaten 

skiljer sig mellan olika skolor trots likvärdiga demografiska område (2001 s. 844) – 

”Thus, this is a study of English instruction within both higher performing and more 

typically preforming schools” (Langer 2001 s. 852). För studien valdes således 

fjorton skolor ut som presterade bättre, beating the odds, än skolor med likvärdiga 

elever samt elva skolor som presterade i enlighet med skolor i likvärdiga 

demografiska områden.  Materialet för studien utgjordes av observationer och 

intervjuer (Langer 2001 s. 844–845). 

 

 Steve. R McCallum m.fl. bedrev under två veckor en läsförståelsestudie, vilken de 

redogör för i artikeln Improving reading comprehension of at‐ risk high‐ school students: The 

ART of reading program (2011). Studieobjekten utgjordes av 115 high school-studenter 

på ett sommarprogram som är designat för att utrusta dem med de färdigheter som 

krävs för att de ska kunna ta examen (2011 s. 79). Syftet med studien var förutom 

att utvärdera läsmodellen ART (ask, read, tell) undersöka om ART i kombination 

med textsamtal kunde förbättra elevernas läsförståelse (McCallum m.fl. 2011 s. 79).  
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 I artikeln Socioekonomisk bakgrund och dess betydelse för pojkars och flickors läsförmåga och 

betyg redovisar Maria Pajkin för en studie som hon genomförde med 214 elever i 

årskurs nio (2017 s. 60). Syftet med studien var ”att undersöka om socioekonomisk 

bakgrund, attityder till läsning och läsaktiviteter har samband med läsförmåga och 

betyg, för pojkar å ena sidan och för flickor å andra.” (2017 s. 56). Metoden för 

studien var kvantitativ och hade en deduktiv prägel då hon sökte fastställa hypotesen 

att ”Socioekonomisk bakgrund, attityder till läsning och läsaktiviteter har samband 

med resultat på läsprov och med betyg” (Pajkin 2017 s. 57). Artikelns material 

utgjordes av en elevenkät om socioekonomiska förhållanden, resultat från de 

nationella provens läsförståelsedel samt elevernas betyg från höstterminen (Pajkin 

2017 s. 60). 

 

 I Monica Reichenbergs rapport, Gymnasieelever samtalar kring faktatexter. En studie av 

textsamtal med goda och svaga läsare, redogör hon för den kvalitativa studie som hon 

bedrev på tre kommunala skolor i början av 2000-talet (2005 s. 32). Studiens 

huvudsyfte var att ”jämföra goda och svaga läsares läsning” genom att undersöka 

gymnasieelevers förhållningssätt när de läser ämnesanknutna faktatexter samt hur 

lärare går igenom dessa (Reichenbergs 2005 s. 4–5). För att uppnå syftet tillämpade 

Reichenbergs analys av textsamtal som metod; ”dels lärarledda, dels lärarledda 

strukturerade textsamtal” som genomfördes i enlighet med QtA-modellen, 

Questioning the Author (2005 s. 147). Det material som ligger till grund för 

rapporten utgjordes av inspelade textsamtal, enkäter, intervjuer samt ”kartläggning 

av elevernas tekniska läsfärdigheter” (Reichenbergs 2005 s. 39). 

 

 Läsutveckling under mellan- och högstadiet: En longitudinell studie av läsfärdigheter hos elever med 

och utan lässvårigheter är en doktorsavhandling av Karin Stenlund. Avhandlingen kan 

delas upp i två delar, en studie om läsning på mellanstadiet och en 

uppföljningsstudie, med samma elevgrupp, på högstadiet. Studierna kan läsas varför 

sig, vilket också märks på sidnumreringen då båda börjar med sidan ett, men 

tillsammans skapar de en helhet. För att åtskilja de båda studierna används 

bokstaven a i samband med sidhänvisningar som refererar till den första studien och 

bokstaven b i samband med sidhänvisningar som åsyftar den andra studien. Syftet 

med den första studien var att ”undersöka en grupp mellanstadieelevers läsförmåga 

och vilka förutsättningar till utveckling av läsförmågan som elever ges i 

klassrummet” (Stenlund 2017 s. 17a) och syftet med den andra studien var att 

”beskriva och analysera läsutvecklingen hos en grupp elever med och utan 

lässvårigheter från början av mellan- till slutet av högstadiet och även deras 

användning av strategier i årskurs 9” (Stenlund 2017 s. 35b). För föreliggande 

uppsats är det uppföljningsstudien som är av intresse. Metoden för studien var både 

kvalitativ och kvantitativ med en longitudinell ansats och det insamlande materialet 

utgjordes av diverse läsfärdighetstester samt intervju och enkät angående 

strategianvändning (Stenlund 2017 s. 51a). 

 

 Kristine Lynn Still och Christine A. Flynt redogör i artikeln Does repeated reading 

improve reading fluency and comprehension for struggling adolescent readers?  för den forskning 

som de bedrev under 12 veckor (2011s. 152). Syftet med studien var att undersöka 

effekten av upprepad läsning för kämpande ungdomar utifrån om det fanns ett 
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signifikant samband mellan upprepad läsning och läsflyt, mellan upprepad läsning 

och förståelse samt mellan läsflyt och förståelse. Studien hade en experimentell 

design med 12 deltagare som hade inlärningssvårigheter och materialet utgjordes av 

den kartläggning som gjordes av elevernas veckovisa framsteg vad gäller läsflyt och 

förståelse (Sill & Flynt 2011 s. 160–161).  

 

 Anita Varga bedrev under fyra år forskning kring textsamtal. Studierna har delats 

upp i fyra delar och det är den fjärde och sista delen, Om lässtrategier och textrörlighet: 

En studie av elevers textsamtal kring skönlitteratur i årskurs 9 (2017), som ligger till grund 

för föreliggande litteraturstudie. Syftet med studien var att ”belysa och analysera 

elevernas färdigheter i relation till det undervisningsstöd som tidigare erbjudits” 

utifrån forskningsfrågor om ”samtalens tematiska innehåll” och strategianvändning 

(Varga 2017 s. 105). Materialet utgjordes av inspelade textsamtal som genomfördes 

i grupper med 3–4 elever i varje grupp. Totalt deltog 27 elever i årskurs nio, 

fördelade i sju grupper (Vargas 2017 s. 109). 

 

2.3 Etiska överväganden  
 
Eftersom föreliggande studie inte innefattar människor utan redan publicerat material 
krävs inga särskilda forskningsetiska överväganden som avser hantering av människor. 
Etikprövningslagen (Vetenskapsrådet 2017 s. 15) behöver därav inte efterföljas. 
Däremot behöver hänsyn tas till forskaretiken – d.v.s. att ”ansvar [tas] gentemot 
forskningen, forskarsamhället och samhället i övrigt” (Vetenskapsrådet 2017 s. 12). 
Detta kan göras genom att ta avstånd från vetenskaplig oredlighet vilket bland annat 
innebär att man inte ska plagiera, frisera data, sabotera andras forskning eller förvränga 
dess resultat (Vetenskapsrådet 2017 s. 63–64).  ALLEA (All European Academies) har 
tagit fram ett antal principer som forskare bör förhålla sig till. Samtliga är såklart viktiga 
men med tanke på att metoden för min undersökning är systematisk litteraturstudie är 
det extra viktigt att jag är ärlig, objektiv och rättvis gentemot mitt material 
(Vetenskapsrådet 2017 s. 69). Forsberg och Wengström menar således att det är viktigt 
att presentera resultat oavsett om de stöder eller inte stöder den egna åsikten. Därav 
måste all litteratur som ingår i studien redovisas (2015 s. 59). 
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3. Resultat 
 
I resultatdelen redogörs för litteraturstudiens utfall med anknytning till uppsatsens syfte 
och frågeställningar. Resultatet presenteras tematiskt under olika avsnitt utifrån följande 
aspekter: samtala, skriva, läsförståelsekomponenter, strategier samt sätt för att göra 
elever till goda läsare. 

 

3.1 Samtala för läsförståelse 
 
I detta avsnitt redogörs för textsamtal som har visat sig i de studerade texterna vara en 
vanlig aktivitet i klassrummen för att öka elevers läsförståelse. I sex av de nio studerade 
texterna redogörs för olika sätt att arbeta med textsamtal. I Reichenbergs (2005) 
avhandling bedrevs textsamtalen som en lärarledd aktivitet medan i McCallum (2011), 
Hallesson (2011) och Varga (2017) var samtalen elevstyrda men inom vissa ramar som 
läraren hade satt upp. I Langer (2001) och Bommarco (2006) förekom båda 
tillvägagångssätten.  
 
Det sätt som samtalen utfördes på skiljer sig mellan de olika texterna. I Bommarcos 
avhandling utgick eleverna i samtalen efter de kommentarer som de hade skrivit i 
samband med sina läsloggar (2006 s. 83). I Reichenbergs genomfördes två olika 
textsamtalstyper; Originalsamtalet och strukturerat textsamtal. Originalsamtalet innebar 
att lärarna bedrev undervisningen i enlighet med deras vanliga struktur medan det 
strukturerade textsamtalet innebar att samtalet genomfördes enligt QtA-modellen, 
Questioning the Author (Reichenberg 2005 s. 43–44). En modell som innebär att man 
söker minska ”avståndet mellan texten och författaren” genom att göra eleverna 
uppmärksamma på författarens ansvar för textens läsbarhet samt att bidra till att elever 
blir ”aktiva medskapande läsare genom att ställa egna frågor till texten och komma med 
förslag till omformuleringar av den” (Reichenberg 2005 s. 25). Exempel på frågor som 
kan ställas är: ”Vad berättar författaren här?” och ”Är det något som saknas i texten/är 
det något ni vill tillägga?” (Reichenberg 2005 s. 77, s. 79). I studien som McCallum m.fl. 
genomförde bedrevs samtalen genom att ART – Ask, Read, Tell – kombinerades med 
ett samtal mellan två elever efter att eleverna själva hade ställt frågor till texten (Ask), 
läst den (Read) och sedan gjort en sammanfattning för sig själva (tell). Detta för att 
undersöka huruvida ART + diskussion förbättrade läsförståelsen jämfört med att låta 
eleverna antingen enbart arbeta i enlighet med ART eller bara läsa texten. Läsningen 
pågick under sex minuter och följdes av en tvåminutersdiskussion (McCallum m.fl. 
2011 s. 80). I den studie som Hallesson redogör för i sin avhandling präglades 
elevsamtalen av modellen Instructional Conversations, IC, vilken innebar att samtalet 
berörde ett visst tema i syfte ”att förstå texten bättre”. Exempelvis genom att frågor 
ställdes om sådant som ”var oklart eller svårbegripligt, eller intressant” (Hallesson 2011 
s. 29–30). I Vargas artikel, som är den fjärde publicerade under hennes fyra års långa 
studie, har eleverna sedan årskurs sex systematiskt tillhandahållit verktyg för att 
genomföra textsamtal. Det sätt som samtalen genomfördes på i årskurs nio innebar 
bland annat att eleverna ställde analysfrågor för att reda ut ”vem/vilka” och ”var” 
(Varga 2017 s. 111). Slutligen, i Langers artikel framkom ett stort antal sätt som 
textsamtal bedrevs på med tanke på att hon i sin studie besökte 25 olika skolor, både 
så kallat ”Beating the Odds”-skolor och mer typiska skolor. Exempelvis genomförde 
en av de framgångsrika lärarna textsamtal genom att eleverna fick börja med att utforma 
en kritiskt tänkande fråga som de skulle ställa till två av sina bokkaraktärer. Frågan 
skulle vara sådan att den kunde diskuteras av alla även om man inte hade läst boken, 
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därefter följde diskussioner där alla elever engagerade sig i varandras frågor. Lärarens 
sätt att arbeta med eleverna gjorde att de fick möjlighet att utveckla metakognitiva 
strategier vilket inte var fallet i de mer typiska skolorna (Langer 2001 s. 869). 
 
Det sammantagna utfallet av textsamtalen var att eleverna genom social interaktion 
uppgavs få en djupare förståelse för de texter som diskuterades och att textsamtalen 
var ett sätt att nå bortom texten och skapa mening. Exempelvis uppger Langer att ”it 
became evident that the students were more actively engaged in their school work more 
of the time when English and literacy were treated as social activity” (2001 s. 875). 
Variation förekom dock. I Reichenbergs avhandling kunde hon inte avgöra om 
Originalsamtalet gav eleverna ökad förståelse av texten (2005 s. 71–72). En möjlig 
förklaring till det skulle kunna vara att lärarna till största delen ställde faktabaserade 
frågor till texten, vilket gjorde att eleverna inte funderade djupare kring textens innehåll 
(Reichenberg 2005 s. 70). När lärarna däremot under de strukturerade QtA-
textsamtalen ställde fler halvöppna frågor samt inferensfrågor var elevsvaren också av 
mer infererande – tolkande/läsa mellan raderna – och reflekterande karaktär, vilket 
tydde på ökad förståelse. Reichenberg uppger även att lärarna ställde fler kontrollfrågor 
vid de strukturerade textsamtalen (Reichenberg 2005 s. 102–103). 
 
När det gäller kombinationen av ART + diskussion ökade läsförståelse enligt McCallum 
m.fl. (2011 s. 81). Däremot uppger författarna att tillämpningen av ART utan 
diskussion inte gav bättre förståelse än när eleverna enbart läste texterna. Detta 
eftersom när eleverna muntligt fick sammanfatta innehållet ökade förståelsen samt att 
när eleverna gavs möjlighet att lyssna till en klasskamrats förståelse kunde de korrigera 
sin egen och på så sätt breddades förståelsen (McCallum m.fl. 2011 s. 82). Att 
förståelsen ökade genom att elever fick lyssna till varandras förståelse uppger även 
Bommarco (2006 s. 91) och Varga (2017 s.115) utifrån de studier som de gjort. 
Reichenberg menar också att de goda läsarna kunde hjälpa de svaga samt att elevers 
olika förförståelse var avgörande för huruvida eleverna kunde ta till sig texterna på ett 
djupare plan (2005 s. 105, s. 147). Exempelvis berörde en av texterna Sverige och hur 
det var här förr i tiden och Reichenberg menar att om de elever som kommer ”från 
länder som befinner sig på långt såväl geografiskt som kulturellt avstånd från Sverige” 
hade fått ”läsa texten på egen hand hade förståelsen sannolikt blivit ringa” (2005 s. 105). 
 
Det är inte bara ur ett forskarperspektiv som förtjänsterna med textsamtal 
uppmärksammades. I vissa av de studerade texterna uttryckes det även av eleverna. 
Exempelvis uppger Hallesson att ”Eleverna upplever att samtalen ger en ökad 
förståelse av texten och dess sammanhang” (2011 s.110) och i Reichenbergs avhandling 
framgick ur elevernas utvärdering att de tyckte att de strukturerade textsamtalen gjorde 
att ”man utvecklades bättre”, ”man förstår också bättre”, ”jag koncentrerar mig bättre” 
och ”det blir roligare” (2005 s. 146). I Bommarcos avhandling var det en elev som till 
och med uppgav att han inte kunde besvara en fråga skriftligt på egen hand men att det 
nog hade gått om han hade fått diskutera frågan. Den fråga han skulle besvara var 
följande: ”Varför tror du att Mersault skjuter araben?” och på det svarade eleven: 
”Ingen aning. Det problemet kan jag inte besvara skrivandes men svaret skulle säkert 
dyka upp om vi diskuterade det i grupp.” (Bommarco 2006 s. 134–135). 
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3.2 Skriva för läsförståelse  
 
I kontrast, eller som komplement, till textsamtal kan texter även bearbetas med hjälp 
av skrift. I föreliggande avsnitt behandlas vad som framkommit i de studerade texterna 
kring textbearbetning med hjälp av skrift. 
 
Det vanligaste i de studerade avhandlingarna och artiklarna var att skrift användes som 
förberedelsemoment inför textsamtalen, om en skrivande praktik ägde rum 
överhuvudtaget, vilket var fallet i exempelvis Vargas artikel. De texter som eleverna 
skulle samtala kring inleddes med att läraren läste upp dem för eleverna och därefter 
uppmanades de av läraren att ”anteckna sådant som de skulle vilja ta upp i samtalet” 
(Varga 2017 s. 110). I Langers artikel redogörs också för hur skrivandet utgjorde ett 
förberedelsemoment inför textsamtal, men också att eleverna med hjälp av 
textsamtalen fick en fördjupad förståelse för att således kunna tillämpa självständigt 
skrivande: ”the students were provided with supportive strategies along the way […] 
into ways they could understand characters and differing perspectives when reading 
and writing on their own” (2001 s. 869). 
 
Bommarcos och Hallessons avhandlingar är de av de studerade texterna där eleverna 
fick bearbeta det lästa med hjälp av skrift på mer ingående sätt. Även om eleverna i 
Bommarcos avhandling använde det skrivna i loggböckerna som underlag för 
textsamtalen föreföll loggboksskrivandet och svara på frågor ändå vara en större separat 
aktivitet. I loggböckerna skulle eleverna bland annat ”formulera sin förståelse under 
läsningen i form av kommentarer, frågor och associationer, eventuellt också med citat 
och efterföljande reflektioner.” (2006 s. 68). Utifrån Bommarcos analys av elevernas 
texter menar hon att ”det tycks som om eleverna genom skrivandet skapar mening och 
förståelse i läsningen av romanerna” (2006 s. 211) och i läsloggarna visade eleverna 
även prov på att kunna koppla texterna ”till deras egna sociala världar” (Bommarco 
2006 s. 74). En av eleverna menade också att hon blivit en noggrannare läsare i och 
med arbete med läsloggarna och hon tyckte att det var något ”klassen borde göra fler 
gånger” (Bommarco 2006 s. 150). För alla var dock inte det självständiga skrivandet 
enbart positivt. Exempelvis hade många elever svårt att sätta ord på vad boken Räddaren 
i nöden handlade om (Bommarco 2006 s. 77–78) och vid läsningen av Musselstranden var 
det 18 av 21 elever som lämnade in sina läsloggar – någon orsak till det redogör dock 
inte Bommarco för (2006 s. 95). 
 
I Hallessons studie fick eleverna i uppgift att kommentera samtliga texter inför 
textsamtalet, men mer utförligt än vad som var fallet i Vargas artikel. Därför anses 
skrivandet utgöra ett större verktyg för att skapa förståelse i Hallessons avhandling än 
i Vargas artikel där eleverna enbart skulle formulera några frågor inför det kommande 
samtalet. Eleverna i den studie som Hallesson genomförde fick dels svara på frågor om 
texten, dels om hur de läste den. Syftet med frågorna om texten var att forskaren ville 
veta huruvida eleverna hade uppfattat texternas teman, innehåll och syften samt 
uppmana eleverna att ”välja frågor till diskussionen, och där med lägga tonvikten på 
det hon eller han fann värt att ta upp” (Hallesson 2011 s. 28). Frågorna om hur eleverna 
hade läst texten syftade till att eleverna skulle redogöra för de strategier de hade använt 
när de läste samt ”ranka textens svårighetsgrad” (Hallesson 2011 s. 28–29). 
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3.3 Läsförståelsens olika komponenter  
 
I detta avsnitt behandlas vad som framkommit kring läsförståelsens olika komponenter, 
relationen mellan dem samt hur det inverkar på elevers läsförståelse. 
 
I Stenlunds avhandling har hon undersökt läsutvecklingen hos en grupp elever från 
mellanstadiet till slutet av högstadiet. Fokus för avhandlingen var läsningens olika 
komponenter; avkodning och ordförståelse, och hur dessa påverkade läsförståelsen 
(2017 s. 40b). Avkodning innebär korrekt läsning och läshastighet (Stenlund 2017 s. 
117b). Det Stenlund bland annat kom fram till var att det i de lägre åldrarna fanns ett 
starkt ”samband mellan korrekt läsning och läsförståelse” och på högstadiet var 
sambanden starka mellan läshastighet och läsförståelse. Samband mellan ordförståelse 
och läsförståelse var däremot starkt oavsett ålder (Stenlund 2017 s. 68b). Att det fanns 
ett samband mellan ordförståelse och läsförståelse var något som även Reichenberg 
kom fram till i sin studie då eleverna försökte komma fram till betydelsen av ordet 
företrädde och det var en elev som gissade att det betydde föreslog – ”Ovanstående 
exempel visar hur ett begränsat ordförråd på flera sätt kan skapa läsförståelseproblem” 
(2005 s. 85). Stenlund menar att svårigheter som elever har på mellanstadiet inte 
behöver kvarstå (2017 s. 60b) men att resultat från årskurs fyra i hög grad förutsäger 
resultaten i årskurs nio (2017 s. 77b). Det kan finnas olika anledningar till att problemen 
kvarstår, men exempelvis uppger Stenlund att det verkade som att elever som haft 
svagheter inte har fått chansen att utvecklas varken under mellan- eller högstadiet (2017 
s. 118b, s. 122b). 
 
När det gäller elevers utveckling menar Stenlund att alla elever är unika och elever kan 
ha olika svagheter (2017 s.105b). En elev kan exempelvis ha svårigheter med avkodning 
trots att läsförståelsen är god eftersom denne har en god ordförståelse. Om elever dock 
har svårigheter med både en av avkodningsaspekterna, exempelvis korrekt läsning, och 
ordförståelse uppger Stenlund att de får svårare att kompensera för dessa (2017 s. 
124b). När det gäller exempelvis eleven Edit i Stenlunds studie menar Stenlund att 
”Edit […] kan kompensera för sina avkodningssvårigheter med styrkor i andra 
aspekter. En god ordförståelse kan vara en anledning till de högre 
läsförståelseresultaten” (2017 s. 97b). Stenlund har i sin studie således upptäckt Edits 
svaghet men att hon lyckas kompensera för den. Stenlund menar dock att elever som 
kompenserar för sina svårigheter kan ibland av lärare uppfattas inte ha lässvårigheter 
och därför inte får det stöd de behöver. Således uppmanar Stenlund till att man ska 
mäta elevers läshastighet och antal korrekta ord (2017 s. 124b).  
 

3.4 Lärares och elevers strategitillämpning 
 
I de studerade texterna förekom både tillämpandet av lärares strategier för att elever 
skulle förstå de texter som de läste samt elevernas användning av olika strategier, vilka 
redogörs för i detta avsnitt. 
 
I Hallessons avhandling uppger hon att ”elevernas beskrivningar vittnar om att de ofta 
använder flera strategier för att säkerställa att de förstått texten”. Exempel på strategier 
som de använde när de läste var att de antecknade eller strök under, utnyttjade de 
resurser som fanns – exempelvis varandra, läraren eller läroboken – samt repeterade 
det lästa (Hallesson 2011 s. 91). Även i Bommarcos avhandling föreföll repetition vara 
en användbar strategi för att skapa förståelse (2006 s. 140) och eleven Clara menade att 
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de nog skulle ha behövt läsa romanen (Räddaren i nöden) en gång till för att ”förstå den 
djupare meningen” (2006 s. 88). Reichenberg menar dock att tiden i så fall kan vara en 
avgörande aspekt eftersom elever troligtvis inte vill förlora tid på att gå tillbaka i en text 
(2005 s. 69). I Still och Flynts artikel redogör de för deras experimentella studie som 
gick ut på att under 12 veckor undersöka effekten av upprepad läsning med svaga läsare 
(2012 s. 152). Målet med undersökningen var att eleverna skulle läsa snabbare än dagen 
innan (Still & Flynt 2012 s. 161). Studien resulterade i att det genomsnittliga läsflytet 
ökade genom upprepad läsning (Still & Flynt 2012 s. 162) och att den övergripande 
förståelsen också ökade. Dock uppger författarna att den upprepade läsningen inte gav 
bättre läsflyt på mer avancerande texter (2012 s. 165). Resultatet uppgavs dock vara 
inkonsekvent eftersom spridningen var för stor och forskarna kunde således inte 
fastställa sina slutsatser (2012 s. 165). 
 
I likhet med Hallessons utfall framkom även i Vargas artikel att eleverna tillämpade 
flera strategier för förståelse. Exempelvis utnyttjade eleverna texten för att förstå ord. 
Eleverna hade till exempel problem med att förstå ”ödesdigra följder”, men genom att 
eleverna förstod det ”övergripande meningssammanhanget” kunde de använda sig av 
texten för att skapa förståelse (2017 s. 114). Andra strategier som de använde sig av var 
att de ställde analysfrågor för att få fram information om ”vem/vilka” och ”var”, de 
sökte reda ut sådant som var oklart samt i den mån det var möjligt försökte de ligga 
steget före genom att förutse händelser (Varga 2017 s. 112, s. 122, s. 124). 
 
Stenlund uppger att det finns olika förståelsestrategier; minnesstrategier, 
elaboreringsstrategier och övervakningsstrategier. Minnesstrategier tillämpas genom 
repetition, övervakningsstrategier genom att eleverna har kontroll över sin förståelse 
och elaboreringsstrategier genom att kunskapen fördjupas genom att man kopplar till 
aspekter som ligger utanför texten, exempelvis tidigare erfarenheter. Av de tre 
strategierna klassas minnesstrategier som ytliga eftersom de inte anses ge någon 
fördjupad kunskap medan de två övriga anses vara djupa strategier (Stenlund 2017 s. 
18b-19b). I Stenlunds avhandling var det övervakningsstrategierna som eleverna 
tillämpade i störst grad, därefter följde användandet av minnestrategier och slutligen 
elaboreringsstrategier (2017 s. 75b). Bland de svaga läsarna användes dock 
minnesstrategierna i högst grad (Stenlund 2017 s. 93b), något som förklarades med att 
elever med lässvårigheter i huvudsak använder ytligare strategier som minnesstrategier 
(Stenlund 2017 s. 128b). I Hallessons avhandling däremot, som bara innefattade elever 
som ansågs vara goda läsare, framkom att de flesta av eleverna intog en djupposition 
(2011 s. 108–109). Som synes av ovan beskrivning avvände även de sig av 
minnesstrategier då de repeterade vid läsningen, men de elever som intog 
djuppositionen kompletterade även med andra strategier. Exempelvis uppgav vissa 
elever att de vid läsningen stannade upp för att fundera och reflektera över sin förståelse 
av det lästa samt att de diskuterade innehållet med någon (Hallesson 2011 s. 112). Detta 
förhållningssätt skulle såldes kunna kopplas samman med beskrivningen av 
elaboreringsstrategier.  
 
När det gäller lärarnas strategitillämpning framkom det i samband med 
faktatextsläsningen i Reichenbergs avhandling att en segmenterad läsning, det vill säga 
uppdelad i kortare passager, var av betydelse för förståelsen (2005 s. 152). Andra 
strategier var att eleverna uppmanades till att se i bilder genom att lärarna anknöt till 
skönlitteraturen, att lärarna bidrog med information utanför det som stod i texten samt 
att lärarna i den grad det var möjligt sökte bolla ”över tänkandet till eleverna” 
(Reichenberg 2005 s. 107, s. 135). Att se i bilder för att skapa förståelse var en strategi 
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som även eleverna tillämpade i Bommarcos avhandling (2006 s. 117) och tycks således 
vara en vanlig strategi. Langer uppger också i likhet med Reichenberg strategin att dra 
kopplingar utan för texten. En av de framgångsrika lärarna i studien menade att hon 
ville att eleverna skulle lära sig att göra kopplingar mellan litteratur och mellan litteratur 
och livet – ”learn to read the text and the world”. För att lyckas med det strukturerade 
hon litteraturundervisningen kring tematiska enheter, exempelvis familjeförhållanden 
(2001 s. 866). 
 

3.5 Att göra elever till goda läsare 
 
I föreliggande avsnitt behandlas framträdande drag hos elever som klassificeras som 
”goda läsare”. Avsnittet inkluderar även motivationshöjande faktore som framkommit 
i litteraturstudiens texter. 
 
I Hallessons avhandling har hon utifrån sitt studieresultat dragit vissa slutsatser kring 
vad som var utmärkande för en ”god läsare”. Bland annat menar hon de goda läsarna 
hade ”hög textmedvetenhet”, det vill säga att de kunde ”tala om texters innehåll, form, 
funktion och tänkbar läsare” (2011 s. 109). Ett annat utmärkande drag för de goda 
läsarna var förutom att de hade hög textmedvetenhet även hade ”god 
genremedvetenhet”, alltså att de kunde identifiera vad för slags text det var de läste 
(Hallesson 2011 s. 111). Att eleverna hade god medvetenhet om texter och genrer 
gjorde också att de kunde tillämpa sin strategianvändning utifrån de olika texternas 
uppbyggnad och innehåll. Dock menar Hallesson att elevers förförståelse för textens 
ämne också var avgörande för huruvida innehållet blev begripligt för dem – 
”Förståelsen är alltså till stor del beroende av att läsaren är bekant med textens 
verksamhet” (2011 s. 117). Att förförståelsen var viktigt tar även Bommarco upp utifrån 
sitt resultat som menar kunskapsöverföringen uteblev om avståndet var för stort mellan 
”läsarens och textens repertoar” (2006 s. 173). Bommarco valde därför litteratur där 
det fanns möjlighet till igenkänning för eleverna (2006 s. 99). 
 
Huruvida elever tycker att det är roligt att läsa var också en aspekt som kunde kopplas 
till elevers läskompentens. De elever i Hallessons avhandling som läste för nöjes skull 
även på sin fritid var också de som presterade väl (2011 s. 107). Så var även fallet bland 
de studerade eleverna i Pajkins artikel (2017 s. 68). Således utgjorde motivation en viktig 
faktor. Vad som gör elever motiverade till att läsa kan dock variera. Bland eleverna i 
Bommarcos avhandling var det vissa elever som tyckte att läsning var tråkigt om 
romanerna inte innehöll spänning (2006 s. 93). Att få fritt välja bok ansågs därför kunna 
vara en motivationshöjande faktor då eleverna kunde välja en bok som kändes 
angelägen för dem (Bommarco 2006 s. 95). Elevers kulturella vanor hemifrån uppgavs 
också vara en förklaring till att elever läser på sin fritid. Dock var elevers kulturella 
kapital av störst betydelse för flickors kunskapsutveckling och resultat på 
läsförståelsetest enligt Pajkin (2017 s. 73). I Pajkins artikel var det likväl flickorna som 
i störst grad hade goda resultat på läsförståelsetestet vilket tordes höra samman med 
fritidsläsningen. Förutom bloggar och läxor uppgav flickorna att de läste böcker på sin 
fritid medan pojkarna endast läste på internet och spelade dator (Pajkin 2017 s. 72–73).  
 
Bland eleverna i de olika texterna uttryckes även av vissa aspekter som underlättade 
läsningen samt skapade motivation. Eleven Elin uppgav exempelvis att läraren hon 
hade på mellanstadiet var en inspirationskälla: ”Hon läste mycket själv. Hon tyckte om 
att läsa. Hon tyckte om att undervisa läsning. Hon fick, ja, oss alla att läsa” (Bommarco 
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2006 s. 188). Och den svaga läsaren Marco menade att han uppskattade ”lättlästa 
texter” (Bommarco 2006 s. 188). Flynt och Still som testade kämpande elevers läsflyt 
menar också att om texterna hade varit enklare hade kanske resultatet av deras 
experiment också blivit bättre (2012 s. 162). I Kontrast till det uppgav de goda läsarna 
i Hallessons avhandling att det var de lite svårare texterna som var mest givande (2011 
s. 110). Avslutningsvis, oavsett om elever var goda eller svaga läsare, framkom ur 
Hallessons slutsatser att studiemiljön var viktig för elevers koncentration (2011 s. 113). 
 

3.6 Resultatsammanfattning 
 
Då resultatet utifrån de nio studerade texterna är brett och omfattande sammanfattas i 
korthet litteraturstudiens resultat nedan.  
 
Utifrån de studerade texterna har samtala för läsförståelse och skriva för läsförståelse 
visat sig vara två metoder som lärare använder sig av i samband med läsundervisningen. 
Det framkom att samtalen bedrevs på lite olika sätt men den sammantagna bilden av 
textsamtal var att när elever fick samtala om det lästa uppgavs att eleverna fick en 
djupare förståelse, vilket illustreras med hjälp av följande citat: ”samtalen ger en ökad 
förståelse av texten och dess sammanhang” (Hallesson 2011 s.110).  
 
Skriftlig bearbetning tillämpandes på varierade sätt i de undersökta texterna, dels som 
förberedelsemoment, dels på ett mer uttömmande sätt. I Bommarcos avhandling 
föreföll skriftlig bearbetning vara ett större separat moment och hon uppgav följande: 
”det tycks som om eleverna genom skrivandet skapar mening och förståelse i läsningen 
av romanerna” (2006 s. 211). Förutom de två övergripande metoderna – det som lärare 
gör – framträdde även olika lässtrategier – det som elever gör, men som även kan läras 
ut av lärare. Bland annat användes av eleverna strategierna anteckna, stryka under, 
repetition och ställa frågor.  
 
Ur resultatet framkom även att goda läsare har hög text- och genremedvetenhet. 
Motivation visade sig också vara en faktor som gör elever till goda läsare. I kontrats till 
goda läsare behandlade resultatet även svaga läsare och problem som kan kopplas till 
läsförståelsens olika komponenter, som utgörs av bland annat avkodning och 
ordförståelse. Exempelvis synliggjordes i Stenlunds avhandling att elever kan ha 
problem med någon av de olika komponenterna och likväl ha god läsförståelse. Dock 
uppgav Stenlund att elever som trots god läsförståelse har problem med någon av 
komponenterna behöver stöd (2017 s. 124b). Samband mellan de olika komponenterna 
visade sig även kunna kopplas till elevers ålder, dock var sambandet mellan 
ordförståelse och läsförståelse starkt oavsett ålder (Stenlund 2017 s. 68b). 
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4. Diskussion och slutsatser 
 
I följande avsnitt diskuteras litteraturstudiens resultat och slutsatser dras utifrån det 
studerade textmaterialet. Under punkten 4.1 diskuteras uppsatsens första frågeställning 
och innefattar således metoder och strategier för att arbeta med läsförståelse. Under 
punkten 4.2 behandlas uppsatsens andra frågeställning, vilken innefattar 
undervisningssätt utifrån elevers olika förutsättningar. Metoden diskuteras under 
punkten 4.3 och uppsatsens slutsatser presenteras under punkten 4.3. 
 

4.1 Vad finns det för metoder för att arbeta med 
läsförståelse? 
 
I följande avsnitt diskuteras metoder för att arbeta med läsförståelse. Avsnittet avslutas 
sedan med en kortare sammanfattning. Ur resultatet framträdde två övergripande 
metoder för att arbeta med läsförståelse; bearbeta texter med textsamtal och/eller skrift. 
I sex av de nio studerade texterna användes textsamtal som metod för att arbeta med 
läsförståelse (Reichenberg 2005, McCallum 2011, Hallesson 2011, Varga 2017, Langer 
2001 & Bommarco 2006) och i fyra av de nio texterna användes skrift i någon mån 
(Bommarco 2006, Hallesson 2011, Langer 2001 & Varga 2017).  
 
Vad gäller barns tidiga läsutveckling menar Calkins att det är viktigt att elever utvecklar 
förmågan att analysera och dra kopplingar som anknyter till det lästa och därför bör 
undervisningstiden inte gå åt till att eleverna bara ska svara på enkla frågor där de får 
återge texters innehåll (2015 s. 31). Utifrån litteraturstudiens olika texter framgår att ett 
sådant arbetssätt är lika viktigt för äldre elevers läsutveckling. Exempelvis var det väldigt 
tydligt i Reichenbergs avhandling – när lärarna ställde faktabaserade frågor funderade 
eleverna inte djupare kring texternas innehåll (2005 s. 70), när lärarna däremot ställde 
fler halvöppna- och inferensfrågor var svaren även av tolkande och reflekterande 
karaktär (Reichenberg 2005 s. 102). Det som är intressant är även att Calkins menar att 
det vanligaste är att läsundervisningen för de yngre eleverna oftast präglas av att 
eleverna ska återge och minnas (2015 s. 26). Utifrån Reichenbergs avhandling verkar 
det som att det är lika vanligt bland gymnasielärare – när lärarna själva fick förbereda 
för Originalsamtalet var det till största delen faktabaserade frågor som de ställde (2015 
s. 70). Att lärare får ta del av metoder för att öka elevers läsförståelse är därför av största 
vikt och något som även Kornhall tar upp då han menar att lärare måste 
kompetensutvecklas (2014s s. 164).                             
 
Trots att Originalsamtalet inte visade på ökad förståelse är den sammantagna bilden av 
textsamtalen att de bedrevs de på ett sådant sätt att elevernas förståelse av det lästa 
ökade tack vare den sociala aktiviteten. Det som är intressant är att oavsett 
diskussioners längd tycks textsamtal vara en effektiv metod. I studien som bedrevs av 
McCallum m.fl. var det bara korta stycken som eleverna skulle läsa och sedan diskutera 
under två minuter (2011 s. 80) och trots den korta tid menar McCallum m.fl. att 
läsförståelsen ökade när ART kombinerades med diskussion (2011 s. 81). Dock kan jag 
ställa mig frågande hur pass stor skillnad för förståelsen en diskussion på två minuter 
kan göra och hur pass mycket eleverna hinner ta upp, i det här fallet rörde det sig bara 
om att eleverna uppmanades att sammanfatta passagens innehåll (McCallum m.fl. 2011 
s. 82). Men med tanke på det positiva resultatet är det värt att fundera över hur stor 
skillnad exempelvis 20 minuters diskussion skulle kunna göra, om det görs på ett mer 
strukturerat sätt. 
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I vissa av texterna bedrevs samtalen enligt en viss modell. I Hallessons avhandling hade 
samtalen likheter med IC, Instructional Conversation (2011 s. 29–30), och i 
Reichenbergs avhandling tillämpade lärarna efter Originalsamtalet QtA, Questioning 
the Author, i samband med de strukturerade textsamtalen (2006 s. 25). I Vargas artikel 
benämndes ingen särskild modell för det strukturerade textsamtalet men eleverna hade 
under fyra års tid tränats att använda olika strategier, exempelvis ”ställa frågor och reda 
ut oklarheter” med hjälp av analysfrågor om ”vem/vilka” och ”var” (Varga 2017 s. 
110–111) samt att söka förutse händelser (Varga 2017 s. 124). Det sätt som samtalen 
bedrevs på har således stora likheter med multistrategiprogrammet Reciprok 
undervisning som innehåller liknande strategier (Andreassen 2008 s. 231–232). Oavsett 
om samtalen bedrevs enligt en namngiven modell eller ej fanns vissa likheter mellan 
samtliga samtal: alla gick i viss mån ut på att reda ut oklarheter och konkretisera vad 
texten förmedlade, men det gjordes på lite olika sätt. Det speciella med QtA är 
exempelvis att författaren görs till ansvarsbärande för texten och inte eleverna. Att en 
elev inte förstår en text beror således inte på eleven utan att författaren inte har skrivit 
den tillräckligt läsbar och därför ställs frågor till texten för att man ska reda ut vad som 
är svårbegripligt; ”Är det något som saknas i texten/är det något ni vill tillägga?” 
(Reichenberg 2005 s. 25, s. 79). Jag tycker att det verkar vara en smart strategi att 
tillämpa eftersom man då inte belastar eleverna, vilket jag tror är viktigt för att 
bibehålla/bygga upp elevers självkänsla och motivation.  Oavsett vilken av metoderna 
lärare använder, eller om de använder en annan, är det bra och viktigt att skolor har en 
utarbetad plan för att bedriva läsförståelseundervisning och jag tror att det kan 
underlätta om man på olika skolor kollegialt väljer material att förhålla sig till. 
 
Till skillnad från textsamtalen varierar utfallet av den skriftliga bearbetningen något. I 
Vargas artikel framkom att eleverna skulle skriva ner saker som de skulle vilja ta upp 
under textsamtalet (2017 s. 110). Huruvida eleverna uppmanades att reflektera eller 
göra tolkningar framgår ej och inte heller vad det var eleverna antecknade för något. 
Således går det inte att säga något om elevernas förståelse av det lästa utifrån det skrivna 
men som redogjorts för ovan utgjorde samtalen en aktivitet för ökad förståelse (2017 
s. 115). I Hallesson studie utgjorde den skriftliga delen främst ett forskningsunderlag 
för att forskaren skulle få en uppfattning om elevernas strategianvändning och 
förståelse av texten (2011 s. 28–29). Trots att den skriftliga delen främst syftade till att 
vara forskningsunderlag blev eleverna tvungna att göra tolkningar och reflektioner för 
att kunna svara på frågorna och i och med det blev elevernas förståelse synlig för 
Hallesson. Det skulle därför kunna vara ett arbetssätt som kan tillämpas av alla lärare 
när man arbetar med läsförståelse. I Bommarcos avhandling skulle eleverna skriva 
läsloggar som var kopplade till de skönlitterära texter som de läste och utifrån 
Bommarcos analys menar hon att skrivandet utgjorde ett verktyg för att skapa mening 
och förståelse (2006 s. 211). Att tillämpa skrivande som metod för att arbeta med 
läsförståelse tycks därför vara en förtjänstfull metod enligt det sätt som eleverna gjorde 
i Bommarcos avhandling. Fördelen med arbetssättet som Bommarco tillämpade är 
också att undervisningen behandlade stora delar av kunskapskraven inom ett och 
samma arbetsområde. För betyget E ska elever enligt kunskapskraven kunna följande 
för att nå målen: 

Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva 
egna texter som anknyter till det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss 
säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik. 

Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella 
skönlitterära verk och annat berättande. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för 
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några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och 
motiv. Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i 
berättandet (Skolverket 2011 s. 163). 

Med hjälp av loggboken fick eleverna skriva en egen text som de kopplade till de 
skönlitterära verken samt tillämpa citat- och referatteknik eftersom de uppmanades att 
också infoga citat som de skulle reflektera kring (Bommarco 2006 s. 68). De fick också 
både muntligt och skriftligt återge innehållet samt att de både i loggböckerna och i 
samband med samtalen formulerade egna tankar och iakttagelser. Exempelvis 
upptäckte eleverna samband mellan bokens (Räddaren i nöden) innehåll och deras egna 
erfarenheter (Bommarco 2006 s. 74–75). Att skriva och samtala användes som metoder 
för att arbeta med läsförståelse innebär således att Bommarco testade eleverna både 
muntligt och skriftligt vilket stämmer väl överens med LGY11.  
 
Förutom de specifika arbetssätt som nämnts ovan vad gäller textsamtal och skriftlig 
bearbetning av texter har det i de olika delarna av litteraturstudiens material 
framkommit vissa metoder/strategier som kan anses vara goda för att främja för elevers 
läsförståelse. Till exempel föreföll repetition vara effektfullt. När eleverna i Bommarcos 
avhandling försökte komma fram till varför en person blev mördad visade det sig i 
diskussionen att eleverna hade olika uppfattningar och för att söka ”hitta ledtrådar” 
gick de tillbaka i texten och repeterade stycket. Vissa av eleverna höll då fortfarande 
fast vid sin tolkning medan andra omprövade sin förståelse (Bommarco 2006 s. 140). 
Även eleverna i Hallessons avhandling uppgav att repetition var en användbar strategi 
”för att säkerställa att de förstått texten” (2011 s. 91). Om man dock ska se till resultatet 
av Still och Flynts experimentella studie kunde de inte verifiera huruvida upprepad 
läsning som metod gav eleverna bättre läsförståelse (2012 s. 165). Enligt deras resultat 
påvisade experimentet en övergripande bättre förståelse men då spridningen var för 
stor bland eleverna kunde de inte fastställa resultatet (Still & Flynt 2012 s. 162, s. 165). 
Det som måste tas i beaktan är att eleverna i Hallessons och Bommarcos studier 
använde repetition som ett sätt att gå tillbaka till specifika stycken medan eleverna i Still 
och Flynts studie fick läsa samma passage 4 gånger under en vecka och testades med 
hjälp av mätinstrument huruvida läsflyt (antal rätt ord per minut) och förståelse (svara 
på frågor i ett specifikt datorprogram) ökade (2012 s. 160–161). Den upprepade 
läsningen skiljer sig således sig markant i de olika studierna men att gå tillbaka till i text, 
i likhet med hur eleverna i Bommarcos och Hallessons studier gjorde, tror jag är en 
effektfull strategi om det utförs på det sätt som de eleverna tillämpade.  
 

4.1.1 Sammanfattning 
 
Uppsatsens första frågeställning, som berör metoder för att arbeta med läsförståelse, 
kan i korthet sammanfattas enligt följande: Textsamtal och skrift var två framträdande 
metoder för att arbeta med läsförståelse i litteraturstudiens olika texter. Textsamtalen 
som redogjorts för i resultatdelen samt diskuterats ovan påvisade att förståelsen av det 
lästa ökade eftersom eleverna via samtalen, i social gemenskap, fick reda ut oklarheter 
och konkretisera det lästa. Till skillnad från textsamtalen där samtliga i de studerade 
texterna genererade ökad läsförståelse var resultatet mer tudelat när det gällde skriva 
för läsförståelse. För att textläsning skulle generera läsförståelse, det vill säga skapa 
mening, med hjälp av skriftlig bearbetning framkom att uppgiften behövde vara 
utformad på ett sådant sätt att reflektion och tolkning krävdes av eleverna.  
 



 

26 
 

4.2 Hur kan läsförståelseundervisningen anpassas efter 
elevers olika förutsättningar? 
 
Föreliggande avsnitt avser diskutera uppsatsens andra frågeställning och avslutas sedan 
med en kortare sammanfattning.  
 
Att vara en kämpade, eller svag, läsare kan enligt Calkins bero på att man har problem 
med någon aspekt av läsningen, exempelvis avkodning eller ordförståelse och hon 
menar därför att elever måste få rätt stöd och hjälp med den specifika aspekt som de 
har problem med (2015 s. 199). I Stenlunds avhandling testades elevernas ordförståelse 
och avkodningsförmåga – korrekt läsning och läshastighet – och det framgick tydligt 
att läsning inte är homogent och således kan inte undervisningen utformas lika för alla, 
vilket stämmer med Calkins tankar om läsning. Exempelvis fanns det elever som både 
hade problem med ordförståelse och någon av avkodningskomponenterna vilket gjorde 
att läsförståelsen påverkades negativt (Stenlund 2017 s. 124b). Dessa elever behöver 
således träna både ordförståelse och den del av avkodningen som utgör ett problem för 
eleven. Men det fanns också elever som bara hade problem med avkodningen och 
därför kunde de kompensera för den tack vare god ordförståelse och således var 
läsförståelsen ändå god (Stenlund 2017 s. 97b). Oavsett menar Stenlund, i likhet med 
Calkins, att elever behöver få rätt stöd och hon uppmanar lärare att mäta elevers 
avkodningsförmåga (2017 s. 124b). Ett annat sätt om man inte har möjlighet att mäta 
elevers avkodningsförmåga skulle kunna vara att som i Hallessons studie låta eleverna 
svara på textrelaterade frågor för att på ett effektfullt sätt få en överblick över elevernas 
läsförståelse (2011 s. 28). Utifrån Stenlunds resultat skulle man kunna säga att eleverna 
inte har fått rätt stöd; det resultat som eleverna fick på testerna i årskurs fyra stämde till 
stor del överens med resultaten de fick i årskurs nio (2017 s. 77b), vilket enligt Stenlund 
skulle kunna bero på att eleverna inte har fått den hjälp de behövde för att kunna 
utveckla ordförråd och/eller avkodningsförmåga (2017 s. 118b, 122b). Huruvida så är 
fallet är inget som hon undersökte närmare. Om det är så att eleverna inte har fått 
tillräcklig hjälp för att utvecklas tror jag att det skulle kunna bero på att lärarna helt 
enkelt inte har haft de resurser som krävs, varken tidsmässigt eller kompetensmässigt. 
I enlighet med Bråten menar jag därför att för att läsförståelseundervisningen ska kunna 
anpassas efter elevers olika förutsättningar måste lärare ha goda kunskaper om 
läsförståelsens olika komponenter (Bråten 2008b s. 47). 
 
Enligt Bråten definieras läsförståelse enligt följande: ”Läsförståelse är att utvinna och 
skapa mening när man genomsöker skriven text” (2008a s. 13–14). Att skapa mening 
innebär således att man får förståelse för det man läser. Förutom att lärare måste ha 
goda kunskaper om läsförståelsens olika komponenter måste de därför även ha god 
kunskap om olika strategier för att utveckla elevers läsning. I Hallessons avhandling 
hade de goda läsarna bland annat hög text-och genremedvetenhet (2011 s. 109, s. 111). 
Det kan tänkas att elever på gymnasiet redan har det men det kan också vara så att 
elever har bristande kunskaper om olika texter och genrer. Därför måste lärare i 
undervisningen behandla olika typer av texter och genrer samt gå igenom vad som är 
typiskt för dessa, vilket också framgår ur gymnasieskolans läroplan: ”Undervisningen i 
ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande […] Kunskaper om 
genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika tider, 
dels i film och andra medier” (Skolverket 2011 s. 160–161).  
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Förutom att träna elevers text- och genremedvetenhet kan lärare också undervisa 
eleverna om olika förståelsestrategier och hur dessa tillämpas. Minnesstrategier var 
vanligast att de svaga läsarna tillämpade i Stenlunds studie (2017 s. 93b). De innebär att 
innehållet upprepas men att förståelsen för det lästa inte fördjupas (Stenlund 2017 s. 
18b). Calkins menar att ”fylleriuppgifter” där komma ihåg och återger innehåll är ett 
vanligt undervisningssätt bland lägre åldrar (s.  26, 31). Hon är dock starkt kritisk till ett 
sådant arbetssätt. Det framgår inte ur Stenlunds avhandling hur eleverna har fått arbeta 
med läsförståelse innan de började på mellanstadiet. Men eftersom de svaga eleverna 
främst tillämpade minnesstrategier även på högstadiet kan det tänkas att detta är ett sätt 
som de har fått lära sig redan som små. Av den anledningen är Calkins ståndpunkter 
än viktigare. Det är dels viktigt för elevers personliga utveckling, dels ur 
betygssynpunkt. För att elever ska uppnå ett E måste de kunna reflektera och uttrycka 
egna tankar (Skolverket 2011 s. 163). Att elever använder minnesstrategier kan vara ett 
tecken på att tolkningsförmågan är låg och såldes uteblir reflektion. För att eleverna ska 
kunna reflektera måste de även kunna tillämpa mer avancerade förståelsestrategier, 
exempelvis elaboreringsstrategier. I Stenlunds avhandling var det just 
elaboreringsstrategierna som eleverna tillämpade i lägst grad och det gällde för hela 
undersökningsgruppen, inte enbart de svaga eleverna (2017 s. 75b). I Hallessons 
avhandling däremot var strategifördelningen mer jämn. Minnesstrategier användes av 
eleverna men dessa kompletterades även med strategier där de stannade upp för att 
fundera och reflektera över det lästa (2011 s. 112). Ett sådan förhållningssätt förknippar 
jag med elaboreringsstrategier. 
 
Frågan är då hur man som lärare kan göra för att hjälpa elever att utveckla 
elaboreringsstrategier? – det vill säga att de kan ”fördjupa förståelsen och knyta ny 
information till tidigare kunskaper och erfarenheter” (Stenlund 2017 s. 18b-19b). Ett 
exempel är att tillämpa textsamtal. I litteraturstudiens olika texter bedrevs textsamtalen 
på lite olika sätt. I McCallum m.fl. (2011), Hallessons (2011) och Vargas (2017) studier 
var samtalen elevstyrda. Jag tror dock att det kan vara en fördel om textsamtalen är 
lärarstyrda som i Reichenbergs (2005) studie och delvis i Langers (2001) och 
Bommarcos (2006) studier. Visserligen tycks utfallen vara liknande men i exempelvis 
Vargas studie hade eleverna tränats under fyra år för att klara av att själva styra samtalen 
(2017s. 107). Om man som gymnasielärare vill tillämpa textsamtal och man inte har 
fullständig koll över elevernas tidigare erfarenheter av ett sådant arbetssätt tror jag det 
är bra att de åtminstone till en början är lärarledda för att bibehålla fokus på alla elevers 
lärande. Exempelvis använde sig lärarna i Reichenbergs studie av kontrollfrågor för att 
kunna säkerställa att alla eleverna hade förstått (2005 s. 103). Det hade inte varit möjligt 
om samtalen hade varit elevstyrda och således kunde det varit så att vissa elever inte 
hade förstått allt innehåll av den text som diskuterades. En annan fördel med att 
samtalen är lärarstyrda är att när eleverna fastnar kan läraren tillföra ny information 
som hjälper eleverna att komma vidare i diskussionen (Reichenberg 2005 s. 135). Om 
man i alla fall bestämmer sig för att samtalen ska vara elevstyrda tror jag att det är bra 
om man i klassen först går igenom texten tillsammans. I Vargas studie höglästes 
texterna först för eleverna innan de fick samtala om dem (2017 s. 110). Högläsning tar 
även Anmarkrud upp som refererar till en klassrumsstudie där läraren Nina först 
tillämpade högläsning och sedan fick eleverna läsa texterna tyst för sig själva. Detta för 
att ge eleverna ”en bättre förståelse av texten” vilken hon ansåg särskilt underlättade 
för svaga elever (Anmarkrud 2008 s. 221–222). 
 
Som sagt, oavsett hur samtalen bedrevs var utfallen ungefär desamma och som 
redogjorts för under föregående rubrik framgick att elevers förståelse av det lästa ökade 
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i och med textsamtalen (Se 4.1 Vad finns det för metoder för att arbeta med läsförståelse?). 
Exempelvis uppmanade lärarna i Reichenbergs avhandling eleverna att försöka se i 
bilder med hjälp av att koppla samman texten med en för eleverna känd skönlitterär 
text (2005 s. 135). När man uppmanar eleverna att se i bilder innebär det att förståelsen 
ökar tack vare att man kopplar texten till tidigare erfarenheter och sammanhang som 
ligger utanför den aktuella textens kontext – elaboreringsstrategier etableras. 
 
En annan förklaring till att förståelsen ökade är att elever via samtal kan nå fram till 
svar som de inte hade kommit fram till annars. Detta eftersom bland annat elevers 
förförståelse är olika. Att förförståelsen är viktig för meningsskapandet vid läsning 
uppger både Hallesson (2011 s. 117) och Bommarco (2006 s. 173) som menar att 
igenkänning och texters svårighetsgrad är av betydelse. Att texter har rätt svårighetsgrad 
menar även Calkins är av betydelse, för att lärandet ska fördjupas ska eleverna förstå 
minst 98% av innehållet (2015 s. 27). Om man ska kunna anpassa 
läsförståelseundervisningen efter elevers olika förutsättningar kan kanske därför inte 
alla elever läsa samma texter, vilket också blev tydligt utifrån den studerade litteraturen 
i detta arbete. I Bommarcos avhandling uppgav eleven Marco att han uppskattade 
”lättlästa texter” (2006 s. 188) och Still och Flynt menade också utifrån sitt resultat att 
elevernas läsflyt kanske hade varit bättre om texterna hade varit enklare (2012 s. 162). 
De starka läsarna i Hallessons avhandling menade däremot att de svårare texterna var 
mer givande (2011 s. 110). Att lärare väljer texter baserade efter elevers kunskapsnivå 
och att det innebär att alla elever inte läser samma texter stöds även utifrån skolans 
värdegrund som menar att undervisningen inte kan vara lika för alla utan ska anpassas 
efter ”elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå (Skolverket 2011 s. 6).  
 
En invändning mot att elever läser olika texter skulle kunna vara att det är svårare att 
genomföra textsamtal, vilket det också skulle kunna vara. Men utifrån Langers resultat 
visade det sig att det är fullt möjligt att bedriva textsamtal även om elever inte har läst 
samma texter. I sin artikel redogjorde hon för ett lyckat undervisningssätt där eleverna 
i en av de framgångsrika skolorna fick formulera mer övergripande frågor som skulle 
kunna diskuteras av alla utan att man hade läst boken (Langer 2001 s. 869). Det går 
därför att ha textsamtal utan att eleverna har läst samma bok men såklart vill man 
kanske även tillämpa textsamtal som metod för att diskutera en bok flera har läst och 
då skulle man kunna ha några olika böcker som är anpassade efter elevernas olika 
kunskapsnivå och dela in eleverna i olika grupper. Förutom att det är viktigt för lärandet 
att texters svårighetsgrad stämmer överens med elevers kunskapsnivå är det enligt 
Bråten också viktigt för elevers motivation (2008b s. 79). När det gäller motivation 
menar Bråten även att ett annat sätt för att öka motivationen är att elever ges 
valmöjligheter (2008b s. 79), vilket också framgick ur Bommarcos resultat. Vissa av 
eleverna i Bommarcos studie tyckte att boken Räddaren i nöden var tråkig eftersom den 
inte innehöll spänning (2006 s. 93). Att elever därför får välja böcker som de är 
motiverade att läsa skulle det således kunna inverka på lärandet. Lust/motivation och 
läskompetens visade sig nämligen i Pajkins (2017 s. 68) och Hallessons (2011 s. 107) 
studier vara starkt förknippat.  
 
Förutom att skapa lust genom fria val kan även lärarens förhållningssätt till läsning vara 
viktigt. Calkins menar att det är viktigt att lärare visar sin glädje för läsning (2015 s. 23), 
vilket även bekräftades av eleven Elin i Bommarcos avhandling: ”Hon läste mycket 
själv. Hon tyckte om att läsa. Hon tyckte om att undervisa läsning. Hon fick, ja, oss alla 
att läsa” (Bommarco 2006 s. 188). Jag menar också att om lärare visar glädje inför 
läsning kanske fritidsläsningen också ökar vilket är viktigt eftersom det enligt Pajkin 
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hör ihop med elevers prestation. I Pajkins artikel visade det sig att det bara var flickorna 
som läste böcker för nöjes skull på sin fritid och det var också de som presterade bäst 
på läsförståelsetestet (2017 s. 72–73).  
 
Slutligen vill jag ta upp ett arbetssätt som jag tyckte visade väldigt bra hur man skulle 
kunna arbeta med läsförståelseundervisning efter elevers olika förutsättningar. Under 
föregående rubrik uppmärksammades tillämpningen av både skrift och tal i 
Bommarcos avhandling som ett bra sätt för att täcka upp stora delar av 
kunskapskraven. Förutom att det är ett tidseffektivt arbetssätt där elever testas på flera 
kursmål inom ett och samma arbetsområde är det även ett arbetssätt som jag tycker 
visar på att man har en inkluderande undervisning där eleverna kan ta hjälp av varandra 
i sitt lärande. Det var väldigt tydligt i avhandlingen att eleverna uppfattade texterna på 
olika sätt och genom att de tog del av varandras förståelser kunde de ompröva sin egen 
(Bommarco 2006 s. 91). Om eleverna endast hade fått skriva loggböcker hade troligtvis 
vissa elever inte nått samma förståelse av texterna som när de diskuterades i grupp. Jag 
tror att ett sådant arbetssätt gynnar alla elever men framförallt de som är svaga läsare. 
Exempelvis menar Finnegan och Mazin att elever med ASD, 
autistiskspektrumstörning, kan gynnas av kooperativt lärande (2016 s. 209) och i 
Reichenbergs avhandling framkom just att en av förtjänsterna med textsamtal är att 
goda läsare kan hjälpa svaga läsare (2005 s. 105). Det man dock måste tänka på tror jag 
är att innan man genomför textsamtal där elevers olika kunskapsnivåer är blandande är 
att man i klassrummet har etablerat goda relationer. Att klassrummen präglas av goda 
relationer menar också Kornhall är en förutsättning för att lärande ska kunna ske (2014 
s. 59). 
 

4.2.1 Sammanfattning 
 
Utifrån uppsatsens andra frågeställning som avsåg att besvara hur 
läsförståelseundervisningen kan anpassas efter elevers olika förutsättningar menar jag 
utifrån studiens resultat och diskussion att lärare behöver ha kunskaper om 
läsförståelsens olika komponenter samt olika förståelsestrategier för att kunna anpassa 
undervisningen efter elevers olika styrkor och svagheter. I enlighet med skolans 
värdegrund behöver, och kan inte, undervisningen utformas lika för alla. Alla elever 
måste därför inte läsa samma texter, vilket således är något som lärare kan ha i åtanke 
för att anpassa undervisningen. Ett annat sätt för att anpassa undervisningen är att 
lärare tillämpar fria val av skönlitterära böcker, eftersom det fanns ett samband mellan 
lust och kompentens samt att vid bearbetningen av texter visade sig textsamtal vara ett 
effektivs arbetssätt eftersom elever då kan delge sina tankar och således hjälpa varandra 
i förståelseprocessen. 
 

4.3 Metoddiskussion 
 
I detta avsnitt diskuteras uppsatsens metod. Avsnittet kommer behandla insamlings- 
och analysmetod för att på så sätt kunna diskutera uppsatsens reliabilitet och validitet. 
 
Den övergripande metoden för föreliggande uppsats var en systematisk litteraturstudie 
där samtliga texter har bearbetats noggrant genom att de först lästes igenom och sedan 
lästes de med fokus på uppsatsens syfte och frågeställningar. Vid insamlingen av 
materialet formulerades följande kriterier: alla texter skulle vara av vetenskaplig 
karaktär, vara primärkällor, i första hand behandla svensk läsförståelseforskning på 
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gymnasial nivå samt vara publicerade tidigast år 2000. Det visade sig vid sökningarna 
att det fanns för lite svensk gymnasieforskning och därför var det nödvändigt att även 
inkludera svensk högstadieforskning samt engelska texter där empirin innefattade high 
school-elever. Om jag hade inkluderat även andra texter än vetenskapliga, exempelvis 
uppsatser på avancerad nivå, hade jag kanske hittat mer material och kunnat hålla mig 
till det ursprungliga kriteriet men då hade uppsatsens vetenskapliga prägel äventyrats 
och således även reliabiliteten, tillförlitligheten.  
 
Att uppsatsen även inkluderade högstadierelaterad forskning skulle kunna göra att mitt 
resultat har påverkats negativt, men eftersom åldersskillnaden mellan elever i årskurs 
nio och gymnasieelever är förhållandevis liten ansågs dessa vara relevanta eftersom 
liknande undervisningsmetoder kan tillämpas oavsett om eleverna går på högstadiet 
eller gymnasiet. Det är egentligen bara texters svårighetsgrad som skiljer. Vad gäller den 
engelska litteraturen gäller samma resonemang angående ålderskriteriet. Angående 
kriteriet för publiceringsår är det nog främst det som skulle ha kunnat påverkat 
resultatet i en annorlunda riktning. Det skulle kunna vara så att texter som har 
publicerats före år 2000 hade varit relevanta för den här uppsatsen, men för att dra 
någon slags gräns begränsades sökningarna på det sättet eftersom ett för stort material 
ändå inte hade varit hanterbart för en uppsats av den här storleken.  
 
Med tanke på att undervisningsformer hela tiden utvecklas ville jag heller inte ha med 
för gamla publiceringar eftersom de troligtvis inte hade varit representativa för dagens 
skola och samhälle. Huruvida de texter som ingår kan anses representativa för 
forskningsfältet är en fråga som kan ses ur olika synvinklar. Å ena sidan är de 
representativa därför att det inte finns så många fler texter som uppfyller de kriterier 
som ställdes, åtminstone inte svenska publikationer. Å andra sida innefattar flera av 
litteraturstudiens texter bara ett litet antal informanter vilket gör att studierna är 
representativa för den gruppen men kanske inte för populationen i stort. Exempelvis 
innefattade Bommarcos studie 30 stycken elever (2006 s. 34), Stenlunds 25 stycken 
(2017 s. 38), Hallessons 31 stycken (2011 s. 19), Still och Flynts 12 stycken (2012 s. 160) 
och Vargas 27 stycken (2017 s. 109). Med ett så litet antal informanter är det svårt att 
säga något som studiernas representativitet. Ser man däremot till Langers studie som 
inkluderade 88 klasser (2001 s. 852), Pajkins 214 stycken elever (2017 s. 59), McCallum 
m.fl. 115 stycken elever (2011 s. 79) och Reichenbergs 32 goda läsare och 49 svaga 
läsare (2005 s. 34) har de en större undersökningsgrupp, vilket därmed skulle kunna 
innebära att resultaten har en högre representativbarhet. Att helt förbinda storlek på 
undersökningsgrupp med huruvida de är representativa vill jag dock avhålla mig från. 
En publikation från 2017 skulle kunna vara mer representativ än en från början av 
2000-talet även om den äldre har en större urvalsgrupp. Detta eftersom den från 2017 
eventuellt tillför ett mer aktuellt innehåll som stämmer överens med hur det faktiskt ser 
ut idag. 
 
Sökningar efter material gjordes dels via databaserna Summon, LIBRIS och Eric 
(Proquest), dels via manuella sökningar. Såklart finns det fler databaser att tillgå och 
sökningarna skulle ha kunnat vara än mer omfattande men i samråd med bibliotekarien 
ansågs de databaserna vara tillräckliga i och med att även manuella sökningar gjordes.  
 
Vid analysen av materialet tillämpades en innehållsanalys genom att jag sökte koda 
materialet och sedan sammanställa koderna till kategorier och teman. De olika 
kategorierna och temana som erhölls med hjälp av innehållsanalysen sammanställdes 
till en tabell (Se Bilaga 1). Eftersom sammanställa teman alltid är en tolkning (Forsberg 
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& Wengström 2015 s. 153) finns det såklart en risk när man tolkar en annan forskares 
material att tolkningen inte blir korrekt vilket också därmed påverkar reliabiliteten. 
Reliabilitet handlar om mätsäkerhet, det vill säga att mätinstrumenten är tillförlitliga 
(Forsberg & Wengström 2015 s. 43). Att reliabiliteten är hög vid en litteraturstudie 
präglas av att de studerade texternas reliabilitet är hög. Huruvida så är fallet är svårt att 
avgöra, men som nämnt ovan är det vetenskapliga kriteriet ett sätt att söka säkerställa 
reliabiliteten. Ett annat sätt att avgöra reliabilitet är att fundera över forskarnas 
objektivitet. Enligt Forsberg och Wengström kan forskare dock aldrig kan ha ett helt 
”objektivt förhållningssätt” (2015 s. 46), något som också tas upp i bland annat 
Bommarcos studie. Bommarco verkade i sin roll som forskare i en klass där hon 
samtidigt agerade som lärare och uppgav därför ”att helt ställa sig utanför och objektivt 
försöka skildra det som händer är inte möjligt, eftersom forskaren inte helt kan skiljas 
från läraren” (2006 s. 30). I Hallessons avhandling gäller samma premisser då hon också 
verkade både som forskare och lärare (2011 s. 19). Vid genomförandet av 
litteraturstudien har det därför varit viktigt att ha i åtanke att det som förmedlats genom 
de olika forskningsresultaten inte alltid är en slutgiltig sanning. Däremot är det troligt 
att de resultat som har redogjorts för har varit sanna utifrån forskarens synvinkel samt 
utifrån den grupp som ingått i studien.  
 
Vad gäller litteraturstudiens validitet är det lättare säkerställa att den är hög. Validiteten 
avgörs av huruvida man har mätt det som ämnades att mätas (Forsberg & Wengström 
2015 s. 43), eller i det här fallet att jag har undersökt det som var för avsikt att 
undersökas. Genom att jag systematiskt bearbetade samtliga texter utifrån uppsatsens 
syfte och frågeställningar bibehölls fokus och det resultat som har presenterats stämmer 
överens med det som syftet efterfrågade. Således kan validiteten anses god. 
 

4.4 Slutsatser 
 
Syftet med föreliggande uppsats var att undersöka vad som i tidigare forskning skrivits 
om undervisning i läsförståelse på gymnasiet och hur den kan anpassas till den 
individuella eleven. Att dra generaliserbara slutsatser, det vill säga slutsatser som anses 
vara generella ”från urval till population” (Forsberg & Wengström 2015 s. 89), kan vara 
svårt då de olika texterna som ingår i litteraturstudien endast har behandlat avgränsade 
grupper. Wengström och Forsberg menar dock att ”slutsatser kan dras med större eller 
med mindre säkerhet” (2015 s. 158). Eftersom ett liknande resultat i flera av texterna 
presenterats går det därför att dra vissa slutsatser med tänkbar större säkerhet, men det 
går också att dra vissa slutsatser med mindre säkerhet utifrån de resultat som inte stöds 
av flera texter.  
 
Utifrån olika förhållanden kring läsförståelse är en slutsats med större tänkbar säkerhet 
att elevers förståelse av det lästa ökar när man tillämpar textsamtal som metod. För att 
textbearbetning med hjälp av skrift ska öka elevers förståelse krävs dock att uppgiften 
är utformad på ett sådant sätt att tolkning och reflektion krävs av eleverna för att de 
ska kunna svara på frågorna eller skriva en egen text. Om skrift bara används för att 
formulera frågor inför ett textsamtal går det inte att säga något om huruvida elever har 
förstått det lästa utan det blir först i och med samtalet som det blir synligt för lärare.  
 
En annan tänkbar slutats är att strategier och metoder som är viktiga för barns tidiga 
läsutveckling är lika viktiga att underhålla oavsett elevers ålder. Att elever ska tolka och 
göra reflektioner är viktigt för förståelsen av det lästa. Dessvärre menar Calkins att det 
vanligaste är låg- och mellanstadielärare ägnar mycket av undervisningstiden åt att 



 

32 
 

eleverna ska svara på enkla frågor där elevernas förmåga att analysera inte utvecklas 
(2015 s. 26, s. 31) och enligt Reichenbergs avhandling var ett sådant undervisningssätt 
också vanligt bland de studerade gymnasielärarna innan de fick ta del av metoden QtA 
(2005 s. 70, s. 102). 
 
Enligt två av litteraturstudiens texter föreföll repetition vara en fruktbar strategi för 
elevers läsförståelse (Bommarco 2006 & Hallesson 2011). Och Still och Flynt menade 
utifrån sin experimentstudie att resultatet tydde på att upprepad läsning gav eleverna 
bättre läsförståelse, dock kunde det inte fastställas. En tänkbar slutsats är likväl att 
repetition kan vara effektfullt för läsförståelsen eftersom genom att repetera innehåll 
ges elever möjlighet att ompröva och/eller stärka sin förståelse av det lästa. 
 
Vad gäller undervisningens anpassning efter elevers olika förutsättningar kan bland 
annat följande slutsats utifrån materialet dras: Elever har olika styrkor och svagheter. 
För att kunna anpassa undervisningen efter elevers olika förutsättningar krävs att lärare 
har goda kunskaper om läsförståelsens olika komponenter men också att lärare testar 
eleverna för att få en uppfattning om deras styrkor och svagheter.  
 
I bakgrundsdelen redogjordes för vikten av att undervisningen stämmer överens med 
elevers kunskapsnivå, vilket också framkom i bland annat Still och Flynts (2011), 
Bommarcos (2006) och Hallessons (2011) resultat. Att elever får läsa texter som 
motsvarar deras kunskapsnivå är därför en slutsats som kan dras när det gäller sätt som 
lärare kan tillämpa för att anpassa undervisningen efter elevers olikheter. Alla elever 
måste inte läsa samma texter vilket också stöds av skolverkets värdegrund (2011 s. 6). 
 
Kombinationen av muntlig och skriftlig bearbetning av texter som i Bommarcos 
avhandling är ett arbetssätt som har flera förtjänster. Dels testades eleverna på flera 
kursmål samtidigt, dels var det ett inkluderande arbetssätt där elevers förståelse ökade 
genom social interaktion, eftersom elever via textsamtal kunde komma fram till svar de 
inte hade nått fram till annars. Dock går det inte att med säkerhet dra några 
generaliserbara slutsatser kring huruvida det är ett effektfullt arbetssätt eftersom det 
bara är i den av de studerade texterna som loggbok kombinerades med textsamtal. 
Ändock anses det viktigt att ta upp i detta avsnitt och utifrån Forsbergs och 
Wengströms tankar om slutsatser skulle en slutsats med mindre säkerhet kunna dras 
utifrån Bommarcos resultat. 
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5. Vidare forskning 
 
I samband med genomförandet av föreliggande uppsats har tankar väckts kring 
forskningsområden som skulle kunna generera nya viktiga insikter kring läsförståelse. 
Nedan redogörs för förslag på vidare forskning som jag anser skulle kunna stärka det 
svenskämnesdidaktiska forskningsfältet som berör läsförståelse. 
 
Syftet med föreliggande uppsats var att undersöka vad som i tidigare forskning skrivits 
om undervisning i läsförståelse på gymnasiet och hur den kan anpassas till den 
individuella eleven. Bland de studerade texterna har det empiriska materialet utgjorts av 
elevenkäter, elevintervjuer, klassrumsobservationer och diverse olika tester för att mäta 
elevers läsförståelse. Förslag på forskning för att vidare undersöka en liknande 
frågeställning, och således komplettera den forskning som redan finns, skulle kunna 
vara att genomföra intervjuer med lärare för att få deras syn kring hur undervisningen 
kan anpassas efter elevers olika förutsättningar samt undersöka vilka metoder dessa 
lärare använder. Anledningen till att ett sådant forskningsarbete skulle vara av intresse 
är för att om man ska kunna förbättra elevers läsförståelse är det viktigt att lärare är 
medvetna om de metoder som de använder och att dessa i samband med 
läsundervisningen tillämpas på ett sådant sätt att elever får en djupare förståelse för de 
texter som de läser. Genom att intervjua lärare skulle framgångsrika metoder kunna 
framträda som således andra lärare kan ta del av. Det skulle också kunna vara så att 
vissa brister blir synliga, vilket således kan generera skärpta formuleringar i 
styrdokumenten kring läsundervisningen på gymnasiet. 
 
Utifrån föreliggande studies resultat har det synliggjorts att läsförståelse kräver tolkning 
och reflektion för att elever ska nå en djupare förståelse. Därav krävs att de frågor, 
oavsett om de ska besvaras muntligt eller skriftligt, som elever ska arbeta med i 
anknytning till det lästa innefattar en djupare innebörd än att eleverna endast ska återge 
innehåll och svara på enkla frågor. Idag finns olika sätt för att arbeta med läsförståelse, 
dels kan lärare självständigt välja texter och komponera egna uppgifter som elever ska 
arbeta med, dels kan lärare använda sig av läroböcker och det arbetsmaterial som tillhör. 
Ett intressant forskningsområde, och som jag kommer att undersöka i samband med 
examensarbete två, skulle därför kunna vara att studera olika lärobokstexter och dess 
tillhörande uppgifter för att undersöka vilken typ av strategianvändning uppgifterna 
kräver, exempelvis minnesstrategier eller elaboreringsstrategier, för att på så sätt kunna 
säga något om huruvida läroböckerna bidrar till att eleverna får en djup eller ytlig 
förståelse för de texter de läser.  
 
Vid ett större forskningsprojekt skulle de båda förslagen ovan även kunna kombineras 
genom att intervjuer först genomförs med lärare om metoder och undervisningssätt för 
att arbeta med läsförståelse och sedan undersöks texter och uppgifter som lärarna 
arbetar med. Detta för att undersöka huruvida lärarnas önskemål om undervisningens 
utfall stämmer överens, eller inte stämmer överens, med de texter och uppgifter som 
de använder i sin undervisning.  
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