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Sammanfattning 
Studien omfattar 19 elever i år 6. Syftet var att undersöka om det går att se och utvärdera 
några förändringar i elevernas resultat i läsförståelse efter att de systematiskt tränats i denna 
färdighet under sex veckor. Eleverna fördelades på en test- och kontrollgrupp. Elevernas 
prestationer mättes före och efter insatserna med material från nationella prov. Därefter 
gjordes en intervention av övningar för att stärka läsförståelsen hos eleverna i testgruppen. 
Eleverna i testgruppen följs upp och arbetet beskrivs mer ingående av mig som deltagande 
observatör. Övningarna genomfördes 3-4 gånger i veckan med 20min vid varje tillfälle och 
under sex veckor. Testresultaten redovisas i tabellform och arbetsprocessen följs upp och 
beskrivs. I resultaten kan man utläsa en förändring i positivriktning hos testgruppen och i 
klassens resultat.  
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1. BAKGRUND 
 
1.1 Inledning 
Studier och uppföljningar av elevers läsvanor och läsförmåga visar att svenska elever läser 
sämre än tidigare. Under 2000-talet har resultaten av elevers måluppfyllelse sjunkit 
(Skolverket 2009, s. 15). En större spridning mellan elevers prestationer är tydlig. Resultatet 
förklaras av flera faktorer bl.a. att många lärare har saknat kompetens att stödja elevers 
läsning. Neddragning av resurser i skolan är en annan faktor. Föräldrarnas 
utbildningsbakgrund och motivation för att stödja sina barn påverkar också barnens 
möjligheter att lyckas i skolarbetet.  
 
Det saknas forskning som belyser klassrumsituationer och interaktion mellan lärare och elever 
enligt Sahlström (2008). Hon lyfter fram att ”efter många år av intensiv klassrumsforskning 
skulle [man] kunna tro att ”.. klassrumsforskningen skulle vara klar över vad som fungerar väl 
och vad som fungerar mindre väl med avseende på lärande” (s.33) men så är inte fallet (s. 
210, Skolverket, 2009). Skolverkets genomlysning av resultat och forskning om svensk skola 
visar att det saknas studier om elevers lärande och interaktion mellan lärare och elever där 
effekter av dialog och återkoppling studerats i olika formationer. Det finns ”vita fläckar” som 
forskningen bör se närmare på för att få en förståelse för vilka insatser som ger goda effekter 
på lärande (a.a). Att enbart se på prestation resultat på prov är inte tillräckligt.       
 
Mitt intresse för att göra en undersökning om läsförståelse i en åk 6 väcktes under kursen 
Vägar till skriftspråk och tidigare besök på min vfu-skola. Under min föregående 
verksamhetsförlagda praktik (vfu-period) uppmärksammade jag som observatör att när vissa 
av eleverna själva skrev texter av olika slag, hade de ibland svårt att förstå innehåll och 
sammanhang trots att de själva skapat texterna. I klass 6 där jag haft min praktik förlagd 
arbetar de regelbundet med läsförståelse i en bok de kallar ”Lästräna a, b och c”. I den finns 
en text med tillhörande frågor med tre olika svårighetsgrader. Under tre terminer har jag läst 
om ämnet läs- och skrivinlärning och det har diskuterats under seminarier och ute på vfu-
skolan. Jag har tolkat den bakgrunds litteratur jag läst som att de flesta tester av läsförståelse 
utförs i de lägre åldrarna, och att elever i årskurs 5-6 redan anses ha tillägnat sig 
grundläggande läsförståelse, dvs förmåga att förstå innehåll och sammanhang i en text. Jag 
ville fördjupa mig i olika metoder och att arbeta med läsförståelse i skolan och prova att 
genomföra ett läsförståelseprojekt i den klass där jag gjorde min vfu-period.  
 
1.2 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att undersöka om det går att se och utvärdera några förändringar i 
elevernas resultat vad beträffar läsförståelse efter att de systematiskt tränats i denna färdighet 
under sex veckor.  
 
1.3 Frågeställning 
Kan man genom att följa upp nationella prov i läsförståelse se och utvärdera om en grupp 
elever förbättrat sin förmåga till läsförståelse efter en övningsperiod av sexveckor? 
 
Kan man genom att tydliggöra för en elevgrupp att man arbetar med läsförståelse förbättra 
deras förmåga att uppnå läsförståelse? I så fall hur sker det? Vilka effekter har olika insatser 
för ökad läsförståelsen?  
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Vad sker med kvalitén i läsningen? Kan den förbättras och i så fall hur uttrycks det hos 
eleverna? Vad händer under arbetet? 
1.4 Skolan  
 
1.4.1 Skolan och samhället under förändring 
Vi lever i ett informationssamhälle där är det viktigt att ha förmågan att inte bara kunna läsa 
utan även förstå vad vi läser. Vi behöver kunna förstå och dra slutsatser om vad som är 
relevant av all information som vi överöses med; som texten på mjölkpaket, reklamaffischer, 
tidtabeller, i bankomaten och textremsan på tv. En människa kan välja bort delar av detta, 
men det är svårt att idag hitta ett arbete som inte kräver läs- och skrivförmåga (Längsjö (m.fl.) 
2008, s.82-83). Skolan behöver anpassa sig till den tid och det samhälle vi befinner oss i. 
Skolan behöver försöka skapa en kunskapande människa som genom sina inlästa kunskaper 
och förnuftsmässiga övertygelser blir en egen individ som kan ta del och ta till sig av det nya 
samhällets alla utmaningar. Skolan har till viss del förändrats och tagit in ny teknik och andra 
hjälpmedel, men det kan ibland vara svårt att ändra invanda arbetsrutiner mot nya 
arbetsmoment som inte beprövats. Det är viktigt att skolan kan erbjuda adekvata sammanhang 
för elevernas kunskapande (Lindö 2002, s.62, 64).   
 
1.4.2 Styrdokument i Svenska 
Ämnet svenska avser bland annat att ge eleverna möjligheter att använda och utveckla sin 
förmåga att läsa samt ta del av skönlitteratur, film och teater. Att kunna använda språket har 
stor betydelse för allt övrigt arbete i skolan liksom för elevernas förmåga att fungera i övriga 
delar av samhället, inte minst i sitt framtida yrkesliv. Genom språket sker kommunikation och 
samarbete med andra. Det skrivna ordets betydelse är stort och samhället ställer krav på 
förmågan att kunna hantera och tillgodogöra sig innehållet i olika texter. Vårt alltmer 
informations- och kommunikationsinriktade samhälle ställer allt högre krav på språkförmågan 
hos oss alla. Det är därför viktigt att skolan försöker skapa goda möjligheter för elevernas 
språkutveckling.  De ska kunna känna sig trygga i att de kan och vågar uttrycka sig i många 
olika sammanhang. Ämnet svenska ska ge läs-, film- och teaterupplevelser samt tillfällen att 
utbyta erfarenheter runt dessa. Språket och litteraturen har stor betydelse för den personliga 
identiteten. Svenskämnet har som mål att främja elevernas förmåga att läsa, tala och uttrycka 
sig samt lyssna på andra. Det är viktigt att elever får övning i att argumentera kring, tänka 
logiskt och att kritisk granska texter samt att kunna anpassa läsningen till dess syfte och 
karaktär. Genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och skilda kulturer 
från Sverige, Norden och andra delar av världen kan eleven få förståelse både för den egna 
och andras historia och kultur. Kultur och språk är förenade med varandra, genom att i ett 
lands språk finns dess historia och sociokulturella identitet (Skolverket 2000, s.96-99).  
 
1.4.3 Svenska som andraspråk 
I ”svenska som andraspråk” strävar man efter att eleven skall ges möjligheten att uppnå 
samma nivå som en elev med svenska som förstaspråk. Att kunna behärska språket är viktigt 
för integrering i det svenska samhället. Det kan vara svårare för elever med ett annat första 
språk att lära sig svenska beroende på att svenskan kan var annorlunda till uppbyggnad och att 
eleven har en annan historisk bakgrund och relation till språk än vad svenska elever har 
(Skolverket 2000, s.102-103). 
  
1.5 Läsförståelse 
 
1.5.1 Läsförståelse förr och nu 
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Forskning har visat att när man på 1600-talet allmänt pratade om läskunnighet och 
läsförmåga, då handlade det om att läsa och tolka Guds ord. På den tiden var det kyrkan som 
skulle lära ut läsning, men de nådde inte alltid ut till hushållen (Länsjö (m.fl.) 2008, s.83-84). 
Under 1800-talet ansågs det att man hade läsförmåga om man kunde läsa upp en inövad text. 
Att förstå det upplästa innehållet var av mindre betydelse. Under 1900-talet menade 
läsforskare att läsförståelsen utvecklades parallellt med avkodning. Dock har den läsforskning 
som skett under senaste 30 åren, visat att en läsare med väl fungerande läsavkodning inte 
nödvändigtvis får god läsförmåga (Westlund 2008, s.70-71). 1930 kom Gottfrid Sjöholm ut 
med en handledning om att försöka förbättra läsundervisningen. Han menade att bara för att 
en läsare kan läsa ihop bokstäverna till ord är det inte säkert att han/hon förstår innehållet av 
berättelsen eller instruktionen och därför inte kan kallas för läskunnig (Länsjö (m.fl.) 2008, 
s.83-84). Under 1970-talet fortsatte diskussionen om avkodningsförmågan och att denna inte 
automatiskt innebar god läsförståelse. Forskare började ställa sig frågan om hur medvetna 
läsarna var av innehållet i det lästa och vad läsaren gjorde om denne inte förstod innehållet i 
en text (Westlund 2008, s.71). Westlund (2008) hänvisar till en artikel om professor Durkin 
som under 1970-talet genomförde en undersökning av läsförståelse i årskurs 3-6. Det visade 
sig att de flesta lärarna arbetade med att testa eleverna på läsförståelse istället för att ge dem 
strategier som: ”vad handlar texten om? Vem/vilka är huvudpersoner? osv”. Tjugo år senare 
repeterades studien, i årskurs 4-5, med samma resultat. Lärarna utförde enbart begränsade 
läsförståelsetester. De gav inte eleverna strategier som kunde utveckla elevernas förmåga till 
läsförståelse. Detta ledde in forskningen på att det fanns ett behov av att undervisa i 
läsförståelsestrategier. Hur man kan arbeta med läsförståelse i stället för att bara göra ”tester”. 
Westlund hänvisar från Taubes olika läsförståelse undersökningar och det tog några år innan 
läsförståelseundervisningen tog fart och det var först under 1990-talet som läsningen började 
betraktas som en aktiv process (Westlund 2008, s.71-72, Taube 2007). 
 
1.5.2 Vad menas med läsförståelse  
Vidare har Westlund (2008) lyft fram Gambrells tankar och funderingar om att läsning och 
läsförståelse är en aktiv process där flera faktorer har betydelse för hur läsaren förstår en text. 
Ordförråd, grammatiska kunskaper, förmågan att se bilder i sitt inre växa fram, samt 
förmågan till inferens, att läsa mellan raderna, är viktiga faktorer. Försök till att vara kritiskt 
och ifrågasätta texters innehåll.  Detta beror helt på vem läsaren är och vissa behöver mer stöd 
än andra för hitta ett mönster som passar just den personen för att på ett bra sätt förstå text och 
innehåll (Westlund 2008, s.72).  
 
Att läsa mellan raderna eller att göra inferens:  

 
Att ”läsa mellan raderna” eller att göra inferenser, som det heter,  
innebär att använda ledtrådar från en text eller ett textavsnitt och  
koppla dessa till det du redan vet om det som texten handlar om  
och som finns lagrat i ditt minne. Då kan du dra slutsatser eller  
gissa dig till det som författaren menar, men inte skriver ut direkt i  
texten (Fransén 1997, s.48). 

 
(Westlund 2008, s.101)  
 
1.5.3 Vikten av undervisning i läsförståelse 
Ett av skolans mest centrala arbete är att lära alla elever läsa, förstå och kunna använda sig av 
texter. När det gäller de yngre barnen är behärskandet av god läsförmåga helt väsentlig för 
deras fortsatta skolgång. Om en elev har givits goda förutsättningar att bli en duktig läsare 
ökar oftast också intresset av att fortsätta ta del av texter och litteratur. Många elever går ut 
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grundskolan utan att ha uppnått de nationella målen för godkänt i svenska, matematik, natur- 
och samhällsorienterande ämnen (Reichenberg 2008,  s.7). Barns och ungdomars läsförmåga 
har legat i fokus när det gäller undersökningar av olika slag under de senaste decennierna. 
Sverige har deltagit i olika internationella tester som PISA och PIRLS gjort, vilka utvärderats 
av Skolverket. Skolverkets rapporter har visat att läsförmågan hos svenska elever sjunkit 
mellan åren 1992-2003 (Skolverket 2004, s.19-25). Det svaga läsarna hade blivit fler och de 
mer begåvade läsarna hade blivit färre. Antalet elever med en positiv inställning till läsning 
hade också minskat (Skolverket 2007, s.25-35). PIRLS gjorde även under 2001 en studie 
kallad: The IEA Progress in International Reading Literacy Study, där ett antal lärare svarade 
på en enkät om hur de arbetade med läsundervisning. Resultaten visade att i Sverige arbetar 
inte lärare lika mycket som i andra länder med att undersöka texter, dra slutsatser, försöka 
förutse texters händelseförlopp osv. 
 
Att eleverna samtalade om texters innehåll och struktur var inte heller något som prioriterades 
bland svenska lärare (Myrberg (m.fl.) 2005). Det kan vara svårt som pedagog och handledare 
om eleven självständigt förväntas söka och sortera ut relevant information ur texter om de inte 
har goda kunskaper i läsförståelse. Detta förutsätter att eleverna sedan tidigare fått med sig en 
god grund i läsförståelseförmåga. Annars blir ett sådant arbetssätt svårgenomförbart 
(Reichenberg 2008, s.12-13). 
 
1.6 Att lära sig läsa och utveckla läsförmågan 
Utvecklingen av läsförmåga kan beskrivas utifrån fem viktiga dimensioner som bygger på 
varandra. Dessa faktorer är: ordavkodning, fonologisk medvetenhet, flyt i läsningen, 
läsförståelse och läsintresse. Se figur 1. 
 
Figur 1. ”Delarna samspelar och skapar en helhet” (Lundberg 2005, s.9). 
 
 
Ord avkodning 

 

 
fonologisk 
medvetenhet 

 
 
flyt i läsningen 
 

 
 
läsförståelse 

 
 
läsintresse 
 

 
1.6.1 Avkodning och fonologisk medvetenhet 
När vi talar är vi ofta inte alls medvetna om de språkljud som konstruerar de ord vi säger. 
Talarens fokus är oftast inriktat på budskapets innehåll och mening. Orden kommer direkt och 
utan anspänning. I skrift är orden placerade bredvid varandra i det alfabetiska system som vi 
människor skapat. Som läsare ska vi rekonstruera dessa långa, tysta rader av bokstäver till 
naturligt språkljud som ger mening och betydelse. Ibland talas det om att knäcka den 
alfabetiska koden. Förmågan till detta kan bero på vilken utvecklingsnivå en elev ligger på. 
Om en elev har svårt med just läsningen, behöver det inte betyda att han/hon har svårt på alla 
områden (Lundberg 2004, s.11). Morfologiska kunskaper påverkar avkodningsförmågan – hur 
ord byggs ihop. Det blir enklare och går snabbare att läsa för- och slutstavelser av ord om man 
känner till vilka stavelser som hör till de mest frekventa ordtyperna och det hjälper läsaren att 
snabbare känna igen orden utan större ansträngning (Svensson 1995, s.21) 
 
1.6.2 Automatisering 
Att lära sig läsa automatiserat är inte något som sker över en natt. Med små steg i taget, läser 
läsaren ensamma ord om och om igen. Då läsaren träffat på orden vid upprepade tillfällen och 
han/hon inte längre behöver fundera på ordet som ska läsas, är läsaren på väg mot 
automatiserad läsning. Att bli en skicklig automatiserande läsare kan ta upptill flera år 
(Lundberg 2004, s.13). 
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1.6.3 Flyt i läsningen 
Att läsa med flyt innefattar att skapa liv i meningar eller stycken, att hitta rätt satsmelodi vid 
högläsning och att kunna läsa sammanhängde text tillräckligt snabbt och korrekt för att klara 
den minnesbelastning som längre meningar kräver. Den som läser långsamt och ryckigt, utan 
satsmelodi, har större problem att ta till sig innebörden i en text. För att kunna läsa med flyt är 
det viktigt att läsaren vet när han/hon skall pausa och lägga betoningen rätt i en text. Det kan 
vara lättare att få flyt i läsningen om texten passar läsaren intresse och nivå. (Lundberg 2004, 
s.13-14).  
 
1.6.4 Läsförståelse och läsintresse 
När en läsare fått in flytet kan denne koncentrera sig på innehållet, dess innebörd och 
sammanhang. Läsaren kan då ta till sig texten och dess budskap. Genom att se bilder i sitt inre 
kan läsaren skapa sig struktur och sammanhang och få en mera övergripande förståelse för 
vad texten handlar om (Lundberg 2004, s.14-15). Skönlitteraturen har en viktig plats i den 
svenska skolans svenskundervisning bland annat för att skapa och bibehålla läsintresset. 
Under skoltiden kan litteratur vävas in i skolarbetet på en mängd olika sätt utifrån olika 
ändamål. Kursplanen i svenska lyfter fram litteraturläsningens innehåll ur en mängd aspekter. 
Förutom att den egen utveckling av språket förbättras, får eleverna en förståelse för sin 
omvärld och om sig själva. De får även mera kunskaper om andra människor och deras 
kulturer. Hur en pedagog tolkar kursplaner och använder sig av skönlitteratur kan vara olika 
beroende på pedagogens huvudämne (Lindö 2002, s.177). Som tidigare nämnts finns det olika 
sätt att arbeta med svenskundervisning. Med fokus på läsningen är det av vikt att öva på 
läsförståelse och ordkunskap. För att göra en elev till en bättre läsare kan man gå djupare in i 
en text och få bättre förståelse. Tillsammans granskar elev och lärare olika bitar i en texts 
innehåll. Det kallas ”närläsning” då analyserar man och plockar isär berättelsen i olika delar 
och gräver sig djupare i dess innehåll, tex i berättelsens budskap. Om person- och miljö 
beskrivningen är på ett sådant sätt att eleven kan uppleva att bilder i dess inre växer fram och 
att språket är på en lämplig nivå, gör förhoppningsvis berättelsen och läsningen mera 
intressant och eleven vill veta mera (Skardhamar 1994, s.25-26, 36, 83-86 och 91). 
 
1.7 Olika modeller/metoder för läsinlärning 
Det finns en mängd olika metoder man kan använda sig av vid övandet av läsinlärning som 
främjar läsförståelse. I denna studie finns metoder har sin grund i ett syntetiskt eller ett 
analytiskt synsätt.  
 
I ett syntetiskt synsätt inom läsinlärning har man en tro att angripa och påbörja läsutveckling 
utifrån delarna i språket. Det anses viktigt att använda sig av språkets minsta beståndsdelar 
först, som är de enskilda språkljuden. Sedan kan man gå vidare till större delar som bildar 
helheten. Läsaren går från de små delarna till helheten via att ljuda och läsa samman 
bokstavsljuden till ord. Sedan behandlas och sammanfogas successivt allt större språkliga 
enheter som fraser och satser. I de svenska syntetiska metoderna är det vanligt att perspektivet 
ligger på läraren som lär eleverna att läsa. Det är läraren som styr inlärningen, ofta i en 
mycket strukturerad form, med lite utrymme för individuella variationer ifråga om 
förkunskaper. Det är också läraren som bestämmer vilka färdigheter som ska läras in och i 
vilken ordning detta ska ske. Eleverna blir därför mer eller mindre passiva mottagare av de 
läsfärdigheter som läraren förmedlar (Åkerblom 1993). I de syntetiska metoderna skiljer man 
ibland språket från tanken, åtminstone i läsundervisningens inledningsskede. Det anses att 
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själva lästekniken bör behärskas och helst vara överinlärd eller automatiserad, innan 
pedagogen på allvar för in läsförståelsen i läsundervisningen (Fridolfsson 2008, s.104-134). 
 
Det analytiska synsättet inom läsinlärning innebär att starten för läsande ligger i helheten, det 
vill säga att utgångspunkten ligger i hela texter, fraser och ord. Att synsättet benämns som 
analytiskt är för att helheten sedan ska analyseras för att man ska komma fram till att delarna 
som binder samman helheten och dess delar är bokstäverna och respektive ljud. Huvudvikten 
läggs vid att det som ska läsas har en mening och ett innehåll (Kullberg 2006, s.137). Själva 
förhållningssättet tar som sagt sin utgångspunkt i hela skrivna påståenden eftersom orden är 
mer meningsbärande än de enskilda bokstäverna. Metodens styrka ligger i att redan från start 
får barnet en lättare förståelse för läsningens kommunikativa funktion (Elbro 2004, s.123). 
När barnet uppnått läsförståelse för textens mening och innehåll ger detta en ökad 
förförståelse vilket ger nya erfarenheter och kunskaper i fortsättningen (Allard (m.fl.) 2001, 
s.14-25). 
 
1.7.1 Bokstaveringsmetoden  
1858 etablerades småskolan och fick åtagandet att lära barn läsa och att göra dem läskunniga 
fram till dessa att de började folkskolan. Innan dess hade det tagits för givet att när en person 
väl lärt sig läsa behövdes inget mera stöd eller utvecklande arbete. Småskolan tog ett ganska 
stort steg i läsutveckling och förbättringsarbete gällande läsundervisning. De vidareutvecklade 
bokstaveringsmetoden som är syntetisk. Då delar man exempelvis upp ett ord i mindre bitar: 
skomakare = sko-ma-ka-re = skomakare och allteftersom bygger man vidare till en helhet. 
Under denna period blev det en debatt om olika metoder och 1946 kom tyskarna med en 
syntetisk metod som fick benämningen ljudmetoden som flertalet pedagoger var tveksamt 
inställda till i början, men efterhand blev väl mottagen (Länsjö (red) 2008, s.85). 
 
1.7.2 Ordbildmetoden  
Denna metod fanns redan på 1600-talet, men runt 1900 kom det ut en bok i ett försök att ge 
metoden liv igen. Att undervisa efter ordbildmetoden är att direkt försöka känna igen hela ord. 
Genom att försöka se orden som bilder och att även använda sig av föremål, personer mm, 
blir det lättare för eleven att komma ihåg orden som en helhet. Det som gör denna metod 
analytisk  är att man utgår från helheten och övergår senare till en eventuell analys av vad 
man gjort. Denna metod fick ingen positiv respons, mycket på grund av det annorlunda 
arbetssättet och att ljudmetoden ansågs beprövad och redan hade fått fotfäste i undervisningen 
(Länsjö (red) 2008, s.85, Elbro 2004, s.120, Fridolfsson 2008, s.107). 
 
1.7.3 LTG 
Något som lever kvar än idag är Ulrika Leimar och hennes LTG- metod, läsning på talets 
grund. Som nämndes ovan var man inte redo för ett analytiskt arbetssätt tidigare, men 1960 
var en tid i förändring (Länsjö (red) 2008, s.85-86). I LTG- metoden finns olika faser som är 
grunden i detta arbetssätt: 
 
1. Samtalsfas: Det är viktigt att mötet mellan lärare och elev är nära, att lärare och elev 
växelvis kommunicerar med förståelse och konkreta iakttagelser av en text. Samtalen sker i 
mindre grupp. 
 
2. Dikteringsfas: Läraren skriver ned fraser på ett blädderblock. Tillsammans med läraren får 
eleverna lära sig att det skall vara mellanrum mellan ord och att orden har olika betydelse. 
Efter det ljudar man orden som sedan läses ut med rätt typ av satsmelodi. 
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3. Laborationsfas: En paus i övandet kan behövas för att eleverna ska vila hjärnan. I denna fas 
får barnen en i taget öva på att med fingret följa de rader som är uppskrivna på ett 
blädderblock och de läser samtidigt högt tillsammans. 
 
4. Återläsningsfas: Efter några dagars vila går läraren igenom samma text med en elev i taget. 
För att på så sätt se hur eleven utvecklats.  
 
5. Efterbehandlingsfas: Här arbetar eleverna vidare med de ord som finns med i texten. 
Skriver upp dem på mindre kort så att de allteftersom de blir inlärda kan gå vidare. 
(Fredriksson 2000, s.45, Ejeman/Molloy (red) 1997, s.76).  
 
1.7.4 Wittingmetoden 
Utvecklingen tog nya spår och Maja Witting arbetade under 80-talet fram en ny metod med 
syntetiskt tankesätt med sina dåvarande elever. Den fick senare namnet Wittingmetoden där 
eleverna fick ta del av och komma med förslag på vad de ville arbeta med. En intresserad elev 
har lättare att lära och kan ofta samarbeta bättre. I denna metod använder man sig av språkets 
ljud, före bokstäverna. Nivån för inlärning lades så att barnen själva kunde öva på att bli 
medvetna om hur olika ljud passa olika bokstäver. Allt eftersom eleverna lärde sig, ville de 
lära sig mera och få en bättre förståelse för texters innehåll.  (Ejeman/Molloy (red) 1997, s.80-
81). 
 
1.7.5 Reggio Emilia 
 

Ett barn har hundra språk men berövas nittionio.  
Skolan och kulturen skiljer huvudet från kroppen.  
Det tvingar en att tänka utan kropp och handla utan huvud.  
Leken och arbete, verkligheten och fantasin vetenskapen  
och fantasteriet det inre och det yttre görs till varandras 
motsatser. (Walllin & Barsotti, 1981) i Lindö (2002, 91) 

 
80-talet var en tid under förändring och ännu ett projekt växte fram och det var Reggio Emilia 
som byggde på barns olika språk och med engagerade familjer i bakgrunden som stöd. Lindö 
(2002) beskriver att grundaren och chefen för den kommunala skolan i Italien en man vid 
namn Malaguzzi. Han är både psykolog och pedagog och är en av byggstenarna i detta 
projekt. Genom lekfulla former med olika teman där barnen själva fått upptäcka och uppleva 
sin egen utveckling. De har även visat sig att det kan i början vara bra om barnen får utvecklas 
med andra barn i samma ålder, för då är de oftast i samma utvecklingsfas och det har man löst 
genom att skapat olika rum för olika åldrar. Denna lite annorlunda pedagogik har dragit till 
sig pedagoger från hela världen (Lindö 2002, s.91-92).  
 
1.7.6 Bornholmsmodellen 
Vidare under 90-talet arbetades det med läs- projekt som fick benämningen 
Bornsholmsmodellen. Lindö (2002) hänvisar till Lundberg som under 1994 var engagerad i 
ett projekt som knöts till syntetiskt synsätt, alltså från det lilla till det stora. Att leka med 
språket är något som uppmärksammas när en person ska lära sig läsa och skriva, vidare 
delades de olika områdena in i grupper som rim, ramsor, meningar, och ord mm. Det 
alfabetiska skriftsystemets delar skiljer sig från talets ständiga flöde. Det man ansåg vara bra 
vid läsinlärning och läsförståelse var att varje dag under 15-20 minuter läsa och reflektera 
över innehållet i en bok under cirka åtta veckor. Även om ett barn börjat känna till något av 
skriftens funktioner, är inte det nog, för att vara läskunnig. Ett avgörande ögonblick med 
lyckad läsinlärning är följaktligen att barnet förstått att ord kan delas upp i sina beståndsdelar. 
Utan en sådan kännedom kan barnet inte knäcka koden och alltså inte använda det alfabetiska 
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systemet på värdefullt sätt. De flesta barn behöver hjälp och stöd av sin lärare för att hitta rätt 
strategi till läskunnighet (Lindö 2002, s.150).  
 
1.7.7 IEA, olika studier 
Under 1990-talet gjorde Skolverket (1994) en sammanställning av det sk. IEA, Reading 
Literacy test som visade goda resultat där 20 erfarna lågstadielärare hade arbetat utifrån 
helhetssynen (analytiskt) på språket med sina elever, ”whole language-rörelsen”. I detta test 
använder man sig av enkäter, intervjuer och klassrumsobservationer (Skolverket 1994, s.3-5). 
Reading Literacy har i Lupp- materialet (läsförståelse under luppen) översatts till läskompetens 
(Rosén (m.fl.) 2008, s.88). Ömsesidigt för denna lärargrupp är att dess främsta mål i sin läs- 
och skrivundervisning är att skapa läslust och skrivintresse. De verkar tematiskt och använder 
aktuella företeelser för att göra undervisningen levande. Pedagogerna balanserar mellan 
ordning och uppriktighet och arbetar med ett urval av olika metoder. Barnens egna uppslag 
inspireras, parallellt med att kraven är tydliga och barnen handleds mot målet (Lindö 2002, 
s.159). Läraren kan även ställa frågor om innehållet i en text, man brukar kalla det ett 
pedagogiskt samtal där läsaren får öva sig i hur man förstår (Westlund 2008, s.196). Att skapa 
ett gott arbetsklimat är av stor vikt för läsutveckling. Det är inte val av metod som avgör, utan 
pedagogernas inställning till barnens kunskapande som är väsentligt och att språket sätts i 
relation till verkligheten. Det går att hävda att detta försök till arbetssätt spridits sig i hela 
västvärlden. Man framhåller det meningsfyllda lärandet på barnets egna villkor där barnen 
stimulerats att våga prova sig fram och om misstag sker försöker man lägga fokus på det som 
gått bra (Lindö 2002, s.159). 
 
1.7.8 Listiga räven 
Ett annat läs –och skrivprojekt som uppmärksammats är ”Listiga räven” (Forshage 2000) på 
Kvarnbergsskolan i Rinkeby med fokus i första hand på elever med svenska som andraspråk. 
Här arbetar man både tematiskt och analytiskt. Barnen har här stimulerats att arbeta 
individuellt, i par och i grupp. De har även övat på att lyssna på varandra och ta till sig vad 
klasskompisar har förmedlat och på så sätt kunna hjälpa varandra med uppgifter med 
handledning och stöd av personalen. Detta projekt har hämtat inspiration från ”Whole 
languge-rörelsen” som har sitt ursprung från Nya Zeeland (Lindö 2002, s.172).  
 
1.8 Lässtrategier/det förebyggande arbetet 
Läraren är en stor pusselbit i lärandet om läsning och som pedagog är det viktigt att se 
individen och dess behov (Bråten (red) (Anmarkrud) 2008, s.204). Det finns olika faktorer 
som kan påverka elevers läsförmåga. Exempel på olikheter är intresse för innehåll i ämnet 
som elever arbetar med i skolan eller vilken tillgång och relation till litteratur som finns i 
hemmet. Detta har pedagogen liten möjlighet att påverka (Anmarkrud 2008 (red) s.198). Att 
undervisa i användandet av lässtrategier som kan förbättra läsförståelse hos eleverna är 
viktigt, samtidigt som deras egen övervakning av sin egen förståelse av en text då skärps. Att 
läsa en text och inse betydelsen av dess innehåll är en aktiv process, och att använda sig av 
olika tillvägagångssätt är ett exempel på vad en aktiv och god läsare gör. För att på ett tydligt 
sätt förbereda elever i undervisning av läsförståelse krävs att läraren är tydlig i sina 
förklaringar och utformning av hur man kan använda sig av olika strategier som finns att tillgå 
gällande det förebyggande läsförståelsearbetet. Det kan förklaras med att läraren tänker högt 
vid sin undervisning och på så sätt blir eleverna mera medvetna och allt eftersom elevernas 
kunskaper ökar, kan läraren minska sitt stöd (Anmarkrud (red) 2008, s.199). Att arbeta med 
ord är också en viktig del i läsinlärandet, för om en elev hela tiden möter ord som han/hon inte 
förstår kan läsningen bli ryckig och osammanhängande. Om man då bygger ett bredare förråd 
av ord så kan det minska vissa problematiska moment i läsningen. Det som emellanåt glöms 



 13 

bort är att diskutera med eleverna när det kan vara lämpligt att använda den ena eller andra 
strategin vid läsning av en text. Ett exempel kan vara att läsa fem sidor och lägga fokus på 
textens tydlighet. (Anmarkrud (red) 2008, s.200). 
1.8.1 Självkänsla/självförtroende 
Det är viktigt att eleverna känner sig trygga i sin inlärningsmiljö. Något som också påverkar 
läsinlärningen är hur stabila och starka eleverna är i sig själva och vilken bakgrund de har. För 
att främja utvecklingen av självkänsla och självförtroende hos barnen är det av stor vikt att de 
pedagoger som möter barnen under deras skoltid har en förståelse för barns psykologiska 
utveckling och anpassar sitt pedagogiska arbete därefter. Vid förfrågningar hos elever i olika 
skolor har framkommit att elever haft svårt att hålla fokus på inlärningen när de ansett att de 
blivit tvingade att delta i olika inlärningsmetoder (Pramling (m.fl.) 1995, s.171-179). I en 
nationell granskning av svenska grundskolan under perioden 1989-1993 fann man att lärarna 
använde olika undervisningssätt; ett sedvanligt och ett nytänkande (Svingby (m.fl.) 1990). 
Den största andelen pedagoger arbetade utifrån den sedvanliga undervisningsmetoden där 
läraren pratar och eleverna lyssnar. I en översikt över hur elever i högstadiet upplevde 
undervisningen, ansåg de flesta att pedagogen talade och de själva lyssnade (Skolverket 1992, 
s.14). I de flesta fall arbetar fritids- och förskolepersonalen utifrån barnens idéer och tankar. 
Barnen på fritids/förskoleklass upplever personalen mer som vän och kompis, än i 
grundskolan där den vuxne mer ses som en auktoritet. De barn som i förskolan haft 
möjligheten att göra sin röst och sina idéer hörda kan uppleva att de hamnar i konflikt när de 
börjar grundskolan, för där blir de tillrättavisade att göra som den vuxne anvisar (Pramling 
(m.fl.) 1995, s.173).  
 
1.8.2 Kommunikation kan ge bättre självförtroende/självkänsla 
Lindö hänvisar här nedan till Barnes (1978, s.155) kommunikationsteori där man kan skilja 
mellan två huvudsakliga sätt att kommunicera på:  
 

1) Kommunikationsform: presentation  
Lärarens roll: värdering 

 Elevens roll i kommunikationen: redigerat språk 
 

2) Kommunikationsform: delaktighet 
 Lärarens roll: förståelse 
 Elevens roll i kommunikationen: sonderat språk 
 
Kommunikation handlar om att delta i samtal som sker mellan människor. Barnes (1978) 
menar att den språkliga och personliga interaktionen mellan lärare och elev är avgörande för 
en god kunskapsutveckling. Kommunikationsformen delaktighet ger en dialog; en likvärdig 
relation med ömsesidig tilltro som ligger det sokratiska samtalet nära. Pedagogen försöker 
förstå eleven och få denne att känna sig trygg. I en sådan inlärningsmiljö vågar eleven testa 
sina antaganden genom att prova sig fram och utan att eventuellt felaktigt svar skulle sänka 
deras självförtroende. Sådan kommunikation kallar Barnes för sonderat språk. Det sker ofta 
spontant mellan elever om de försöker lösa problem utan lärarens närvaro. I den första 
kommunikationsformen presentation upplyser eller förmedlar läraren någonting och värderar 
hellre än söker förstå vad eleven svarar. Eleverna väntas svara med ett redigerat språk, dvs. 
genomtänkt, inte spontant. I en sådan atmosfär utvecklar eleverna tillvägagångssätt för att 
lista ut vad pedagogen vill ha för svar. Elever som under många år bara mött frågor där det 
bara finns ett svar kan känna förvirring om detta mönster bryts och eleven själv plötsligt får 
möjlighet att lägga fram sin egen åsikt (Runesson (red) 1995, s.80-81, Lindö 2002, s.123-
124). 
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1.8.3 Självuppfattning och jag-begreppet 
Taube diskuterar i sin bok om självuppfattning och hänvisar till Rogers (1969) som går 
djupare i detta och han anser att jaget står i relation till tolkningen av oss själva och våra 
kunskaper om oss själva, liksom hur en person ser sig själv i förhållande till andra individer 
och att den sociala omgivningen påverkar en individs sätt att uppfatta sig själv. Rogers menar 
att om en individ bara utsatts för negativa händelser, kan denne ha svårt att se på sig själv ur 
en positiv synvinkel. Personen får en negativ självbild som kan vara svår att förändra. Vidare 
anser Rogers att en människa ser och tolkar det den vill se, och det kan medföra att man 
vinklar en negativ verklighet till det bättre för att höja sin egen självbild. Att ha en negativ 
självbild kan ur individens perspektiv ändå upplevas bättre än att ha en otydlig självbild 
(Rogers 1969, 195-212). Därför kan framsteg väcka förvirring hos personer med låg 
självkänsla (Jenner 2004, s.43, 49). Låg självvärdering kan leda till undvikande av uppgifter 
och en rädsla för att misslyckas, vilket gör att eleven/individen lägger fokus på annat 
(Donaldson 1979, s.106-107). Taube håller med Donaldson som menar att de flesta föds med 
ett intresse att lära sig hur omvärlden fungerar och en önskan att ta till sig kunskap. 
Människan är försedd med en inre vilja att söka bedöma sig själv ur en positiv synvinkel. Om 
en person i sina försök att förstå hur livet fungerar, hela tiden möter problem och hinder där 
självbilden får upprepade stötar, blir intresset och nyfikenheten att lära åsidosatt för att 
undvika att återigen få sin självbild skadad (Taube 2007, s.43-46). 
 
1.8.4 Onda och goda cirklar för självbild  
I figuren (figur 2) nedan hänvisar Taube (2007, s.93) till Burns. Om en elev redan har en god 
självbild genererar det en god cirkel där det ena positiva ger det andra positiva och om något 
inte blir perfekt så tar eleven det inte så negativt. I den goda cirkeln har eleven redan från start 
en god självbild och det speglar sig i att lärare och föräldrar stimulerar till att hjälpa och se 
eleven lyckas ännu bättre. För en elev med en låg självbild får figuren ett negativt förlopp, en 
ond cirkel. I den onda cirkeln kan det vara svårare för föräldrar och lärare att stötta eleven att 
arbeta vidare och känna glädjen i att lyckas. Eleven upplever sig själv som lågpresterande och 
ser lättare sina motgångar än framsteg, och känner att den inte duger och inte räcker till. Den 
eleven har svårt att känna glädje över små framsteg eftersom han/hon redan ligger långt efter 
alla andra. Eleven tycker att det onödigt att ödsla energi på sitt arbete och förväntar sig bara 
nya misslyckanden (Taube 2007, s.90-95).  
 
Figur 2. “The Self Concept” av R B Burns 
 
                                    Elevens tolkningar 
            av lärarens värderingar 
                                    och förväntningar 
 
Lärarens förväntningar 
  Överförs till eleven                                                                  Elevens värderingar 

och förväntningar 
   på sig själv 

Lärarens förväntningar     
          på eleven                                       Elevens självbild  
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               Lärarens värderingar                          Elevens beteende 
           av eleven                                  och prestationer 
2. METOD  
Utgångspunkten för denna studie var ett tidigare projekt som genomfördes i kursen 
Pedagogiskt arbete II. Det omfattade ett stavningsprojekt i en klass. Under vårterminen 2009 
gick jag kursen Vägar till skriftspråket där vi lärarstuderande fick se en film om läsprojektet 
Listiga räven (se även 1.7.9) I denna studie genomfördes ett liknande projekt runt 
läsförståelse. Hela klassen fick först göra en äldre upplaga av nationellt prov för åk 5 med 
inriktning på läsförståelse. Ett antal elever skulle passa in i behov av stöd för lästräning. De 
fick utgöra testgrupp och övriga elever i klassen fick utgöra kontrollgrupp. Arbetet skulle 
baseras på att den lilla testgruppen skulle träna extra att läsa. Uppgiften mer konkret handlade 
om att läsa och diskutera en skönlitterär bok tillsammans. Syfte med arbetet var att eleverna i 
testgruppen skulle ges möjlighet och förutsättningar att bli mer medvetna om läsförståelse (se 
även 1.6.4) och vad det kan innebära. Eleverna i testgruppen fick läsa högt och deras läsning 
dokumenterades (se även 1.6.3) genom att en kassettspelare användes för datainsamlingen 
(Patel & Davidsson 2006). Elevernas läsning spelades in. Undersökningen genomfördes 
under en verksamhetsförlagd period (vfu) bestående av sex veckor med ca 20 minuter (se 
även 1.7.7) per tillfälle 3-4dagar per vecka då eleverna fick handledning och stöd av mig. 
Eleverna i testgruppen hade tre böcker att välja mellan och de ansåg denna som mest 
intressant och den heter Den vita Kameleonten av Peter Lidbeck (se bilaga 1). 
 
2.1 Klassen 
Totalt fanns tjugotre elever i denna klass med olika förutsättningar. Här finns elever som läser 
mycket hemma och som har gott stöd av föräldrar, och andra elever som läser väldigt lite 
hemma. En del av dessa elever har föräldrar med annan kulturbakgrund där svenska är deras 
andraspråk. Två av eleverna är överåriga och en har dyslexi och två uttalade läs- och 
skrivsvårigheter. En elev har fysiskt funktionshinder och en elev har dokumenterade 
koncentrationssvårigheter. Klassen omfattas av fler barn med behov av särskilda insatser och 
stöd. Eleverna i kontrollgruppen har bara deltagit i den här undersökningen genom att göra de 
nationella proven. På grund av en del sjukdom och annan frånvaro har inte alla deltagit i 
undersökningen, men de elever som var närvarande skrev de nationella prov som delades ut 
vid respektive tillfällen.   
 
2.2 Urvalsgrupp 
Det fanns en tanke från början att försöka skapa en liten och homogen grupp individer för att 
om möjligt tydligare kunna se ett mönster och eventuella förändringar. Efter diskussioner med 
handledare, specialläraren och VFU- pedagog blev resultatet: två pojkar varav en går svenska 
som andraspråk och två flickor varav den ena också går svenska som andraspråk. De fyra 
barnen i testgruppen bedömdes alla ha behov av lästräning.    
 
2.2.1 Observatör  
Under arbetet intog jag rollen som en deltagande observatör. Det innebar att jag fanns med 
och påverkade situationen. I arbetet redogör jag för hur jag möter eleverna och hur jag 
förhåller mig till vad som utspelade sig. På så sätt kunde jag se, höra och notera elevernas 
reaktioner och kommentarer under övningarna. De fick guidning under läsövningarna och 
respons på sina insatser genom uppmuntran (Patel & Davidsson 2006).     
 
2.2.2 Läsvanor och beskrivning av eleverna i testgruppen 
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För att ge en så tydlig bakgrundsbeskrivning som möjligt av eleverna i testgruppens läsvanor 
gjorde jag en kort intervju. Elevernas namn som anges i texten är fingerade. Någon fördjupad 
undersökning av dessa fyra elevers läsvanor har inte gjorts. Det som framkommer i styckena 
nedan är det som eleverna själva berättade och förklarade för mig, mera i formen av ett öppet 
samtal än en intervju. Nedan följer en kort beskrivning av elevernas intressen vilket jag kunde 
dra nytta av i kontakten och utbytet med eleverna under vår undersökningsperiod. Det var 
viktigt att visa intresse för elevernas egna intressen. 
 
Stina har annat modersmål som förstaspråk men har bott i Sverige nästan hela sitt liv Hon går 
både hos specialläraren och andraspråksläraren. På fritiden är hon med kompisar och dansar 
jazz/disco en till två gånger i veckan. Stina läser inte så ofta egna böcker, men hon berättar 
vid intervjutillfället att hon gjorde det. 
 
Olle har svenska som förstaspråk.. På fritiden är han med kompisar och tränar konståkning 
två till tre gånger i veckan. Han läser ganska regelbundet hemma och då blir det 
äventyrsböcker. Olle lyssnar på det mesta inom musik och sjunger gärna med.  
 
Julio har annat modersmål som förstaspråk. Han har bott i Sverige cirka sju år. Han kan 
franska, ibland går han hos andraspråksläraren. På fritiden är han med kompisar, sitter vid 
datorn och tränar basket två gånger i veckan. Julio läser i perioder och då väljer han böcker 
med spänning. Han lyssnar ganska mycket på musik och då ofta på texten.  
 
Elinor har svenska som förstaspråk. På fritiden är hon med kompisar, är ute ganska mycket, 
men inte i centrum och ibland sitter hon vid datorn. Om Elinor läser är det oftast Kalle Anka. 
Hon lyssnar sällan på musik och idrottar inte.  
 
2.3 Förtest för alla elever i klassen 
Innan själva arbetet med den lilla läsgruppen kunde starta granskades äldre versioner av 
nationella prov för åk 5. Dessa prov användes därför att de är uppdelade i olika kategorier och 
i denna studie är det fokus på läsförståelse. Dessutom har dessa prov en tydlig rättningsmall 
att följa och är framtagna för att passa som utvärderingsinstrument av läsförmåga. Eleverna 
hade fått veta att en undersökning om läsförståelse skulle utföras under ett antal veckor. 
Provet med tillhörande frågeformulär som eleverna blev tilldelade hade överskriften: De har 
drömmar om OS i Vancouver 2010 (se bilaga 0).  
 
2.4 Internt bortfall 
Elinor var sjuk den dag under försöksperioden då prov 1 utfördes. Jag har då istället valt att 
sammanställa hennes ordinarie läsförståelsearbete som utgångspunkt för en utvärdering av 
hennes eventuella förbättringar. 
 
2.5 Undervisning under testperioden 
De fyra eleverna i testgruppen fick tillsammans välja mellan fyra böcker som enligt 
biblioteket var anpassade för elever i 11 till 13-års åldern. För att komma igång med boken 
och läsningen fick eleverna läsa tysta i sex minuter. När den tysta läsningen var över läste vi 
tillsammans målen för vad elever i slutet av åk 5 ska ha uppnått i svenska. Detta för att 
försöka göra eleverna mera medvetna om vad som ingår i svenskämnet (se även 1.4.2 eller 
bilaga 2). Efter det fick eleverna läsa högt, cirka en sida i taget, samtidigt som de fick 
anvisningar om att följa med i texten för att senare kunna delta i diskussionen rörande textens 
innehåll eller svara på frågor som skulle ställas under tiden eller efter avslutad läsning. De 
fyra eleverna i testgruppen fick allt eftersom läsningen pågick redogöra för varandra om 
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innehållet i texten eller förklara ord som de haft svårt att utläsa vid läsningen av deras 
tilldelade sida.  
 
 
2.5.2 Strategier för arbetet  
För att öva på minnet och minnesbilder gjordes även tillbakablickar i texten (se även 1.7.4). 
Redan i ett tidigt stadium fördes en öppen dialog med eleverna om att det finns ett begrepp, då 
man säger sig läsa mellan raderna (se även 1.5.2). Detta för att genom att se och skapa egna 
bilder i sitt inre, verkligen förstå innehållet i texten. Högläsningen fortsatte i tur och ordning i 
lugnt tempo för att både läsaren och lyssnarna skulle kunna följa med. För att få eleverna 
medvetna om vad som menades med att se bilder i sitt inre fick de blunda och jag läste sakta 
högt ur boken. Sedan fördes ett samtal om textens innehåll och om hur det kändes att göra 
övningen. Detta upprepades vid ytterligare ett tillfälle (se även 1.8.1). Parallellt med 
testgruppens arbete fortgick även den vanliga lästräningen för hela klassen (se 1.1). 
Högläsningen gick vidare och ord plockades slumpvis ut ur texten ur två perspektiv: 1, Att få 
svåra ord förklarade efter de blivit lästa. 2, Att få ord förklarade innan de blev lästa (se även 
1.4.3, 1.6).  
 
Veckan innan vfu:n började var jag på besök och då arbetade klassen i sitt ordinarie 
läsförståelse materiel  ”Lästräna C” (se 1.1, samt bilaga 3) med en uppgift som hade namnet 
”Två dikter”. Exempel, när det i texten stod: Viskningar på lur mellan träden och frågan löd: 
vem ligger på lur mellan träden? Det andra exemplet var: Man anar knappast dagen som 
börjar i fjärran och frågan: Vilken tid på dygnet är det? Flera elever hade svårt att lösa denna 
uppgift. Jag och handledaren fick gå runt hjälpa ett flertal elever. Denna uppgift kunde passa 
att öva mera på (se även 1.6) därför användes denna text. Eleverna fick blunda och jag läste 
högt i lugnt tempo. När diktläsningen var över fick de rita sina egna känslor, bilder och tankar 
på ett papper. Syftet var att låta eleverna öva på att tolka och få fram bilder i sitt inre (se 
bilaga 4 a + 4b). 
 
2.5.3 Tankekartor 
Läsningen i testgruppen gick vidare mot att diskutera ord, bilder, tankar och innehåll. För att 
utveckla testgruppens förmåga i läsförståelse övergick undervisningen mot att arbeta med 
tankekartor (se även 1.8). Upplägget blev som tidigare men nu ur boken:Den vita 
Kameleonten. Jag läste högt och eleverna fick blunda och lyssna. Sedan fick de själva skapa 
egna tankekartor genom att rita och skriva tankebubblor av vad de genom sina sinnen 
mottagit. När eleverna var klara med sina kartor blev det en kort diskussion med eventuella 
förklaringar över hur de själva associerat (se bilaga 5). Ett exempel på textavsnitt som 
diskuterades på liknade sätt är texter från s 14, 26-27 och 49 (se bilaga 6a + 6b).  
 
2.6 Uppföljning av tester och dess tillförlitlighet 
Efter sex veckor fick eleverna göra samma nationella prov igen. För att minska risken med att 
eleverna skulle minnas svaren gjordes ytterligare ett nationellt test en vecka senare: Percy 
skjuter prick och simmar nästan på riktigt (se bilaga 7). Detta för att få ett bredare underlag 
för analys av resultatet.  
 
2.7 Etik 
De fyra forskningsetniska regler och den sekretess som gäller vid examensarbeten och andra 
typer av studentundersökningar har följts. Dessa punkter är: Informationskravet, 
Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet, Nyttjandekravet. De deltagande elevernas identitet 
har skyddats genom att varken deras namn, klassbeteckning eller skolans namn har angetts. 
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Varje höst skickar min Vfu-handledare ut en förfrågan till föräldrar eller målsman om 
medgivande till att eleverna får komma att delta i olika typer av undersökningar eller att bli 
filmade av befintliga lärare eller studenter (se Stukát 2005, s.131). För den här typen av studie 
ligger själva genomförandet nära de aktiviteter som hör till vardagsarbetet i skolan. Det var 
inget konstigt med att eleverna skulle träna att läsa och deras resultat följas upp. Det som 
bedömdes som viktigast var att deras identiteter inte skulle framkomma i resultatet och 
rapporten. Att alla elever och föräldrar var införstådda med arbetet och datainsamlingen och 
givit sitt samtycke var viktigt. Här hade tillstånd för denna typ av arbete tidigare hämtats och 
det var en återkommande rutin på skolan vilket gjorde att en förfrågan för denna studie 
specifikt inte ansågs aktuell.  
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3. RESULTAT 
 
I resultatet har i stort sett de fyra eleverna redovisats under samma rubriksättning men i bland 
har det varit nödvändigt att lägga in andra rubriker och beskrivningar som bättre passar just 
den elevens förutsättningar eller lärandesituation. Först kommer lite om själva situationen i 
elevgruppen under datainsamlingen sedan följer en sammanställning utifrån de fyra elevernas 
agerade under läsövningarna. Därpå följer en kort summering om respektive elevs förmåga 
och arbete med lästräning. Elevernas egna kommentarer om hur de upplevt arbetet finns som 
citat inflikade i texten. Därefter följer en uppställning av klassens resultat av nationella prov I, 
II och III i läsförmåga vilket presenteras i tabell 1. I tabell 2 presenteras testgruppens resultat. 
Slutligen i tabell 3 redovisas eleven Ellinors resultat av läsförståelse utifrån de underlag som 
hennes läsförmåga har bedömts nämligen Lästräna C.    
 
Genom sammanställning av data kan de frågeställningar som arbetet haft för avsikt att belysa 
redovisas. Frågorna i syftet kan inte helt särskiljas under resultatredovisningen de överlappar 
delvis varandra. Uppställningarna som redogör för resultat från proven är lättare att redovisa 
utifrån frågeställningarna i syftet medan beskrivningarna som tar upp upplevelser och den 
rådande situationen och elevernas förutsättningar är mer komplext att besvara. Där får det bli 
en sammanvägning av kvalitativ data och tolkning som redovisas. Genom att läsa resultatet 
besvaras syftet och de tre övergripande frågeställningarna nämligen: 
      
- Kan man genom att följa upp nationella prov i läsförståelse se och utvärdera om en grupp elever 
förbättrat sin förmåga till läsförståelse efter en övningsperiod av sexveckor? 
 
- Kan man genom att tydliggöra för en elevgrupp att man arbetar med läsförståelse förbättra deras 
förmåga att uppnå läsförståelse? I så fall hur sker det? Vilka effekter har olika insatser för ökad 
läsförståelsen?  
 
- Vad sker med kvalitén i läsningen? Kan den förbättras och i så fall hur uttrycks det hos eleverna? 
Vad händer under arbetet? 
 
3.1 Analys av testgruppens inspelade lektioner 
Här nedan redovisas resultaten från testgruppens inspelade lektioner med utgångspunkter ur 
ex God läsutveckling (Lundberg 2004), Att undervisa i läsförståelse (Westlund 2009), 
Läsinlärning och självförtroende (Taube 2007) m.fl. Jag noterade elevernas reaktioner under 
arbetet i förhållande till vad som skedde i rummet och vad som kom upp under dialogen över 
texten. För att ytterligare fylla på empiriskt material har delar mina egna reaktioner på 
elevernas utsagor och deras reaktioner noterats. Jag befann mig i en lärandesituation och det 
var viktigt att ta vara på vad som skedde i dialogen samband med övningarna (Skolverket 
2009). Som deltagande observatör kunde jag handleda och guide dem under samspelet och 
arbetet med texterna.   
 
Stina: 
3.1.1 Läsförståelse förr och nu 
Vid ett lästillfälle fick eleverna återberätta handlingen. Alla utom Stina började förklara vad 
som skett och vilka personerna var, men Stina undrade ”vem är Timo”. De andra i testgruppen 
tittade frågande på henne. Försiktigt frågade jag om hon ”inte kunde komma ihåg” vem han 
var. Stina viskade tyst att hon ”inte visste eller kom ihåg”. Det var överraskande för mig att 
hon inte kunde kom ihåg vem Timo var efter att vi läst 70 sidor och talat om innehåll och 
handling (se även 1.5.1 Sjöholm). 
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Vad menas med läsförståelse 
För att öva på hur man kan göra för att skapa egna bilder i huvudet fick eleverna blunda och 
jag läste högt ur boken Kameleonten (se bilaga 6 s.26-27). När de sedan skulle redogöra för 
vad det hört menade Stina att hon inte fått ut något som kunde återberättas av det hon nyss 
hört. Man kan här tänka sig att Stina inte hade något att säga eller valde att medvetet inte säga 
något för att slippa visa för de andra att hon tyckte det var en svår uppgift: som hon behövde 
mera hjälp med för att förstå och därför inte ville eller vågade fråga (se även 1.6). 
 
Flyt i läsningen 
När Stina läste högt ur boken upprepade hon ordet ”va” ganska ofta. Hon stannade dock inte 
upp utan fortsatte bara att läsa vidare. Ibland läste Stina så snabbt att hon snubblade på orden, 
men stannade ändå inte upp utan läste bara vidare. Man kan misstänka att Stina inte förstod 
betydelsen av vissa ord hon läste eller att hon läste för snabbt för att hänga med i handlingen 
(se rubrik 1.4.3, 1.5.1 Sjöholm, 1.6.2 och 1.6.3.). Det var här viktigt att föröka läsa av hur 
Stina hanterade och uppfattade innehållet i texten (Skolverket 2009).  
 
Självkänsla/självförtroende 
Stina undrade vad ett ankare var för något och de andra i gruppen menade att det visste vet 
väl alla. För att få klarhet i kunskapen om vad ett ankare är för något bad jag de andra 
eleverna förklara sig och med ett ostrukturerat mumlande lade de fram att ett ankare har 
formen som ett T och det sänks ned i vattnet för att få en båt att stå stilla. Stina mumlar att de 
andra är bättre än henne och att hon inte kan något. Trots påminnelser om att sänka lästempot 
och att försöka fundera över innehållet i texten fortsatte Stina att hoppa över svårlästa ord 
mm. När ordet bodegan kommer på tal, var Stina helt tyst. Stina föreföll ha svårt att läsa 
mellan raderna. Det verkade också som att Stina inte trodde på sig själv och ansåg sig själv ha 
en lägre status än de andra i gruppen (se även 1.8.1, 1.4.3). Jag försökte tolka Stinas 
uppfattning förståelse av texten och hennes känsla inför hela situationen att inte räcka till 
(Skolverket 2009).  
 
Kommunikation kan ge bättre självförtroende/självkänsla 
Under en lektion diskuterades hur man kan förstå innehåll och handling i en text. Stina som 
varit nästan helt tyst under diskussionen undrade plötsligt om ”kan vi spela något spel”? Jag 
frågade vilken typ av spel och Stina, svarade Memory.  Det verkar som att Stina gjorde en 
koppling mellan att höra på en text och sedan rita eller skriva ned det man hört till detta spel 
där man ska minnas var ett kort med en viss bild låg placerad. För att höja Stina och 
uppmärksamma hennes ide bedömde jag det som viktigt att bekräfta hennes förslag. Hennes 
association behövde bekräftas av mig. Jag ville få henne att känna sig delaktig i samtalet. Det 
var av vikt att försökte förstå hur hon tänkte genom att lyssna in hennes kommentar. Vi hade 
inte tillgång till spelet just då så vi återgick till läsningen.  
 
Förklara ord 
Stina fick till uppgift att förklara ordet mutor och med låg röst förklarade hon att man kan 
locka en annan person med godis eller pengar för att på så sätt uppnå något som den andre i 
första hand inte ville gör eller berätta. Här visar Stina att hon kan, men med en känsla av att 
hon är väldigt osäker på sina kunskaper (se även 1.8.4). 
 
Summering 
Det är svårt att veta om Stina har fått med sig något av de lektioner som hon deltog i eftersom 
det verkade som att hon ena stunden inte förstod något alls och nästa stund kom med förslag 
som Memory. Om hennes läsning blivit bättre är också svårt att uttala sig om. Hon sänkte sitt 
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lästempo ibland och hennes ”va” minskade mot slutet av testperioden. Hon hade en del 
svårigheter med språket som att läsa ut vissa ord och det gjorde att hon verkar välja att bli tyst 
i stället för att fråga (se även 1.8.2, 1.8.4). Stinas skrivna kommentarer till arbetet i 
läsgruppen: ”Jag har haft kul, med alting/Stina Att läss i dena läsgrupen är som vanligt”.  
 
Olle: 
3.1.2 Vad menas med läsförståelse 
När Olle läste följde de andra hans läsning utan invändningar. När han läste ordet bodegan 
undrade ingen av de andra i gruppen om betydelsen av ordet, men jag blev nyfiken och ville 
ha en förklaring på detta ord. Efter en kort tystnad var det Olle som tog till orda och tyckte att 
det borde vara en restaurang eller en bod som finns vid stranden. Han kunde inte förklara på 
ett sätt så att jag förstod, men om man slår upp s.14 i boken kan man förstå av texten att det 
Olle sa stämde (se bilaga 7 kameleonten). Olle redogör efter att jag läst följande text högt ur 
Kameleonten på s.26-27, han talar om texten så att jag förstår att han har uppfattat innehållet 
och han associerar till egen upplevelse: ”Båten som låg ner vid vattnet och dess böjda 
träplankor med en mast, segel och vinden stod stilla” (1.6.4). Han berättade med inlevelse att 
det verkade mysigt att kunna gå ner i båten, dricka te och sova (se bilaga 6 s.26-27).  
 
Flyt i läsningen 
När Olle läste högt gjorde han det med tydlig röst och en del inlevelse. Ibland lade han till ord 
som det, och, är osv. (1.6.1, 1.6.2 och 1.6.3). Mot slutet av testperioden kommenterade Elinor 
detta och det verkade som att Olle själv inte varit medveten om att han gjorde så. Det är svårt 
att veta varför Olle la till ord. Han använde en teknik som innebar att han stannade upp och 
läste om ord eller meningar som han själv hade svårt för att tolka. Handlade det om att han 
läste för snabbt eller låg han före i tanken som gjorde att han fantiserade om berättelsen och 
därför lade till extra ord. Jag försökte förstå och få en förklaring av situationen.   
 
Lässtrategier/det förebyggande arbetet 
Olles ordkunskap behövde utvecklas. När han skulle förklara ordet ohederlig visste han inte 
vad det var. Kanske berodde det på är han inte var bekant med O- orden. När han läst ordet i 
ett sammanhang kunde han kanske förstå ordets innebörd just då. När han skulle reflektera 
över ordet skiljt från sitt sammanhang blev det svårare att associera och förklara innebörden.   
 
Självkänsla/självförtroende 
Olle berättade och förklarade gärna med hög och tydlig röst om innehållet i boken. Han fick 
till uppgift att förklara snapphanar och utan att blinka sa han: skånska gerillakrigare. Vid en 
följdfråga rörande gerilla var han inte är lika snabb att svara, men förklarade att det brukar 
vara en liten grupp människor med vapen som inte är helt laglydiga.  
 
Summering 
Olle var inte alls blyg för att fråga eller vilja berätta. Även när det blev fel så tog han bara nya 
tag. Olles skrivna kommentarer till arbetet i läsgruppen: Det har varit kul att jobba med Jens 
vi har lärt oss agera i en grupp det har varit roligt och kul med att läsa Jag har lärt mig att 
agera efter pungt och olika meningar slut. Hans kommentarer tyder på att han upplevt 
läsarbetet i testgruppen som givande. 
  
Julio: 
3.1.3 Vad menas med läsförståelse 
Trots att Julio läste så snabbt att det ibland varit svårt att hänga med, hade han lätt för att 
utläsa handling och innehåll i texten. De ord som diskuterats med de andra eleverna ovan har 
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Julio kunnat redogöra för genom att förstå text och innehåll som tex bodegan. Han förklarade 
att man förstår det genom att ha läst texten (se bilaga 7 s.14) kameleonten. När det gällde att 
blunda, lyssna och beskriva så var Julio motsträvig till det ganska länge eftersom han ansåg 
det som onödigt. Han klarade av att ganska ingående (s.26-27) beskriva hur huvudpersonerna 
med bil och båt åkte ut till stugan för att grilla och hur mörkret nästan osynligt smög sig på 
dem och plötsligt var det kolsvart.   
 
Att lära sig läsa och utveckla läsförmågan 
När Julio läste högt gick det snabbt. De ord han inte kunde utläsa hoppade han över och han 
stannade inte upp vid punkt. Han visade tydligt med sitt kroppsspråk att han ville skynda på så 
de kunde sluta.   
 
Flyt i läsningen 
När jag vid ett lästillfälle bad om en kort resumé av tidigare lästa sidor innan läsningen 
började, blev tyst en lång stund tills Julio tog till orda. Kort, enkelt och med en rödtråd 
redogjorde han för händelseförloppet i boken Kameleonten. Gruppen uppmanades att de 
behövde sänka lästempot. Så småningom började Julio att läsa saktare. Hans ljudande på vissa 
ord avtog och han började stanna upp och läsa om svåra ord. Han började även få in en 
satsmelodi som gjorde att det blev mycket behagligare att lyssna och följa med.   
 
Summering 
Upplevelse var att Julio ändrade uppfattning om läsning under testperioden. Han blev lite 
mera nyfiken på att få veta mera och det var inte längre lika viktigt att skynda och bli färdig. 
Han ljudade mindre och läste saktare. Julios egna skrivna kommentarer till arbetet i 
läsgruppen: Det har varit kul och läsa med Jens. Jag hart lärt mig läsa tydligare. 
 
Elinor: 
3.1.4 Vad menas med läsförståelse 
Att lyssna, blunda och rita eller berätta var något som Elinor verkade gilla. När hon hört s.26-
27 läsas upp tog hon först till orda och ville delge oss andra vad som växt fram i hennes 
huvud: Ett rött hus med vita fönster och en grön lummig trädgård. Att huset var rött och att 
det skulle finnas många blommor i trädgården är inget som stod i boken (se bilaga 6 s.26-27).   
 
Flyt i läsningen 
När Elinor läste högt var det med flyt och ibland med inlevelse, det var lätt att lyssna och följa 
med. När det var hennes tur att lyssna följde hon med i texten och tog till orda i 
diskussionerna. 
 
Självkänsla/självförtroende 
Något som ibland försvårade läsningen för oss alla var Elinors ork och motivation. När det 
gällde att förklara olika ord blev det uppenbart. När Elinor skulle förklara ordet bluff svarade 
hon inte. Jag kände efter en stunds läsning att jag ville veta mera om varför Elinor inte svarat 
så jag frågade henne igen och då berättade Elinor att hon inte visste vad ordet betydde. När 
Elinor medgav att hon inte kunnat ordets betydelse såg man på henne att det var genant att 
erkänna för sig själv och de andra i gruppen.  
 
Förklara ord 
Ord som Elinor redan kunde var ohederlig, oväsentligt, ankare och bodegan, och som hon 
med hjälp av text och innehåll förklarade innebörden av (se bilaga 7 s.14 i Kameleonten). När 
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hon fick till uppgift att redogöra för mutor pratade hon om tårtbitar och olika storlekar mellan 
olika personer, mer liknande en förklaring till ordet avund. 
 
Summering 
Elinor har hela tiden läst tydligt och ibland med inlevelse. Det har förstärkt hennes satsmelodi 
ännu mer. Hennes intresse för att veta mera om innehållet i en text har varit beroende på 
hennes ork och motivation. Vissa dagar tappade hon snabbt koncentrationen och störde då de 
andra i testgruppen. Om hon då ombads förklara ett ord eller en mening, ansåg hon inte det 
som relevant i sammanhanget och försökte prata sig bort från uppgiften. Elinors skrivna 
kommentarer till arbetet i läsgruppen: Jag tycker det har varit roligt, Boken var sådär. Att 
läsa i denna grupp är som vanligt 
 
3.1.5 Avslutande kommentarer 
Ord som inte behövde diskuteras närmare var skallran, USB-minne, restaurang och 
bevismaterial. Kuvert, var något som var nytt för alla fyra. De såg frågande ut men när jag 
nämnde brev så visste alla innebörden. Ord som mystisk och svartsjuk blev mera som en 
dialog där alla fyra deltog med gissningar, förklaringar och ett godkännande från mig om att 
det stämde. När det gällde dubbla halvslag och förtampar blev det jag som fick förklara att 
det är speciella termer (ord) som används när man är på en båt. Liksom att det finns speciella 
ord som används av politiker, bilmekaniker mfl. Muskeltjock och jazzskägg var ord som lät så 
roliga varför det kom en spontan dialog om dessa. Då deltog alla fyra med olika förslag eller 
gissningar och jag beskrev olika alternativ till dessa ord som kunde passa in. Jag fick ibland 
sätta stopp och själv lyfta fram ord i texten som eleverna inte själva tog upp. Jag ville att de 
skulle reflektera över betydelsen av textrader som tex: sulfat luktar mat, sulfit luktar skit  (se 
bilaga 8, s.49). När jag satte stopp i läsningen undrar alla fyra varför. Här såg ingen av dem 
det rim som dök upp i texten. Deras lästempo blev under läsperioden lite lugnare och det blev 
behagligare att lyssna till deras läsning. De började även mot slutet av testperioden själva 
diskutera innehållet i boken.  
 
3.2 Klassens resultat av de nationella proven för åk 5 
Det var totalt femton elever i klassen som deltog vid alla tre provtillfällena. Vid provtillfälle I 
hade tre elever alla åtta rätt och tre elever hade fyra rätt eller färre. I prov II hade antal elever 
med alla rätt minskat till en elev och elever med fyra rätt och mindre hade ökat till sex elever. 
Prov III som hade helt andra frågor visar att elever med alla rätt har blivit två och elever med 
två rätt eller mindre har blivit noll.    
 
Tabell 1. Resultat vid nationella proven för årskurs 5 
Prov I (8 frågor) Prov II (8 frågor) Prov III (6 frågor) 
Antal rätt Antal elever Antal rätt Antal elever Antal rätt Antal elever 
8 3 8 1 (-2) 6 2  
7 2 7  5 (+3) 5 4  
6 5 6 1 (-4) 4 8  
5 2 5 2 3 1  
4 mindre 3 4 mindre 6 (+3) 2 mindre 0 
 
3.3 Testgruppens resultat av de nationella prov för åk 5  
Stina: Hon har uppnått samma resultat i prov I och II. I prov III följer ett liknande resultat.   
 
Olle: Visar en trend till förbättrat resultat mellan prov I och II. I prov III har han alla rätt.  
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Julio: Visar förbättrat resultat från prov I till prov II. I prov III har han proportionerligt lite 
bättre resultat än i prov I.    
 
Elinor: Gjorde inte prov I, varför tabellen endast visar hennes resultat från prov II och III. 
Hon gjorde ett bättre resultat i prov II än i prov III. 
  
Tabell 2. Resultat vid testgruppens nationella prov för åk 5 
Prov I (8 frågor) Prov II (8 frågor) Prov III (6 frågor) 
Stina 4 rätt av 8  (hälften) Stina 4 rätt av 8  (samma) Stina 3 rätt av 6  (hälften) 
   
Olle 4 rätt av 8  (hälften) Olle 6 rätt av 8  (+2) Olle alla rätt  (alla) 
   
Julio 4 rätt av 8 (hälften) Julio 7 rätt av 8  (+3) Julio 4 rätt av 6  (2/3) 
   
Deltog ej vid prov I Elinor 6 rätt av 8 Elinor 3 rätt av 6  (hälften) 
 
Sammanfattningsvis visar tabellen ovan att Stina står kvar på samma nivå i alla tre proven 
igenom. Totalt visar Olle ökning i resultaten. Julio svänger lite i sina resultat och det är 
svårare att avläsa Elinor eftersom hon inte var med under alla tre proven.  
 
3.3.1 Fördjupad analys av Elinors progression i boken för lästräning (Läsförståelse C)  
För att undersöka om Elinor utvecklats under testperioden har hennes ordinarie läsförståelse 
arbete som också pågick under tiden sammanställts. I tabellen nedan visar Elinor progression. 
I svårighetsgrad grön klarar hon alla rätt och svårighetsgrad gul blir det mera ojämnt resultat. 
Hon presterade väldigt bra under v.40.  
 
Tabell 3. Elinors resultat i Lästräna C 
Vecka Vilken typ av text 

 
Svårighetsgrad 
Grön lätt  

Svårighetsgrad 
Gul mellan 

Svårighetsgrad  
Rosa svår 

     
v.37 Krönika  4 rätt av 4 6 rätt av 9  
     
v.38 Ansökan 3 rätt av 3 2 rätt av 7  
     
v.39 Novell II 3 rätt av 3 4 rätt av 9  
     
v.40 En insändare 3 rätt av 3 8 rätt av 8 4 rätt av 5 
     
v.41 En baksides text 3 rätt av 3 5 rätt av 8  
     
v.42 Ett reportage 4 rätt av 4   
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4. DISKUSSION 
 
4.1 Utgångspunkter i min studie 
Kan man genom att följa upp nationella prov i läsförståelse se och utvärdera om en grupp elever 
förbättrat sin förmåga till läsförståelse efter en övningsperiod av sexveckor? 
 
Kan man genom att tydliggöra för en elevgrupp att man arbetar med läsförståelse förbättra deras 
förmåga att uppnå läsförståelse? I så fall hur sker det? Vilka effekter har olika insatser för ökad 
läsförståelsen?  
 
Vad sker med kvalitén i läsningen? Kan den förbättras och i så fall hur uttrycks det hos eleverna? Vad 
händer under arbetet? 
 
4.2 Inspelade lektioner med testgruppen 
Jag börjar med att diskutera resultaten utifrån vad som framkom från de inspelade lektionerna 
i testgruppen. Resultatet pekar mot att de fyra eleverna i testgruppen inte har så stor erfarenhet 
av ta eget ansvar och känna sig delaktiga i arbetet. En anledning till detta tror jag kan vara att 
undervisningen fortfarande ofta styrs av pedagogen. Jag håller med både Barnes och RB 
Burns. Då jag nedan belyser deras tankar och idéer. Barnes kommunikationsteori (1978, s155, 
se 1.8.2) och delvis till R B Burns ”The Self Concept”(se 1.8.4). Jag hänvisar till Barnes som 
diskuterar redigerat språk eller sonderat språk. Det förstnämnda handlar om att eleverna övar 
på att ge ett svar som de tror att läraren vill ha och hoppas på att det blir rätt, ett fenomen som 
är vanligt i skolan.  När arbetet i testgruppen började försökte jag få de fyra eleverna att själva 
styra arbetet med mig som en guide. Det var inte helt lätt för jag är själv skolad i ett tänk där 
läraren styrt allt. Nu skulle jag själv leda en grupp och försöka arbeta utifrån vad vi läst och 
diskuterat på högskolan genom att försöka engagera och interagera med elevgruppen. Julio 
var den enda av de fyra eleverna som levde upp till vad en av punkterna i kursplanen för 
svenska förespråkar (se Skolverket 2000, s.96-99, 1.4.2 & 1.4.3). Där står att eleven skall vara 
kritisk och granska, ifrågasätta och det gjorde han flera gånger. ”Varför skulle de läsa när han 
redan kunde läsa?” Det var verkligen bra att Julio tog upp diskussionen flera gånger för då 
satte han mig som blivande pedagog på prov. Jag fick då möjligheten att argumentera varför 
vi bara skulle läsa en bok, något som alla i gruppen i början tyckte att vi gjorde. Gamla 
mönster kan vara svåra att bryta. Jag hänvisar till (Anmarkrud (red) 2008, 1.8 och Svingby 
1990, Skolverket 1992 och Pramling 1995, 1.8.1) då läraren har en viktig roll gällande 
läsinlärning. För att ett sådant arbete ska fungera bra behövs en god kontakt elev och pedagog 
emellan som en vikarie eller student har svårare att skapa. Eleverna bör känna sig trygga i sin 
inlärningsmiljö och ska man då arbeta med nya infallsvinklar i ett läsförståelse arbete kan det 
vara svårare (se igen 1.8.2, 1.8.4).  
 
Det tog flera lektioner innan eleverna i testgruppen insåg att vi övade på läsförståelse genom 
att läsa en berättelse och diskutera. Den frihet och försök till egna initiativ som jag gav dem 
såg de i början bara som en chans att skratta, prata och bråka. När jag försökte vara deras 
guide och få dem att själva reda ut och ifrågasätta sitt uppförande, hade de svårt att komma 
med relevanta kommentarer och idéer.  
 
Allt eftersom tiden gick började eleverna i tesgruppen själva inse att jag var där för deras skull 
och att deras åsikter och inlägg var relevanta. I bland blev det inte rätt och då försökte jag 
förklara att man behöver öva på saker om inte kan, de och blir det inte rätt så är det bara att 
göra om det igen. Det jag nämnt ovan tror jag inte påverkade resultaten i de nationella prov 
som gjordes, men som jag hoppas gav dem en hjälp inför framtida studier.  
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Jag försökte även variera mitt sätt att tänka och hänvisar till (se Rosen 2008, Lindö 2002 och 
Westlund 2008 1.7.7) även genom att försöka vända elevernas eget prat till en del i lektionen, 
det var inte lätt och det resulterade några gånger till testgruppen totalt tappade fokus och jag 
fick avbryta lektionen helt. Jag vill nämna några faktorer som kan ha påverkat eleverna i 
testgruppens prestationer under lektionerna, men som inte kan utläsas i resultaten i de 
nationella proven: 
 
Här är några element som kanske hjälpte testgruppen framåt med ökade sina kunskaper i 
läsförståelse. De hade ett nära samarbete med mig som direkt kunde ge dem stöd och svar på 
deras frågor. Jag kunde även ge dem beröm och i direkt anslutning till läsförståelsearbetet. På 
så sätt växte eleverna snabbare och tog till sig av undervisningen. Att eleverna arbetat i en 
mindre grupp kan också ha haft en positiv inverkan på förbättrade resultat. Allt eftersom tiden 
gick blev individerna mera och mer bekväma med varandra och vågade ta mera plats 
angående frågor och diskussioner rörande arbetet och det kan vara ännu en anledning till 
bättre läsförståelse och bättre resultat.  
 
4.2.1 Reflektioner om testgruppen 
Utifrån mina deltagande observationer kunde jag se av elevernas reaktioner att de var sköra 
och att det var viktigt att följa upp och ge bekräftelse på deras agerande och försök att träna 
läsning. Mitt bemötande och uppmuntran var viktig för att stärka deras medverkan och försök 
att bli bättre läsare. Testen gjordes och ger ett resultat men det är lika viktigt att följa upp 
elevernas reaktioner och respons vilket tidigare forskning inte har belyst tillräckligt 
(Skolverket 2009).     
 
Stina:  
Så här i efterhand inser jag att det här arbetet kanske blev för svårt för Stina. En anledning var 
att de andra var snabba på att snappa upp det som diskuterades och kanske att bokens text var 
svår för henne. Hon hade svårt att tro på sig själv trots att gruppen växte ihop allteftersom och 
jag gav henne positiva kommentarer för att stärka hennes självkänsla.   
 
Olle:  
Olles utveckling var svår att följa för att ibland verkade han i en annan värld, men att döma av 
hans egna kommentarer tog han till sig kunskaper under lektionerna. Hans läsförståelse blev 
smått bättre och resultaten på proven gick mot det bättre. Det som kan vara svårt att se och 
tolka är elevens förmåga att läsa mellan raderna. Det är något som varit svårt att förklara och 
göra eleverna medvetna om. 
 
Julio:  
Den upplevelsen jag fått av Julio är att han verkligen förändrat sin inställning till läsningen 
och han har fått ett ökat intresse för att vilja förstå innehållet i en text. I början av projektet 
ville han mest bara skynda och sluta lektionen. En anledning till en förändring av hans 
beteende tror jag var att vi diskuterade ett flertal gånger om varför vi gjorde detta experiment. 
Han tyckte det handlade om hans dåliga kunskaper som han själv tog upp flera gånger. Han 
tänkte inte på att det var en uppgift för mig och min utbildning. Han ville verkligen inte få en 
stämpel av att vara i någon läsgrupp för dåliga läsare.  
 
Elinor: 
Det jag kommer ihåg tydligast med Elinor var hennes ork och motivation som gick både upp 
och ned.  Hon hade svårt att hjälpa de andra i gruppen. Vid ett tillfälle som nämnts tidigare 
ville hon inte svara på en fråga och det visade det sig att hon inte själv kunde. Jag glömde 
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tyvärr bort att gå in på en djupare dialog med henne om detta, men jag hoppades att hon insåg 
att alla kan göra fel ibland och det gör inget. Jag försökte få dem att själva inse att vi alla är 
olika personligheter och har olika förutsättningar att lära oss. Jag hoppas att hon själv blev 
mera medveten och kom till insikt när hon insåg att hon inte kunde ordet. Hon fick kanske 
erkänna för sig själv och läsgruppen att hon inte kunde ordet. Jag hoppas även att det stärkte 
henne när hon berättade att hon ville ha en förklaring och att det inte var farligt alls. Ingen sa 
ett ord om att hon inte kunde ordet. Som jag tolkade situationen så reagerade knappt de andra 
på att Elinor inte kunde detta ordet.    
 
4.3 Klassens nationella prov 
Här ska ett försöka till att reda ut några begrepp relaterade till de olika resultat som 
framkommit i klassen. I prov I finns det tre elever med alla rätt och det tolkar jag som att 
dessa tre individer har det kunskaper man behöver i läsförståelse, de har knäckt koden. 
Westlund (2008) diskuterar vikten av att läsa mellan raderna. Lundberg (2004) och Svensson 
1995 är mera inne på avkodning (se även 1.5.2 och 1.6.1). I prov I är det också tre elever som 
har mindre än fem rätt och det finns flera aspekter som kan ha påverka deras resultat. De har 
kanske inte knäckt koden, deras vana att arbeta självständigt är inte så hög och svårigheter de 
kan ha att söka svar i en text. I rubrik 1.5.1 håller jag med Sjöholm om att bara för att man 
kan läsa en text och ord, är det inte säker att man förstår innehållet (se även 1.5.2, 1.6.3 och 
1.8.1). 
 
I prov II har elever med alla rätt minskat från tre till en.  Det finns två scenarier som det kan 
bero på och det ena är att eleven anser sig komma ihåg svaren från första provet och det blir 
slarv där av ett sämre resultat. Det andra är att eleven känner igen sig och har svårt att hålla 
koncentrationen uppe hela provet igenom och gör då kanske misstag, men det räcker inte för 
att uppnå alla rätt. I stället har resultaten i prov II förändrats från två elever i prov I till fem 
elever i prov II. Jag tolkar det som ett igenkännande från prov ett. 
 
Det har även skett en förändring i prov II, då en ökning av elever med fyra rätt har ändrats 
från tre till sex elever. Min tolkning av dessa resultat blir att dessa elever ansets sig komma 
ihåg svaren från prov I och de har slarvat. Några av dessa elever kanske inte tog uppgiften på 
allvar, när det blev samma prov igen. Jag vill åter nämna Barnes (1978) och RB Burns och 
teras teorier som jag anser höra ihop med verkligheten (se även 1.8.2 och 1.8.4). Eleverna 
kommenterade ”varför de skulle göra samma prov igen” trots att de fått tydliga instruktioner 
om att för att kunna utläsa eventuella förändringar var det nödvändigt att göra om provet.  
 
Det som styrker mitt antagande från stycket ovan är att i prov tre kan man se en förbättring av 
resultaten hos eleverna. En anledning till detta kan vara att vissa elever själva kände att deras 
attityd och inställning under prov två inte var speciellt bra så de skärpte de till sig under prov 
III. Mitt andra antagande är att i prov III blev det en ny text med nya frågor och det gjorde att 
deras intresse att vilja försöka ökade. En tänkbar förklaring till bättre resultat i prov III kan 
bero på att eleverna blivit mera medvetna under de veckor som pågått även om jag inte arbetat 
med klassen så fick de mera insikt om upplägget på proven och mina antydningar om att 
försöka se både nyttan och glädje i att arbeta med dessa uppgifter gav utdelning.  
 
4.3.1 Testgruppens nationella prov  
 
Stina:  
Stinas resultat påverkades sannolikt av att svenskan inte är hennes förstaspråk (Skolverket 
2000 se 1.4.3). En annan aspekt är självförtroendet (Pramling 1995, Svingby 1990 mfl  1.8.1). 
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Att det inte går att utläsa någon större förändring i Stinas resultat kan bero på att hon hade 
behövt mera tid för att ta till sig de övningar som skedde under testperioden. Jag vill hänvisa 
till Bornholmsmodellen (Lundberg 2004, 1.7.6) och Listiga räven (Forshage 2000, 1.7.8) i 
(Lindö 2002) där man diskuterar att en åtta veckors period är ett minimum för att kunna 
utvärdera några förändringar i resultat, beroende på de förkunskaper eleverna har med sig.  
 
Elevens intresse för uppgiften kan också påverka förändring i resultat. Stina har genomgående 
liknade resultat på alla tre prov. Det tolkar jag som en effekt av att hon läser sakta och ryckigt 
och det gör att hon har svårt att göra kopplingar i texten (Lundberg 2004, se 1.6.3). Det 
resulterar i att det kan vara svårt för henne att tolka och finna det som frågas efter i texten. Av 
tidigare studier att döma (Länsjö 2008, Westlund 2008 mfl. se även 1.5.1 och 1.5.3) arbetar 
inte svensk lärare med strategier hur man lär sig arbeta med läsförståelse utan det handlar ofta 
om att testa.  
 
Tittar man i tabell 2 kan man utläsa att ingen förändring skett mellan prov I och III. Det kan 
bero på hennes ryckiga läsning som jag tolkar det. Kan det vara så att Stina nått sin 
toppkapacitet? En känsla av att hon gör alla tre proven som om det var första gången varje 
gång. Hon har inte automatiserat sin läsinlärning (Lundberg 2004, 1.6.2). 
 
Olle: 
Olle tog till sig det han läste, något som jag inte tror att han själv varit medveten om innan vi 
träffades i testgruppen. Allteftersom tiden gick upplevde jag att han själv insåg att han kunde 
överblicka en text och dess innehåll ur olika perspektiv. I tabell 2 kan man se en ökning av 
resultaten i de tre proven. Möjligen har resultatförändringen kommit som en effekt av mitt 
projektarbete. Olle själv kommenterade att han fått med sig kunskaper under testperioden som 
har stärkt honom. I avsnittet (1.5.1) diskuterar Länsjö (2008) och Westlund (2008) mfl att 
många pedagoger bara testar läsförståelse, det är något som jag försökt frångå genom att 
provat olika metoder/modeller (se 1.7-). Jag och testgruppen har inte arbetat punkt för punkt 
utifrån de olika modellerna utan plockat olika moment som känts relevanta för läsning. Ett ex 
att ge Olle redskap för hur man kan tänka och bearbeta en text.  
 
Julio:  
Redan i början av testperioden undrade Julio varför vi skulle läsa en bok när han redan ansåg 
sig kunna läsa och därför inte behövde öva mera (skolverket 2000 1.4.2 och 1.4.3). En 
tillbakablick om hans egna läsvanor så kan jag ha en förståelse för hans resonemang, därför 
att han läser en hel del hemma. 
 
För att kunna ta del av elevernas läsförmåga fick de läsa högt. I tabell 2 kan man se en 
förändring hos Julio mellan prov I och II. I prov III har dock resultatet stabiliserats. Mina 
slutsatser är att det resultat som framkommit i prov II är att han har ett utvecklat flyt i sin 
läsning. Han kommer ihåg och har tagit till sig av vårt arbete i testgruppen (se Lundberg 2004 
som för denna diskussion 1.6.3). Det som hänt i prov III är ett steg mot det bättre än i prov I, 
men han har inte nått hela vägen fram. Jag som var deltagande observatör hörde av de 
kommentarer som slängdes ut i luften under provtillfället att flertalet elever tyckte prov III var 
svårare, kanske beroende på att det var mer text än vid prov II och det kräver mer av läsaren. 
Ur den aspekten så har Julio inte fått med sig de redskap som jag önskat. Trots att han läser 
själv en del och har äldre syskon som kanske hjälp honom med läsning har han inte fått så 
många redskap för att tolka och utläsa text, men som tidigare nämnts var testperioden lite kort 
(1.5.2, 1.6, 1.6.1, 1.6.3 och 1.6.4).   
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Elinor: 
Eftersom Elinor inte gjorde det första provet har jag har försökt sammanställa en resultatlista 
med annat material som jag fick tillgång till. Jag börjar med att diskutera tabell 2 där hon i 
prov II visar lite bättre resultat än hälften (sex av åtta rätt). Under testperioden har jag sett en 
del förändringar i hennes läsbeteende. Jag minns att Stina hade svårt att hålla koncentrationen 
uppe under prov III för att hon upplevde det lite svårare och det satte lite mera press på henne. 
Hon frågade om hjälp ett flertal gånger. Jag föreslog att hon skulle tänka tillbaka på 
testperioden och hur vi arbetat där, men just då verkade det som allt arbete i testgruppen var 
glömt. I just det ögonblicket hade mina försök att arbeta utifrån skolverket (2000) mfl att lära 
elever hitta strategier och användandet av LTG eller Listiga räven hade misslyckats (se 1.4.2, 
1.5.2, 1.7.3-1.7.8). Elever behöver känna sig trygg i tillvaron, sig själva och med sin pedagog 
för att ta till sig av nya kunskaper. I tabell 3 är resultatet inte så banbrytande, men jag 
upplevde en kämparglädje, något som hon började utveckla under testperioden i sitt vanliga 
läsförståelsearbete (lästräna C). Hon kände sig trygg i sin vanliga bok och genom de verktyg 
vi hade arbetat med i testgruppen visade hon ett starkare engagemang i sitt arbete. Här håller 
jag med Rogers (1969) och hans resonemang om jaget och hur vi ser oss själva i relation till 
omgivningen och hur RB Burns fig 2 visar hur något positivt kan växa sig starkare (1.8.3 och 
1.8.4).  
 
4.3.2 Jämförelse mellan klassen och testgruppen 
Som jag tolkar de resultat som framkommit i jämförelse mellan tabell 1 och 2 är det ingen 
markant skillnad mellan dessa två grupper. Mitt arbete med testgruppen har inte visat några 
markanta resultat jämfört med övriga klassen. Jag som arbetade i nära samarbete med 
eleverna fick ändå en känsla av att testgruppen började tänka på ett annorlunda sätt och fick 
en bättre förståelse hur man kan förhålla sig till ord, innehåll och form. Något som studeras 
och analyseras i relation till resultat (Skolverket 2009). Jag diskuterar mer om hur vi kan ta till 
oss kunskap i nästa stycke. 
 
4.4 Kritisk granskning av modeller/metoder för läsinlärning 
Det flesta studier är framtagna för att visa att just den arbetsformen är den bästa. Som 
framgått finns ett helt uppslag med metoder och modeller att arbeta utifrån läsinlärning. Det är 
lätt att kritik till olika studier hamnar i glömska. Jag tycker att i forskningsstudier brukar 
resultat vridas och vändas på för att vi verkligen ska förstå och inse att just deras studie har 
gett bäst resultat. De olika resultat eller beskrivningar som framtagits är korrekta, men på 
samma sätt som i min undersökning vill jag helst att den ska visa förbluffande prestationer 
och reslutat. När vi ovan läst de olika resultaten och slutsatser som dragits kan man se en liten 
förändring hos några av eleverna eller ingen förändring alls hos andra och detta kan bero på 
olika faktorer.  
 
Jag tänkte ta ett exempel: Det som passar i klass A, kanske inte passar i klass B. För att 
tydliggöra mina tankar menar jag att Reggio Emilia (Lindö 2002, 1.7-) kanske passar halva 
klass A och halva klass B. Testgruppens resultat visar en förändring av Julios resultat och det 
kan beroende på att han har ett ganska bra flyt i sin läsning (se 1.6.3) och för honom spelar det 
kanske ingen roll om han arbetar med syntetiskt eller analytisktsynsätt, då han kommer att 
utvecklas ändå. Stinas resultat som är inte visar varken eller antyder att hon inte har bra flyt i 
sin läsning och om så är fallet kanske det syntetiska arbetssättet passar henne bättre än det 
analytiska. På grund av att hon behöver mera övning för att se det lilla före det stora och i de 
nationella proven ska man se helheter och göra återkoppling (Åkerblom 1993, Fridolfsson 
2008 eller Kullberg 2006, Allard 2001).  
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Hur en pedagog och hur hon ser på vikten av läsförståelse och hur denne kommunicerar till 
eller med eleverna påverkar också. Hur pedagogen förmedlar kunskap kan ge väldigt olika 
effekter på elevernas lärande och resultat i test och prov som ovan. För den skull behöver inte 
pedagogen gjort något fel utan bara att en, två eller tre elever behövt längre tid eller inte vågat 
frågat om hjälp tillräckligt många gånger (Reichenberg 2008, Skolverket 2004, se även 1.5.3, 
1.8.2 och Barnes 1978).  
 
4.5 Vad som kanske har påverkat studien och arbetet 
Jag skulle ha önskat att jag varit mera påläst. Det hade behövts mera tid. Det kunde ha varit 
fler elever i testgruppen eller kanske två olika testgrupper. När jag lade fram mitt förslag på 
högskolan fick jag bara höra att, detta är en stor och svår uppgift.   
 
Olika faktorer som kan ha påverkat resultaten och arbetet i testgruppen var att dessa fyra 
elever skulle själva läsa tyst ca 10 minuter fredag och måndag, men det arbetet fungerade inte 
alls bra. En annan anledning till ingen förändring i prestation kan ha varit elevernas plats i 
tillvaron. De är i förpuberteten och pendlar mellan lust och olust för arbetet i skolan och tilltro 
till sin egen förmåga, gällde både pojkar och flickor. De hade lätt för att slåss och starta långa 
argumentationer om små saker dem emellan och vid dessa tillfällen var det svårt att vrida 
strulet till något bra. När sedan läsningen skulle återupptas hade de ofta tappat fokus helt. 
Ibland var lokalen för liten så det blev trångt och återigen svårt att fokusera på sin egen 
arbetsuppgift.  
 
Elevernas ork och motivation påverkade gruppen. I min roll som lärare, ledare fick jag 
försöka hantera detta på bästa sätt. Det var inte alltid lätt men var nödvändigt för att leda 
fokus tillbaka till det som var huvuduppgiften att träna att läsa och tolka texter.  
 
Problem som uppstått och som jag tror har haft inverkan på resultatet är Stina som ansett sig 
vara sämre än de andra i gruppen och allteftersom arbetet pågick fick jag en känsla av att hon 
ibland låtsades förstå. Jag försökte på alla vis uppmuntra henne, men trots det kändes det som 
att hon i ett tidigt stadium bestämt att inte kunnat lära sig något mera och det kan också vara 
det som syns i hennes resultat i det nationella prov som hon gjorde. Jag är ganska säker på att 
hon fick mera kunskaper om hur man kan plocka isär en text och analysera den, men hon 
skulle troligtvis behöva mycket mera tid och stöd att öva detta. 
 
4.5.1 Metodologiska reflektioner 
Observatörsrollen var till fördel då jag kunde följa elevernas reaktioner och reflektioner på 
nära håll. En svårighet som kan ses som nackdel var att hantera ledarskapet övningarna med 
eleverna och samtidigt fungera som observatör. Det blev inte helt enkelt. Möjligen hade jag 
kunnat använda en vidokamera för att senare analysera materialet. En annan lösning hade 
varit att min handledare skulle leda lästräningen med eleverna och jag fått ta rollen som enbart 
observatör vilket kan antas ha varit den optimalaste modellen för datainsamlingen. Då hade 
jag kunnat fokusera bättre på vad som hände under arbetet och tonat ner min roll som 
påverkansfaktor. Jag använde bandspelare vilket var det näst bästa alternativet som var 
tillgängligt. Dialogen kunde fångas upp och jag kunde lyssna av materialet flera gånger vid 
analysen vilket stärker trovärdigheten. Materialet skrevs ut och kunde diskuterades under 
analysfasen  med min handledare.  Tidsfaktorn är en komponent som har påverkat resultatet. 
Sex veckor är en kort period då det gäller att försöka åstadkomma förbättring av elevernas 
läsförmåga. Enligt tidigare forskning är åtta veckor rekommendera för att kunna uppnå 
resultat av intensiv lästräning. Med facit i hand kan också jag konstatera att sex veckor var en 
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något för kort period för att kunna utläsa tydliga resultat. Studien är upplagd och genomförd i 
enlighet med vad som var planerat.  
   
4.5.2 Fler egna åsikter och tankar  
Jag tror inte att det hjälper att förändra lärarutbildningen vart tredje år utan förändringen 
behöver nå ut till skolorna och det arbete som sker där. Nedanstående citat i Lindös bok 
tycker jag är tänkvärt. 

 
”Om barn är oförmögna att lära sig bör vi anta att vi ännu 
inte hittat rätt ingång att stödja dem i sökandet efter en  
egna strategier till lärande. (Anonym röst i personalrummet)”  
(Lindö 2002, s.121) 

 
Det är ett arbete som absolut är svårt att genomföra, men jag kommer att försöka arbeta med 
olika modeller/metoder ute i skolan när jag blir färdig lärare. Alla vill bli sedda, både barn och 
vuxna. Det kan vara svårt som lärare att hinna se alla elever och deras utveckling när det 
gäller läsning för det är mycket som händer samtidigt i ett klassrum (Lundberg 2004, s.5). 
 
Något som jag upplever lever kvar ute i skolan är vad som nämns av Lindö (2002) om att i 
förskolan uppmuntrar man barnen att prova sig fram och tillåts uttrycka sig själva som 
personer, men när de kommer till grundskolan skall eleverna rätta in sig i ledet. 
 
Jag försökte alldeles i slutet av testperioden göra läsningen levande genom att göra ljud och 
gestikulera under läsningen (Lundberg 2004, fig 2 och RB Burns, 1.6.3, 1.6.4 och 1.8.4). Om 
någon av eleverna i testgruppen läste att det blåste när Pella var ute på vattnet med båten 
gjorde jag ett blåsljud. Även andra saker som när Timo kliade sig på hakan eller det knackade 
på fönstret försökte jag skapa den atmosfären just då. Att få eleverna i testgruppen att förstå 
och känna att de blivit bättre och att det går att göra läsning roligt med små medel var mitt 
mål. Om man tar ett steg bakåt till (2.2.1) och tittar på deras egen beskrivning av läsvanor på 
fritiden så är upplevelsen att det stämmer ganska bra in på hur deras arbete har förändrats och 
växt under resans gång.  
 
Julios återkommande fråga om ”varför de skulle läsa när de redan kunde”, avtog allt eftersom 
projektet pågick. Kanske började han få andra tankar och funderingar under arbetets gång. 
Vid ett annat tillfälle undrade de om lektionen börjat då vi hade läst och pratat i tio minuter. 
Jag hoppas att eleverna i testgruppen fick uppleva lite nya undervisningsgrep och att det kan 
kännas ganska enkelt att lära sig nya saker.  
 
4.6 Värdering av studien 
I alla studier ska man ifrågasätta tillförlitlighet och trovärdighet (Patel & Davidsson 2006). 
Syftet med den här studien är uppfyllt. Resultaten är inte av den karaktär att de kan ses som 
generella. Resultaten gäller just för den här studien och min undersökningsgrupp. Jag använde 
standardiserade test för att mäta elevernas kunskaper före och efter att de fått träna läsning. 
Själva genomförandet kan diskuteras. Jag har haft en struktur och följt det upplägg som var 
planerat men var också tvungen att anpassa mig till vad som skedde i 
undervisningssituationen. En liknade studie kan genomföras, men elever är olika och lär sig 
olika och det påverkar resultatet. Jag har redovisat genomförande och beskrivit hur resultatet 
blev samt min egen roll under arbetet. Jag är under utbildning till lärare och min erfarenhet av 
att träna läsning med elever är inte så stor. Det är möjligt att ett annat resultat skulle ha nåtts 
av en lärare med mer erfarenhet av att lästräna elever.     
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4.7 Fortsatt forskning 
Jag hoppas med denna uppsats inspirerar andra att vilja arbeta vidare med läsförståelse i 
skolan.  Jag hoppas även att forskning om ämnet fortskrider och då kanske Sverige kan visa 
upp ett bättre läsförståelsearbete än det som pågått de senaste fem åren. Det behövs mer 
forskning som belyser interaktionsprocesser och effekter av insatser och inte minst viktigt är 
att elevernas uppfattningar tas tillvara (Skolverket 2009).    
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