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SAMMANFATTNING 
 

Att förstå skolans faktatexter i år 9 

En studie om några elevers läsförståelse av obearbetad och bearbetad lärobokstext 

To understand the textbooks at secondary school 

A study of some students´ reading comprehension of unprocessed and processed textbooks 

___________________________________________________________________________ 

 

Syftet med vår studie är att, inom skolämnet SO, undersöka huruvida bearbetade 

lärobokstexter kan underlätta läsförståelsen hos elever i år 9. 

 

För att uppnå vårt syfte har vi, i vår undersökning, använt oss av flera forskningsmetoder. Vi 

har gjort en s.k. triangulering bestående dels av en kvantitativ upprepad mätning och dels en 

kvalitativ hermeneutisk metod med enkätfrågor. Vårt urval har bestått av 6 elever i år 9 från 

en 6-9 skola. De deltagande eleverna har ej uppnått godkänd nivå gällande läsförståelse i 

Nationellt prov i svenska för år 9.   

 

Resultatet pekar på att skolans faktatexter kan göras mer tillgängliga för eleverna om texterna 

bearbetas med olika språkliga faktorer, såsom t.ex. författarröst och kausalitet vilket har visat 

sig öka elevernas läsförståelse. 

 

__________________________________________________ 
 

Nyckelord: lärobokstexter, läsförståelse, läsförståelsestrategier, reading comprehension 

___________________________________________________________________________
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1  INLEDNING  
En mamma satt i soffan och läste i sin bok. Bredvid satt hennes sjuårige son och läste i sin 

bok. Han hade precis lärt sig läsa och ville gärna göra likadant som sin mamma. Efter en 

stund märkte mamman att sonen ideligen tittade upp från sin bok och sneglade åt hennes håll. 

– Vad gör du? undrade mamman. 

– Jag ser vad som händer, svarade pojken. 

– Jaså, läser du i min bok, svarade den glatt överraskade mamman. 

– Nej, jag tittar i ansiktet på vad som händer med dig! Mamma, vad är det egentligen som 

händer i dig när du läser? frågade pojken (Westlund, 2009).  

 

Ja, vad är det som händer när vi läser en text? Vad är läsförståelse och hur kan vi förstå och 

främja dess utveckling? Den amerikanske professorn Peter Afflerbach (2001) beskriver 

läsförståelse som en dynamisk och målorienterad process som inkluderar färdigheter, 

strategier, tidigare kunskap och motivation. Vi läser för att skapa mening, och förståelsen 

påverkas av syftet. Läsaren och texten interagerar på olika sätt. Läsning är en del av vårt liv 

och en viktig grund för inlärning. Varje dag ställs vi inför utmaningar som kräver läsförmåga 

och läsförståelse, allt ifrån myndigheters byråkratiska texter, böcker, tidningar, 

läromedelstexter, TV-program till enklare lappar som vi skriver till familjemedlemmar. Det 

ställs allt högre krav på läskunnighet i vårt samhälle. Samtidigt nås vi av alarmerande 

rapporter från både nationella och internationella undersökningar som visar på att svenska 

elever i grundskolan saknar den läskompetens som är nödvändig för att klara vuxenlivet. 

 

Syftet med all läsning måste vara att läsaren förstår innehållet i det som texten förmedlar. De 

senaste årens läsforskning visar att alla elever behöver undervisning i läsförståelse, starka 

läsare, normalläsare, elever med lässvårigheter och inte minst, elever med svenska som 

andraspråk. Redan från skolstarten behöver lärare ägna lika mycket tid åt att utveckla 

elevernas läsförståelse som att lära dem att läsa (Westlund, 2009). Forskning pekar på att det 

riktigt tidiga läsandet börjar med tonvikt på förståelse långt innan barnet vet något om 

avkodning (Liberg, 1995). En av skolans absolut viktigaste uppgifter är att lära barn att förstå 

vad de läser.  

 

Den svenska skolans undervisning i läsförståelse är ett försummat område enligt professor 

Mats Myrberg. Den senaste internationella undersökningen av läsförståelse, PISA 2009 som 

gäller 15-åringar, visar en signifikant försämring av svenska elevers läsförmåga sedan 1990-

talet. De starka och mycket starka läsarna har minskat i antal och gruppen med de svagaste 

läsarna har ökat. Var 4:e pojke och var 10:e flicka hamnar nu på eller under lägsta 

läsförståelsenivån. Dock skall det poängteras att man i de internationella undersökningarna 

inte försökt komma åt avkodningsförmågan. Christer Jacobson, docent och psykolog vid 

Linnéuniversitetet i Växjö har, vid en nyligen genomförd undersökning, jämfört 

ordavkodningsförmågan hos elever i år 2 vid tre tidpunkter 1989, 2009 och 2010 och därvid 

kunnat konstatera att förmågan inte har försämrats. Denna undersökning är dock begränsad 

till sin omfattning varför resultaten måste tolkas med försiktighet. Svenska elever är duktiga 

på att söka och inhämta information men sämre på att sammanfatta, dra slutsatser och tolka  

information, enligt PISA-undersökningen. Förmågan att sammanfatta och inferera är de 

strategier som har högst samband med läsförståelseresultat (Nordman, 2011). 

 

Läsförståelse utgör själva kärnan i utbildningsverksamheten och engagemanget i vårt 

moderna kunskapssamhälle (Bråten, 2007). 
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Vi två skribenter av denna studie tycker oss ha märkt, både i yrkeslivet och privat, att 

läskompetensen hos våra barn och ungdomar har blivit sämre. Det är särskilt 

läsförståelsedelen som ställer till problem. Många unga har dålig semantisk förmåga, har svårt 

att göra inferenser och svårt att reflektera över det lästa. Brister i ordförståelse gör att det blir 

svårt att förstå vad författaren menar. Problem av detta slag följer med till skolans andra 

ämnen, t.ex. so- och no-ämnen där det ju också handlar om att kunna läsa och förstå.  

 

Enligt aktuell forskning finns det en relativt stor grupp läsare som har problem med 

läsförståelse trots automatiserad ordavkodning. Gruppen är intressant av flera skäl. Eleverna 

har problem med att klara av skolan och klara av att självständigt lära genom läsning 

(Samuelsson, 2009). Vi tror också att deras problem tyvärr kan förbli oupptäckta i den 

pedagogiska verksamheten, delvis p.g.a. eller tack vare den automatiserade ordavkodningen. 

Vi talar här om en grupp elever med svag läsförståelse. 

 

Vår intention med denna studie är att försöka ge en bild av hur läsförståelse kan se ut för just 

dessa elever i år 9. Vad möter motstånd och vad kan underlätta för förståelse av skolans 

lärobokstexter?  

 

1.1   Syfte 
 

Studiens syfte är att undersöka förståelsen hos elever med svag läsförståelse i år 9. 

 

1.2   Frågeställningar 
 

 Hur kan obearbetade respektive bearbetade lärobokstexter inverka på elevers 

läsförståelse? 

 

 Vilka faktorer kan bidra till ökad läsförståelse? 

     

    

1.3 Begreppsförklaringar 
 

Automatiserad ordavkodning 
Orden känns igen som ortografiska mönster. All uppmärksamhet riktas mot tolkning av texten. 

Orden avkodas direkt, omedvetet och automatiskt (Lundberg, 2010). 

 

Inferens 
Läsaren drar slutsatser utifrån texten för att skapa förståelse (Lundberg, 2010). 

Inferensläsning kan också beskrivas som att läsaren fyller i de medvetna tomrum som 

författaren lämnat i texten (Westlund, 2009). 

 

Kausalitet 
Kausalitet handlar om att se samband mellan orsak och verkan i en text. Kausalitet binder 

samman meningarna, bidrar till att minska informationstätheten i texten samt underlättar för 

eleven att se logiska samband (Reichenberg, 2008). 
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Lärobokstexter 
Med lärobokstexter avses sådana texter som återfinns i skolans läroböcker inom NO och SO-

ämnen för elever i högre årskurser (år 7-9). 

 

Läsbarhet 
Begreppet läsbarhet används vanligen för att beteckna egenskaper hos texter som har med 

deras lättlästhet eller svårlästhet att göra (Reichenberg, 2000). 

 

Läsförståelse 
Läsförståelse innehåller egentligen två sidor, den språkliga bearbetningen samt själva 

tolkningen utifrån sammanhanget i texten (Lundberg, 2010). Läsförståelse kan också 

beskrivas som en dynamisk och målorienterad process, som inkluderar färdigheter, strategier 

tidigare kunskap samt motivation (Afflerbach i Westlund, 2009). 

 

Metakognition 
”En medveten, kontrollerad styrning av ens egen tankeverksamhet” (Höien & Lundberg, 2004, 

s.329). Metakognition bidrar till att öka elevernas förståelse av en text, men även till att 

kontrollera om eleverna har förstått, vad de har förstått och (framförallt) vad som återstår att 

förstå (Lundberg, 2010). 

 

Minne 
Med minne avses arbetsminne, d.v.s. den mängd tid som textinformation kan hållas i minnet. 

Denna förmåga påverkar i hög grad läsförståelseförmågan (Westlund, 2009). 

 

Ordförråd 
I ordförrådet finns alla våra kunskaper om ord lagrade; hur de uttalas, vad de betyder och hur 

de stavas (Höien & Lundberg, 2004). 

 

Ortografisk 
Med ortografisk avses den inre abstrakta bilden av ordets stavningssätt (Höien & Lundberg, 

2004). 

 

Röst 
En text genomsyras av en författarröst som ställer frågor till läsaren i syfte att väcka läslust 

och nyfikenhet att vilja veta mer (Reichenberg, 2008). 

 

Svag läsförståelse 
Med svag läsförståelse avser vi i denna undersökning elever som, trots automatiserad 

avkodningsförmåga, har svårigheter att förstå en text (Reichenberg, 2008). 

 

Syntax 
Syntax talar om hur grammatiken i ett språk är uppbyggd (Höien & Lundberg, 2004). 

 

Upprepad mätning 
Upprepad mätning är en kvantitativ forskningsmetod med betoning på fakta. Här talas om att 

kunna generalisera och replikera utifrån en undersökning, alltså att generella slutsatser ska 

kunna dras och att samma resultat ska uppnås vid upprepad undersökning (Bryman, 2002).  
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2  BAKGRUND 
I denna teoretiska bakgrund presenteras olika delar som kan ha betydelse för elevers 

läsförståelse. Delarna benämns som olika komponenter av begreppet läsförståelse. Den första 

komponenten beskriver styrdokumentens betydelse för läsförståelseundervisningen. Efter det 

presenteras ytterligare två komponenter, språk samt förutsättningar för läsförståelse. Dessa 

komponenter delas sedan in i olika kategorier som var och en utgör en viktig del inom 

begreppet läsförståelse.   

 

2.1   Vad säger styrdokumenten om läsförståelse? 
Den dåvarande läroplanen, Lpo94 (Skolverket) ersattes inför läsåret 2011-2012 av vår 

nuvarande läroplan, Lgr 11 (Skolverket). Vi vill lyfta fram några avsnitt ur dåvarande samt 

nuvarande läroplan, vilka är av intresse för vår studie. Därefter synar vi målbeskrivningar i 

Lpo94 och Lgr 11 med avseende på vårt fokusområde, läsförståelse. 

 

Kunskapssyn 

En epistemologisk grundtanke som tydliggörs i de båda läroplanerna är en utvidgning av 

kunskapsbegreppet i de fyra kunskapsformerna, fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. 

Utvidgningen har som syfte att gynna elevernas allsidiga kunskapsutveckling. 

Vidare relateras kunskapsbegreppet till vår tid vilken beskrivs som komplex, informationstät 

och stadd i ständig utveckling. Det anses därför som särskilt betydelsefullt att eleverna i 

skolan ges möjligheter att utveckla färdigheter och metoder i att tillägna sig och använda sig 

av ny kunskap. Särskilt betonas vikten av att ge eleverna undervisning i kritisk 

faktagranskning. 

 

Språkets betydelse 

Både Lpo94 och Lgr11 (Skolverket) lyfter fram språket som en grundläggande faktor i 

elevernas läroprocess. Eleven utvecklar flera kompetenser med hjälp av språket, bland annat 

kognitiv förmåga, kreativitet, begreppsbildning, helhetstänkande, logik och reflektion. Att 

eleven får uppleva en tilltro till sin språkliga förmåga framhålls som mycket viktigt p.g.a. det 

tydliga sambandet mellan språk, lärande och identifikationsutveckling. Alla lärare skall 

kontinuerligt följa sina elevers språkutveckling och vara uppmärksamma på om en elev är i 

behov av stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. 

 

Målbeskrivningar  

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret i svenska gällande 

läsförståelseförmåga är, enligt Lpo94 

 

 att kunna läsa till åldern avpassad skönlitteratur, saklitteratur och dagstidningarnas artiklar 

i allmänna ämnen med god förståelse så att innehållet kan återges sammanhängande. 

 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år nio avseende läsförståelseförmåga är, enligt 

Lgr11 
 

 att läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande 

sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag 

 att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till 

tidsaspekter, orsakssamband och andra texter  

 att, utifrån egna erfarenheter olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och 

till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. 
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 att föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då, 

till viss del, underbyggda slutsatser om vilka kulturella sammanhang det har tillkommit i. 

. 

Lässtrategier är ett nytt begrepp som ofta förekommer i Lgr11 och eleven ska i skolan få 

hjälp med att utveckla sådana.  Eleven skall utveckla lässtrategier för att förstå, tolka och 

analysera texter från olika medier samt kunna urskilja texters budskap, tema och motiv samt 

även deras syften, avsändare och sammanhang. 

 

När vi jämför målbeskrivningarna i Lpo94 med Lgr11 uppmärksammar vi en mycket 

medveten uppgradering av läsförståelseundervisningen i den senare. Med all säkerhet kommer 

detta medföra att kraven skärps både på undervisande pedagoger och på elever i samband med 

den nya läroplanens införande i skolan.  

 

Det kommer därtill att ställas högre krav på specialpedagogiken då den nya läroplanen mycket 

tydligt markerar att det är kunskapskraven som ska vara styrande i skolan. Framträdande 

inslag i Lgr-11 är alla elevers rätt till likvärdig utbildning och betyg. Därför kommer det nu att 

bli än viktigare att pedagoger med specialpedagogisk kompetens är väl insatta i 

styrdokumentens skrivningar gällande utbildningsmål och kunskapskrav för olika ämnen. 

Exempelvis kommer det att krävas betyget E (godkänd nivå) i minst åtta ämnen för 

behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram och i tolv ämnen för behörighet till de 

högskoleförberedande programmen. Lgr11 föreskriver även att undervisningen i skolan ska 

prövas och utformas så att alla elever når kunskapsutveckling till minst kunskapskraven för E- 

nivån. (Andersson, 2011). 

 

2.2   Kognitiv teori 
Inom kognitiv teori är kunskap ett centralt begrepp. Hur är det egentligen möjligt att förvärva 

ny kunskap? Den tidiga kognitiva forskningen (av latinets ”cognitio” = tänka) ger oss en bild 

av barnet som en aktiv och kreativ person som genom självkorrigering skaffar sig språk och 

kunskaper för att förstå och interagera med omvärlden. Vi ser hur barns kognitiva förmågor 

utvecklas. Denna utveckling sker i samband mellan pedagogikens sociala kontext och 

individens prestationer. Men fortfarande vet vi inte hur vi skall hjälpa alla barn i deras 

skolarbete. Om nu barn har dessa förmågor, hur bevarar vi och hjälper dem att utveckla dem i 

skolarbetet? Om det är sant att barnet lär sig självt, vad ska då lärare göra? Och om det är sant 

att barn behöver kompetent och kvalificerad undervisning för att utvecklas till fullo, vad ska 

lärare göra då? (Arfwedson, 1992). 

 

2.2.1  Kunskapsuppfattningar 
Skolans historia kan uppvisa två kunskapsuppfattningar. Den ena är sådan kunskap som redan 

finns i samhället i färdigförpackad form. Den är ett resultat av forskare och andra personers 

ansträngningar, och kallas ofta kulturarv eller ”vetenskapligt fastställd”. Det är den typ av 

kunskap som generationer skolelever upplevt som skolans kunskap. I didaktiken förenas 

praktik och vetenskap utifrån alla de faktorer som påverkar skolans innehåll och undervisning. 

God undervisning och förmedlingspedagogik utvecklar febril inre tankeverksamhet hos elever 

när de lyssnar till läraren (Arfwedson, 1991). Vi har förstått detta som en grundsten i vårt 

arbete kring läsförståelse där läraren återtar sin roll som kunskapsförmedlare och vågar 

undervisa igen.  

 

Den andra ytterlighetssynen på kunskap vill framhålla den lärandes egen aktivitet och vilken 

betydelse den har för inlärningen. Eleven ska ”producera” sin egen kunskap (Arfwedson, 

1991). En riktning inom kognitivismen var den konstruktivistiska teorin som företräddes 
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främst av den ryske språkforskaren, pedagogen och psykologen Lev S Vygotskij (1896-1934). 

Enligt konstruktivistisk teori måste varje elev skapa och konstruera sin egen förståelse 

(Molloy, 1996). En annan grundsten i vår studie utgör Vygotskijs tankar kring kunskap och 

inlärning. Han talade om ”den proximala zonen” eller kanske mer korrekt ”zonen av proximal 

utveckling”. Uttrycket beskriver den skillnad ett barn upplever mellan vad det kan göra själv 

och vad det kan göra med hjälp av andra. Vygotskij skiljer alltså på ett barns existerande 

kunskap och barnets förmåga att lära med hjälp av andra (Arfwedson, 1992). Den proximala 

zonen för inlärning bestäms av både social och kognitiv nivå (Westlund, 2009). Den 

amerikanske psykologen och pedagogen Jerome Bruner (f.1915) myntade 

begreppet ”scaffolding” (stödstrukturer) vilket innebär att läraren ger mycket stöd i början av 

inlärningsprocessen. Efterhand som eleven klarar mer själv avtar detta stöd. Vid nya 

utmaningar behövs nya stödstrukturer. Vi kan i vårt arbete se hur lässtrategier kan fungera 

som ”scaffolding”.  

 

De vardagliga undervisningshändelserna kan förklaras av olika teorier. Ingen teori är 

tillräcklig. De är alla nödvändiga förklaringsmodeller eftersom verkligheten ständigt skiftar 

men kanske främst p.g.a. elevernas krav på omväxling. Samma undervisningsmål, samma 

ideologiska mål, samma samhällsmål kan nås på olika vägar (Arfwedson, 1991). 

 

2.2.2  Läsforskning 
Tiden kring sekelskiftet och 20 år framåt var en mycket produktiv tid inom läsforskningen. En 

av de främsta läsforskarna var E. Huey (1870-1930). Hans teorier var banbrytande eftersom 

han menade att läsning inte bara var att avkoda det som stod skrivet. Han menade att det var 

viktigt att tänka på betydelsen av det skrivna, d.v.s. att gå bortom orden i texten. Enligt Huey 

uppfattar vi människor en text på olika sätt. Det är därför viktigt att undersöka förståelse på 

djupet (Reichenberg, 2000). 

 

Syntactic Structures (1957) och Aspects of the Theory of Syntax (1965) var två verk som 

publicerades av läsforskaren N. Chomsky. Hans tankar gjorde att man på allvar började 

intressera sig för läsprocessen samt hur informationsflödet fungerar vid läsning. Forskarna 

koncentrerade sig på förståelsen och menade att läsning är en konstruktiv process där läsaren 

hela tiden är aktiv.  

 

En annan läsforskare, S. Kintsch har sedan 1950-talet arbetat med att konstruera formler som 

gör det möjligt att beräkna texters läsbarhet. Mått på läsbarhet har ibland setts som ett 

kriterium för hur man väljer texter till skolämnena. Oftast används ett läsbarhetsindex, eller 

lix, som är baserat på procentandelen långa ord och genomsnittlig meningslängd. Dessa mått 

har emellertid sina begränsningar då de bygger på ytliga kännetecken. Därför har man också 

försökt gå ett steg längre och beräkna vilket värde det begreppsmässiga sammanhanget har i 

texten (Kintsch, 2005 ur The Science of Reading). Men vi tycker oss kunna se ett belägg mot 

dessa läsbarhetsindex hos Lundberg och Reichenberg (2008). De menar att hänsyn inte tas till 

den enskilde elevens förutsättningar, inte heller till att olika ämnesspecifika texter ställer olika 

krav. Elevens förståelse har att göra med förkunskaper om ämnet, syntax, ordförråd m.m. 

Läsbarhetsformler bör endast användas som ett komplement tillsammans med andra 

utvärderingsinstrument när man undersöker texters svårighetsgrad (Lundberg & Reichenberg, 

2008).   

 

På 1970-talet blev schemateori ett av de mest populära forskningsfälten inom läsförståelse. 

Dessa scheman mobiliseras under läsprocessen och resulterar i att vi rekonstruerar texten 

istället för att bara minnas den. Förutom avkodning och textens läsbarhet är det viktigt att 
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läsaren använder sina förkunskaper och att information lagras i minnet i strukturerade 

scheman (Strömsö, 2007). Begreppet schemateori har kritiserats av bl.a. professor Monica 

Reichenberg (2000) som menar att schemateorin inte ger några tydliga svar på hur ny kunskap 

integreras med redan befintlig sådan. 

 

2.3   Språket i läroböcker 

Tal och skrift har olika funktioner och används i olika kommunikationssituationer. 

Intonationen, satsmelodin, ordaccenten är en avgörande skillnad mellan tal- och skriftspråk. 

Med hjälp av prosodin ger talaren språket liv och skiftningar. Många studier visar att barn är 

särskilt gynnade av prosodisk information för att förstå ett meddelande. Skriften är däremot 

kall och tyst och läsaren måste själv gjuta prosodiskt liv i den.  

 

Texter som är strukturerade som berättelser hjälper ofta läsaren till förståelse. Berättelser har 

en förankring i vår kultur och framhåller viktiga etiska och sociala värden i mellanmänsklig 

interaktion. Det är ofta berättelser som liknar händelser i våra liv och vi förväntar oss därför 

ett visst mönster eller en viss struktur i texten. Aktuell forskning menar att strukturen i en text 

är helt avgörande för hur den blir förstådd. Strukturen avgör vilka strategier läsaren använder 

för att förstå innehållet. Strukturen gör det också enklare att se innehållets mer generella 

betydelse. Läsaren ingår i ett socialt och kulturellt sammanhang. Även detta har betydelse för 

hur texten läses och förstås (Strömsö, 2007). 

 

Att undersöka språket i läroböcker är inte någon ny företeelse. Det började redan 1868 då 

folkskolans läsebok Läsebok för folkskolan utkom. Läseboken kritiserades starkt för sitt 

svårtillgängliga språk. Kritiken hörsammades och läseboken omarbetades, både språkligt och 

innehållsmässigt. Resultatet blev ett enklare språk med bl.a. kortare meningar samt ett 

innehåll anpassat efter barnens intressen (Reichenberg, 2000). 

 

I början av 1900-talet fick ledande svenska författare i uppdrag att skriva läroböcker. Selma 

Lagerlöf skrev 1907 Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, en läsebok för 

folkskolan. 1909 skrev Verner von Heidenstam Svenskarna och deras hövdingar, en lärobok i 

historia. Vid denna tid tog läroboksförlagen ett stort ansvar när det gällde läroböckers 

läsbarhet. Det ansågs viktigt att språket låg på rätt nivå för barnen. I äldre svenska läroböcker 

var det vanligt att texterna gavs en författarröst. Så gjorde även Lagerlöf och Heidenstam i 

sina böcker. De gjorde dessutom abstrakta begrepp levande genom att vara konkreta, de 

använde direkta tilltal till läsaren, exemplifierade rikligt samt använde enkla och tydliga 

metaforer, allt för att engagera och väcka läslust (Reichenberg, 2000). Varför försvann dessa, 

för förståelsen, så viktiga språkliga faktorer ur läroböckerna på 1980-talet? Den berättande 

stilen försvann, i stor utsträckning, liksom dialogerna och det direkta tilltalet. Det kan dels 

bero på att skolan nu skulle vara källkritisk och många läromedelsförfattare inte längre vågade 

skriva på ett narrativt sätt, dels på att läromedelspaketen kom på 80-talet. I äldre läroböcker 

fanns ofta ett berättande avsnitt som skulle läsas kursivt. I läromedelspaketen fanns detta 

stycke i de nya bredvidläsningsböckerna vilka oftast inte köptes in eftersom kommunernas 

ekonomi var ansträngd. Endast läroboken köptes in (a.a. 2000). 

 

I början av 1900-talet var förlagen måna om att lärobokstexternas språk skulle läggas på en, 

för eleverna, rätt nivå. Idag får läroböckerna och deras författare nästan ingen uppmärksamhet 

alls utanför fackkretsarna. I Sverige avskaffades den statliga läromedelsgranskningen 1991 

och den enda granskning som numera förekommer utförs av lektörer vid Bibliotekstjänst 

(Reichenberg, 2000). Elever har olika förutsättningar, språkligt såväl som kognitivt, och 
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läroböcker förväntas vara granskade såväl språkligt som fackdidaktiskt innan de börjar 

användas menar Reichenberg (2000). 

 

När man talar om språket i läroböcker dyker ofta begreppet läsbarhet upp. Termen används 

vanligen för att beteckna egenskaper hos texter som har med deras lättlästhet eller svårlästhet 

att göra. Den moderna läsbarhetsforskningen uppstod på 1920-talet i USA och koncentrerade 

sig på ordförråd och syntax eftersom de var lätta att mäta. Ord- och meningslängd uppmättes. 

Läroboksförfattare tog till sig kritiken mot språket i läroböckerna och kortade ner meningarna 

betydligt, vilket fick till följd att, kausaliteten som knyter samman meningar och tydliggör 

sammanhang, försvann och texten istället blev svårare att förstå (a.a. 2000). Vid vår 

teorigenomgång har vi tolkat det som att denna språkliga faktor utgör en betydelsefull länk i 

läsförståelseprocessen. 

 

Ytterligare ett problem som är mycket aktuellt i dagens läroböcker är stoffträngsel. Texter i 

1980-talets läroböcker för såväl högstadiet som gymnasiet har blivit kortare bl.a. på grund av 

att kursivtext har tagits bort. Istället har texterna koncentrerats till den ”nödvändiga” 

informationen och på så vis blivit informationstätare. 80-talets läroböcker är så 

informationstäta att de i många fall kan jämföras med Svensk uppslagsbok. Det detaljerande 

berättandet med sammanhang och förklaringar har ersatts av bilder och bildtexter. En fråga 

som är på sin plats är hur mycket träning dagens elever får i att tolka bilder (Reichenberg, 

2000). 

 

2.4  Bearbetade lärobokstexter 
Skillnaden mellan tal och skrift utgörs av ordet distansering. Sålunda räcker det inte alltid 

med att en text läses högt för att bli mer tillgänglig. För elever med språkliga eller kognitiva 

svårigheter är orden fortfarande lika obegripliga, syntaxen lika komplicerad och den logiska 

uppbyggnaden lika svår att förstå även om kravet på avläsning av ord är undanröjt. För dessa 

elever kan lättlästa texter vara en nödvändighet (Lundberg & Reichenberg, 2008). Texter som 

är mer tillgängliga, särskilt tillrättalagda och lättlästa har en luftig och tilltalande typografi 

med ganska kort radlängd. Början på nästa rad skall vara lätt att hitta. Korta meningar 

används men det är också viktigt att det finns en variation i meningslängden för att få fram en 

god rytm i språket. Orden får inte bli för urvattnade genom att man använder det allmänna 

ordet istället för ett specifikt sådant, t.ex.”fisk” istället för ”strömming”. Då kan viktiga 

innebörder gå förlorade (Lundberg, 2010).  

 

Lättlästa texter har vanligtvis några av följande egenskaper: 

 är inte så långa 

 har ett personligt tilltal, d.v.s. en författarröst 

 innehåller omväxlande korta och långa meningar 

 undviker långa substantiv 

 undviker främmande ord 

 innehåller kausalitet (tydligt förklarade orsakssamband) 

 undviker passiv form 

 undviker abstrakta begrepp 

 använder praktiska exempel (Lundberg & Reichenberg, 2008). 

                                                  

Elevers förståelse av texter ökar om texten t.ex. ges ökad kausalitet, d.v.s. fler tydliggjorda 

orsakssamband. Men all information skall inte förklaras tydligt. Om så sker blir texten oerhört 

tråkig. Texten får heller inte ha alltför mycket implicit information eftersom eleven då får 
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svårigheter att följa med i den. Det gäller att nå en balans, att såväl språk som innehåll ligger 

på en för eleven lämplig förståelsenivå (Lundberg & Reichenberg, 2008). En läspedagogisk 

genomarbetning måste ta sin utgångspunkt i en tänkt målgrupp (Höien & Lundberg, 2004). 

Beträffande genomgång av teori och litteratur har vi förstått detta som att, genom att lägga 

texter på rätt nivå (i den proximala utvecklingszonen), kan vi utmana elevers förmåga till 

läsförståelse.  

 

Skriftspråket kräver tydligare formulering, ett utförligare språk och en mer komplicerad 

syntax än talspråket.  Den skriftliga texten måste innehålla mer kausalitet d.v.s. ord och 

uttryck som kittar samman meningar t.ex. därefter, fastän, eftersom (Lundberg, 2008). 

 

Textens struktur har betydelse för vilka strategier läsaren använder och för hur den blir 

förstådd. Med hjälp av textens struktur kan läsaren bortse från onödig information och välja ut 

det allra viktigaste. Arbetet med att förstå texten är en interaktion mellan textens struktur och 

läsarens kunskap om denna struktur (Strömsö, 2007). 

 

Under 80- och 90-talen ville många läsforskare ge läroböcker högre läsbarhet genom att 

bearbeta dess texter med olika språkliga variabler för att se huruvida det kunde påverka 

elevers förståelse av texter. Monica Reichenberg, läsforskare och professor vid Göteborgs 

universitet skrev sin doktorsavhandling år 2000 utifrån ämnet bearbetade lärobokstexter. 

Många elever hade svårt att ta till sig språket i skolans läroböcker. Vid sin undersökning fann 

Reichenberg att språket i böckerna stämde ganska bra överens med vad som utmärker 

kanslispråk: mycket satsförkortningar, långa sammansatta ord, passiva former, inskjutna 

bisatser och fast sammansatta partikelverb (”indela” istället för ”dela in”). För att söka göra 

skolans texter mer tillgängliga för eleverna bearbetade Reichenberg lärobokstexter med olika 

språkliga faktorer såsom röst och kausalitet. Undersökningen visade att de bearbetade texterna 

ökade elevernas läsförståelse och även deras inferensförmåga. Kritiken mot resultatet har 

bestått i att de bearbetade texterna blir övertydliga och inte ger någon utmaning (Reichenberg, 

2000). Vår erfarenhet säger oss att elever läser så många andra texter som inte är bearbetade 

där de kan få sitt behov av utmaningar tillgodosett. 

 

 Här följer några av de språkliga faktorer som Reichenberg menar är viktiga att ta i beaktande 

vid bearbetning av texter: 

 En författarröst som ställer frågor för att engagera och väcka läslust 

 Kausalitet som binder samman meningar och underlättar att se logiska samband 

 Bild och text som samspelar genom hänvisning till bilden i den löpande texten 

 Exemplifieringar som skapar mening och gör innehållet konkret 

 Svåra ord och begrepp som förklaras i texten 

 En meningsbyggnad där verbet står tidigt i satsen  

 

2.4.1  Författarröst 
Texter spelar en stor roll i elevernas skolvardag. Därför är det viktigt att de texter som 

eleverna möter i skolan har en hög grad av läsbarhet och att de kan väcka elevernas läslust. 

Elever med svag läsförståelse utvecklar inte sällan en negativ lässjälvbild till följd av 

upprepade misslyckanden med läroboksstexter. Det kan leda till att de utvecklar ett mer 

begränsat språk, med brister i ord- och begreppsbildning samt att de i förlängningen får sämre 

ämneskunskaper. En förebyggande åtgärd för att motverka detta kan vara att eleven i skolan 

får möta lärobokstexter som är skrivna med ett personligt tilltal. I sådana texter träder 

läroboksförfattaren tydligt fram och talar till eleven vilket gör att distansen minskar mellan 

text och elev. Denna typ av lärobokstexter upplevs som mer engagerande och levande. Texten 
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kan bland annat levandegöras genom att den förses med direkt tilltal, dialog eller att 

författaren ”tänker högt” i den (Reichenberg, 2008). Även informationstätheten i texten 

minskar då den ges ett personligt tilltal eftersom en sådan text närmar sig det muntliga talet 

(Lundberg & Reichenberg, 2008). För endast några generationer tillbaka var detta sätt att 

framställa läroböcker det allmänt vedertagna. Nedan följer ett jämnt hundra år gammalt 

exempel på detta: 

 
       Många stora ting ha skett här i Sverige före vår tid. Vi behöva endast se oss omkring i vårt  

       land, så måste vi fråga oss: när odlade man upp alla dessa åkrar, som nu bära skördar 

       överallt i landet, och i vilka delar av riket började odlaren först sitt arbete? När byggde 

       man städerna, och varför ha människorna flyttat samman för att bo så hopträngda i  

       dem? När byggdes våra kyrkor? Varför har man dragit fram kanaler och byggt  

       järnvägar? 

                                                                             (Westman, Odners historia för folkskolan, 1911). 
 

Läroboksförfattaren, ovan, försökte direkt fånga elevens intresse med hjälp av påståendet att 

det skett många stora ting i vårt land. Han ställde också frågor till den tänkte eleven för att 

väcka dennes läslust och vilja att läsa vidare i texten.  

 

En bit in på 1900- talet fick de källkritiska rösterna fäste i Sverige vilket medförde att man 

alltmer började ifrågasätta den patriotism som bl.a. fanns i Odners verk. Även språkbruket 

fick kritik för att vara alltför subjektivt. Därmed försvann den berättande stilen, liksom 

dialogen och det direkta tilltalet ur läroböckerna. Mot slutet av 1900- talet började svenska 

läroböcker anta formen av uppslagsböcker.            

 

Då det numera går att hitta alltfler exempel på lärobokstexter med författarröst verkar cirkeln 

så att säga vara sluten. Här följer ett exempel, från 1997, hämtat ur en lärobok i SO- ämnen 

för gymnasiet. Det är intressant att notera att sättet att ställa frågor till läsaren påminner om 

det tidigare läroboksexemplet från 1911. 

 
   Den som har mycket pengar kan skaffa sig mycket. Det är ett faktum som vi brukar ta för givet.  

   Men vad är pengar? Hur kommer det sig att vi för t.ex. en hundralapp kan byta till oss vissa  

   saker?  

                                                       (Olsson & Lundberg, Aspekt 2007- Samhällskunskap A, 2007) 
 

Samtidigt är det viktigt att författarrösten i texten inte överdrivs. 

 

2.4.2  Kausalitet 
Elevers textförståelse förbättras ytterligare om lärobokstexter förses med både röst och 

kausalitet. Lärobokstexter med en hög grad av kausalitet kännetecknas av att de lägger sig 

vinn om att förklara orsaks- och verkanssamband noga vilket innebär att eleven på ett tydligt 

sätt får klart för sig varför en händelse i texten leder till en annan (Reichenberg, 2008). 

 

En lärobokstext som binder samman informationen i texten med elevens tidigare kunskap 

bidrar på ett konstruktivt sätt till att utveckla elevens sammanhängande textupplevelse. 

Därmed underlättas även elevens förmåga att läsa mellan och bortom raderna, det vill säga att 

inferensläsa. Kausaliteten uttrycks i de ord och uttryck som binder samman meningarna med 

varandra. Exempel på sådana uttryck är: därför att, alltså, eftersom, berodde på, bidrog till. 

Dessa ord och uttryck har två funktioner. De bidrar dels till att läromedelstextens 

informationstäthet minskar och dels till att stödja eleven i processen att uppfatta de logiska 
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sambanden i texten. Om läsaren inte upptäcker dessa samband kan det alltså bero på att texten 

innehåller för lite av de explicita uttrycken för kausalitet (Reichenberg, 2008). 

Kausaliteten i lärobokstexter bör dock inte överdrivas. Sådana texter riskerar nämligen att 

uppfattas som tråkiga och lite löjeväckande i sin iver att ”förklara allting” och kommer därför 

att motverka sitt syfte. Allra bäst utmanas eleven om läromedelstexten ligger strax ovanför 

hans aktuella läsnivå (Lundberg & Reichenberg, 2008). 

 

2.5  Läsförståelse 
Vad är läsförståelse och hur kan vi förstå och främja dess utveckling? Den amerikanske 

professorn Peter Afflerbachs (2001) definition av begreppet läsförståelse är sammanlänkad av 

olika forskaruppfattningar. Han beskriver förståelsen som en dynamisk och målorienterad 

process som inkluderar färdigheter, strategier, tidigare kunskap och motivation. Westlund 

(2009) menar att vi läser för att skapa mening, och förståelsen påverkas av syftet. Läsaren och 

texten interagerar på olika sätt. Läsning är en del av vårt liv och en viktig grund för inlärning 

(Westlund, 2009).  

 

Läsförståelseförmågan är fullständigt avgörande i ett kunskapssamhälle som vårt, inte bara 

inom utbildningssystemet där förståelse av text är och förblir en viktig sida av hur eleverna 

tillägnar sig kunskap. Utanför utbildningssystemet är denna förmåga minst lika viktig för att 

nå ett fullvärdigt deltagande i arbetsliv och samhälle. Läsförståelse utgör själva kärnan i 

utbildningsverksamheten och engagemanget i vårt moderna kunskapssamhälle (Bråten, 2008). 

  
    Läsare förutsätts att aktivt konstruera mening, känna till effektiva lässtrategier och kunna reflektera  

    över en text. De har en positiv inställning till läsning och läser både för avkoppling och för att  
    tillägna sig information. Läsare kan lära sig från olika texttyper, och på så sätt få kunskap om  

    omvärlden och sig själva.                                                                        

                                                                                                                      (Skolverket, 2007, s.33). 
   

Om vi vill förstå begreppet läsförståelse kan vi välja att lägga fokus på tre olika aspekter 

enligt Lundberg (2010). Fokus på läsaren granskar läsarens aktiva roll som tolkare och 

medskapare av kunskap. Fokus på läsprocessen granskar det mentala arbete som äger rum. 

Under läsningens gång aktiveras t.ex. ordavkodning och förståelseövervakning 

(metakognition). Med fokus på texten granskas en texts struktur vilken är av avgörande 

betydelse för förståelsen. De faktorer som granskas är t.ex. hur orsak och verkan skapas i 

texten (kausalitet), hur den är uppbyggd grammatiskt (syntax) samt i vilken mån författaren 

givit texten ”en röst”, d.v.s. ett personligt tilltal (Reichenberg, 2008). I vår studie har vi valt 

att undersöka hur textens struktur påverkar elevens förmåga till tolkning utifrån textens 

sammanhang. 

 

2.5.1  Ordavkodning och läsförståelse 
En grundläggande faktor för läsförståelse är att eleven har uppnått en automatiserad 

ordavkodningsförmåga vilket innebär att eleven med säkerhet och flyt kan identifiera de 

skrivna orden i en text. Kompetensen förbättrar elevens möjligheter att både få grepp om den 

röda tråden i texten och att tolka den (Lundberg, 2010). Läsförståelse har som synes starka 

samband med avkodningsförmåga och flyt i läsningen men uppkommer för den sakens skull 

ändå inte automatiskt när eleven behärskar innantilläsning. Både avkodningsstrategier och 

förståelsestrategier samverkar för att skapa mening i texten (Westlund, 2009). Vilka krav 

ställer till exempel följande meningar på en elev? 

 
  Pojken lade rabarber på cykeln och därför kom Lisa för sent till skolan. Polisen kom        



 

 16 

  och talade förstånd med pojken, som lämnade tillbaks cykeln där den stått. 

                                                                                                        ( Westlund, 2009 s.97). 

 

Det finns en betydande risk att meningarna blir obegripliga för eleven om han/ hon enbart 

avkodar orden i dem. Det idiomatiska uttrycket (uttryck som inte går att översätta till ett annat 

språk på grund av att de då mister sin betydelse) ” lägger rabarber på ” kan t.ex. ställa till 

bekymmer för både första- och andraspråkselever (Westlund, 2009). 

 

2.5.2  Ordförråd och ordförståelse 
 En av de främsta indikatorerna på läsförståelseförmåga är kvalitén och storleken på läsarens 

ordförråd (Elbro, 1994). Om 10 - 20 % av orden är okända för läsaren försvinner utbytet av 

texten (Lundberg, 2010). Det har visat sig att 10-12 åriga elevers förmåga att dela upp ord i 

minde betydelseelement (morfem) kan ge en fingervisning om storleken på deras ordförråd. 

Färdigheten innebär att eleven kan gissa sig till betydelsen av ord som han vare sig hört eller 

sett förut (Elbro, 1994 ). Ett stort ordförråd gör eleverna bättre rustade att ta till sig faktatexter 

där de möter ord och begrepp som inte är så vanligt förekommande i det vardagliga talspråket. 

 

 Enligt Lundberg (2009), bör en elev i 15-årsåldern någorlunda förstå innebörden av ca 

50 000 ord. Om så inte är fallet kan det leda till en känsla av maktlöshet och utanförskap i 

tillvaron (Hedström, 2009).  

 

 Daglig läsning utvecklar elevens ordförråd. Ordförrådet tränas bäst i ett sammanhang där den 

värdefulla kopplingen mellan ord, ordens betydelse och meningsfull läsning utgör en helhet 

(Herrlin & Nilsson, 2009). Läsning är i väsentliga delar en färdighet vilket gör att eleven 

behöver träning i riklig mängd för att han ska kunna utveckla sin läsförmåga (Lundberg & 

Herrlin, 2003). Elevers läserfarenheter är emellertid mycket olika. Av den anledningen bör 

skolans pedagoger vara medvetna om att textläsning med förståelse redan förutsätter ett visst 

mått av ordförråd som inte alla elever har (Elbro, 1994). Det finns en betydande risk att 

lässvaga elever fastnar i ett läsundvikande beteende som kan få till följd att de presterar under 

sina förutsättningar i skolan (Taube, 2007). En grundpelare i förståelseprocessen är god 

semantisk förmåga vilket innebär god kännedom om ordens betydelse. Forskning har visat att 

även denna förmåga är sämre utvecklad hos elever med svag läsförståelse jämfört med 

gruppen normalläsare. Uppgifter som kan vålla dessa elever bekymmer är t.ex. att ringa in 

synonymer eller att förstå språkliga uttryck av typen ”solsken i blick”. En annan utmaning för 

dem kan vara att ange flera sammanhang för ett givet ord, t.ex. ordet ”klapp”( Andersson, 

2011).  

 

2.5.3  Inferens 
Den senaste internationella undersökningen av läsförståelse, PISA 2009 som gäller 15-åringar, 

visar en signifikant försämring av svenska elevers läsförmåga sedan 1990-talet. Svenska 

elever är duktiga på att söka och inhämta information men sämre på att sammanfatta, dra 

slutsatser och tolka information, enligt PISA- undersökningen. Förmågan att sammanfatta och 

inferera är de strategier som har högst samband med läsförståelseresultat (Nordman, 2011). 
Att läsa kräver energi, koncentration och uppmärksamhet. Läsaren ska kunna konstruera en 

inre värld av bilder och föreställningar och dessutom kunna inferensläsa. (Lundberg & Herrlin 

2005). Att inferensläsa innebär att läsaren drar slutsatser utifrån texten för att skapa förståelse 

(Lundberg, 2010). En text kan betraktas som en serie instruktioner som anger för läsaren hur 

han ska utnyttja sin kunskap om världen, sin förförståelse, samt hur den kunskapen kan 

justeras och utvecklas. Under textläsning konstruerar läsaren en inre föreställningsvärld, ett 

inre scenario, som är en mental modell av världen. Det är läsarens tidigare kunskaper och 
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fördomar som avgör hur de mentala modellerna konstrueras (Lundberg, 2010). Följande 

exempel visar att man, då man läst den tredje meningen, får ompröva sitt första scenario då 

läsaren troligen, i första hand, förknippar namnet Leif med en elev. 
 

  Leif var på väg till skolan. Han var orolig för mattelektionen. Han var rädd att han inte skulle                                                                         

  få lugn i klassen.                                                                                     

                                                                                             (Lundberg, 2010, s.81). 

 

Elever med svag läsförståelse är inte oförmögna till inferensläsning men de har begränsningar 

i att självständigt klara av att aktivera sin förhandskunskap. Forskare har kunnat konstatera att 

denna grupps läsförståelseresultat avsevärt förbättras när de görs uppmärksamma på sina fel 

och får möjlighet att gå tillbaka i texten och söka efter det rätta svaret. Nedsatt förmåga att 

inferera pronomen är något som utmärker svaga läsare enligt Westlund (2009).  Följande 

övning, som kan göras både skriftligt och muntligt, kan pedagogen använda sig av för att 

upptäcka elever som är i farozonen för att utveckla läsförståelseproblem. I övningen ska 

eleven fylla i pronomina han eller hon.  
 

  Lisa gav sina skor till Pelle, eftersom … behövde dem. Adam gick hem till Britta, där … 

  … skulle äta (Westlund, 2009). 

 

2.5.4 Metakognition 

Begreppet metakognition togs i bruk på 1970-talet. Den amerikanske forskaren John Flavell 

var betydelsefull när det gällde utveckling av metakognition. Men långt innan dess, i början 

av 1900-talet, hade Vygotskij beskrivit och forskat kring (meta)kognitiva processer hos barn. 

 

Metakognition – ”en medveten, kontrollerad styrning av ens egen tankeverksamhet” (Höien & 

Lundberg, 2004, s.329). 

 

 Metakognition bidrar till att öka elevernas förståelse av en text, men även till att kontrollera 

om eleverna har förstått, vad de har förstått och (framförallt) vad som återstår att förstå. Vi 

har sett att tidig läsforskning i hög grad fokuserade på minnet. Genom kunskap om 

lässtrategier och metakognition blev man mer intresserad av hur dessa typer av kompetens 

kunde främja förståelsen. En läsning med förståelse förutsätter att eleven är medveten om de 

egna tankeprocesserna, den egna inlärningen. Denna form av medvetenhet benämns 

metakognition. Den metakognitivt medvetne eleven utmärks av att han har en förmåga 

att ”ställa diagnos ” både på sig själv och på texten under läsning. Sålunda har eleven god 

kontroll över om han förstår eller inte. Därför kan han även välja, för sammanhanget, 

lämpliga lässtrategier. Fruktbara strategier kan till exempel vara att ringa in läsningens syfte, 

uppmärksamma viktiga partier i texten och avgöra om förståelsen är tillräcklig (Lundberg, 

2010). Att kunna identifiera huvudpersoner, göra förutsägelser samt se viktiga händelser i 

texten är också strategier för att försöka förstå texten (Myrberg, 2001).  

 

 Elever med bristande metakognition ställer inte frågor av typen: Har jag förstått det här? Vad 

kan jag göra för att få ökad klarhet? De kan lura sig att tro att de förstått en text fast så inte är 

fallet (Höien & Lundberg 2001). I en undersökning jämfördes goda respektive svaga läsare i 

skolår 7-9.   Resultatet visade tydligt prov på svaga läsares bristande metakognitiva förmåga. I 

stort sett anpassade dessa elever vare sig läshastighet eller sättet att läsa efter olika texters 

svårighetsgrad (Lundberg, 2010) 
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I nedanstående exempel kan en elev med denna begränsning ha svårt att upptäcka att mening 

ett och fem faktiskt motsäger varandra. Ju större avstånd mellan korrekt och felaktig 

information desto svårare att upptäcka för eleven (Westlund, 2009). 

 
   Igelkotten sover hela vintern. 

   Igelkotten kan få många ungar. 

   De tycker om ormar. 

   Igelkotten blir ofta överkörd. 

   På vintern leker igelkotten med sina ungar. 

   Igelkotten har många taggar. 

                                            (Westlund, 2009, s. 117) 

 

Pedagoger kan stödja elevers metakognitiva strategier genom att t.ex. inleda sina lektioner 

med att förklara för eleverna vad och varför de ska göra detta. De beskriver även på vilket sätt 

eleverna, vid studier av andra ämnen, ska kunna dra nytta av det de ska öva på under 

lektionen. De avslutar sina lektioner med att kontrollera om eleverna kan redogöra för vad de 

har lärt sig, hur och när de ska använda det inlästa och ber dem därefter förklara varför de har 

lärt sig det. För att hjälpa eleverna med begreppsbildning kan de t.ex. uttrycka sig så här under 

en lektion  

 
    om jag var en elev på 15 år skulle jag tänka så här när jag skulle lära mig ordet  

    fotosyntes … (Arfwedson & Arfwedson, 1991, s. 21). 

 

Varför vissa elever har nedsatt metakognitiv förmåga är en viktig men dåligt utredd fråga. 

Dock vet man att vissa av dem har en sent utvecklad eller begränsad intellektuell funktion. 

Eleven kan inte vara medveten om kognitiva processer som han ännu inte har utvecklat 

(Lundberg, 2010 ). 

 

2.5.5  Motivation 
    Var och en som har, han skall få, 

    och det i överflöd, men den som inte har,  

    från honom skall tas också det han har.         Bibeln, evangelium enligt Matteus 13:12 

 

Begreppet om Matteuseffekten myntades 1986 av den kanadensiske psykologen och 

läsforskaren Keith Stanovich och har blivit ett bevingat uttryck inom läsforskningen. Mer 

läsning leder till bättre förståelse av det lästa, bl.a. därför att mycket läsning gynnar 

ordavkodningsförmågan, utvidgar ordförrådet, ger kunskaper och utvecklar 

förståelsestrategier (Bråten, 2008). Det barn som möter motstånd och problem i sin läs- och 

skrivutveckling läser allt mindre och ju mindre man läser desto sämre utvecklas läsförmågan. 

Vissa läsforskare ifrågasätter Matteuseffekten i läsutvecklingen, d.v.s. detta att skillnaderna  

mellan starka och svaga läsare ökar över tid. De betonar att svaga läsare ofta kan hämta in en 

del av det avstånd som råder mellan dem och de goda läsarna i början av läsutvecklingen 

(Westlund, 2009).  

 

Motivation påverkas av avstånd till målet vilket gör att man måste arbeta med konkreta och 

kortsiktiga delmål. Det är bättre att räkna framstegen än att ständigt mäta sträckan till målet. 

Här talar man om ”uppnåendets värde”. Målet måste vara eftersträvansvärt och av individen 

uppfattas som värdefullt och värt att uppnå (Jenner, 2004). Lundberg (2006) talar om 

kostnader och utbyte. Om eleverna inte ser något värde i det som de förväntas uträtta kommer 

de troligen inte att ge sig in på det frivilligt eller också gör de det på ett ytligt sätt. Under 

sådana förhållanden kommer de inte att uppnå särskilt stor förståelse. Målen bör vara 
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närliggande, tydliga och möjliga att uppnå. Läraren bör belöna ansträngningen och inte bara 

ett uppnått mål (Newton, 2000). Den finske läsforskaren J. Lepola hänvisar till flera studier 

som visar att uppgifts- och målorienterade elever verkar använda mer djupgående kognitiva 

och självreglerande strategier. Det kan t.ex. vara att ”göra” ny information till egen kunskap, 

se teman i texten, övervaka sin förståelse och hitta och använda alternativa lärandestrategier 

när man inte förstår (Westlund, 2009).  

 

Läsmotivation verkar ha att göra med hur eleven värderar sin egen läsning och bygger främst 

på tidigare prestationer. Den som har tyckt sig bemästra läsningen väl förväntar sig att göra 

det i framtiden också. Och den som har kämpat med sin läsning förväntar sig att få göra det i 

fortsättningen också. Uppmuntran och positiv återkoppling från andra – särskilt från föräldrar, 

lärare och kamrater – har dock betydelse för elevens förväntningar på att bemästra läsningen 

(Bråten, 2007). 

 

 Inre motivation kännetecknas av att läsaren drivs av en egen vilja att ta sig an och förstå en 

text. Läsare som drivs av en yttre motivation betraktar läsningen som ett ”måste”, är ofta 

beroende av yttre belöningar och känner egentligen ingen läslust, det är inte värt 

ansträngningen. Lärare bör eftersträva att i så hög grad som möjligt skapa en inre motivation  

hos sina elever, att de faktiskt läser för sin egen skull. Den inre motivationen skapar lust till 

ett livslångt lärande genom läsning (Westlund, 2009). Motivation är en nödvändig men inte 

tillräcklig förutsättning för lärande. Forskning tycks visa att läsmotivation kan förbättra 

läsprestationen indirekt genom läsaktiviteter. Men det räcker sålunda inte att vara motiverad, 

det krävs också att motivationen leder till aktiviteter, vilka i sin tur leder till förbättrade 

prestationer (Gustafson, 2009). 

 

CORI – Concept Oriented Reading Instruction - är en forskningsbaserad modell för 

läsförståelse som visat sig ge dokumenterad effekt på elevers inre motivation. Denna modell 

bygger på att dialog och interaktion gynnar lärandet och att läraren har en viktig roll genom 

att explicit undervisa i lässtrategier. Grundaren av modellen är den amerikanske professorn 

John Guthrie som inledningsvis var intresserad av att undersöka samband mellan läsning och 

motivation. Forskningsmodellen har visat sig ge effekt på läsförståelse och ämneskunskap i 

naturorienterade ämnen. Ett projekt inleddes 1993 och i början av 2000-talet utökades 

forskningen till att även omfatta studier om hur ämneskunskap, läsförståelse och motivation 

samverkar. Läsengagemang och dialog är nyckelord i CORI-undervisningen. Det betyder att 

motivation, begreppskunskap, strategianvändning och social interaktion skall samverka. 

CORI-modellen kan betraktas som ett utvecklingsled där allt fler aspekter involveras i 

lärandet och läsandet (Westlund, 2009). 

 

2.5.6 Minne 
Under 1900-talets första hälft studerades främst minnets betydelse för läsförståelse. År 1956 

genomförde psykologiprofessor George Miller en rad minnestester och sammanfattade 

resultatet i en artikel vars början lydde: ”Den magiska siffran sju, plus eller minus två”. 

Sentensen syftade på att vi i genomsnitt kan hålla sju informationsenheter i korttidsminnet 

(minimum fem och maximum nio). Miller fann vidare att om vi ordnar information i 

meningsbärande enheter kan vi hålla kvar större mängd i korttidsminnet. Ju bättre vi klarar av 

att organisera information ju större är chansen att vi kommer ihåg den (Bråten, 2007).  

 

Arbetsminne (eller korttidsminne) handlar bland annat om den mängd tid som textinformation 

kan hållas i minnet hos en individ. Arbetsminnet har ett strikt samband med 

läsförståelsekapaciteten. Under läsning av långa ord, som t.ex. ordet fotbollsmålvaktshandske, 
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måste eleven komma i håg ordets början när han kommer till slutet för att kunna förstå ordet 

(Westlund, 2009). Samma princip gäller naturligtvis även under läsning av en lång mening. 

Om eleven inte minns vad det stod i början av meningen är risken stor att han tappar 

textsammanhanget och förståelsen går förlorad (Höien & Lundberg 2001). Ytterligare faktorer 

som kan belasta en elevs arbetsminne är textinformation som är spridd på flera olika ställen i 

texten (Westlund, 2009). 

 

Ett mått på arbetsminnets kapacitet kan på förhand säga något om läsförståelsen. Låg förmåga 

är ofta förknippad med lässvårigheter. Forskare har genomfört experiment där barn ombads 

läsa talrader med två, tre eller fyra siffror åt gången. Barnen fick till uppgift att läsa talraden 

högt och sedan memorera sista siffran. Forskarna fann då systematiska skillnader i 

minneskapacitet mellan elevgruppen med svag läsförståelse jämfört med en grupp 

normalläsare (Newton, 2000). 

 

Minnessvårigheter uppstår hos elever med svag läsförståelse när det förutsätts kombinerad 

lagrings- och processkompetens vilket är fallet vid läsförståelse (Newton, 2000). Elever som 

under läsning har svårt att aktivera sin bakgrundskunskap har följaktligen en begränsning när 

det gäller att både behålla det lästa i minnet och samtidigt ta in ny kunskap. Svårigheten består 

i att det är flera processer som ska aktiveras samtidigt (Westlund, 2009). Här följer ett 

exempel på hur pedagogen kan lokalisera minnesproblematik hos eleven. Pedagogen läser en 

oavslutad mening högt för eleven och låter eleven avsluta med det sista ordet. Färgen på 

himlen är… En bil har fyra … (Westlund, 2009) 

 
2.5.7   Läsförståelsens nivåer 
 Läsandet är en arena där läsaren och författaren tillsammans uppför ett fantasiskådespel. Det är 

 inte blott författaren som är kreativ utan också läsaren. Den goda författaren är medveten därom  

 och inbjuder läsaren till samarbete.                          

                                                                                                        (Lagercrantz, 1985, s. 8). 

 

Läsning kan beskrivas som ett möte mellan läsaren och texten. Ett konstruktivt möte innebär 

att läsaren är aktiv och att texten lämnar plats för läsarens skapande verksamhet (Höien & 

Lundberg, 1990). 

 

Forskare talar om tre olika nivåer av läsförståelse. 

 att kunna läsa, bokstavligen, vad som står i texten  

 att kunna inferensläsa d.v.s. fånga upp den underliggande informationen i texten   

 att kritiskt kunna värdera sin tolkning av texten samt relatera den till sin kunskap om 

världen och det egna livet  

   

 Höien & Lundberg (1990) är forskare som beskriver läsförståelsenivåerna på detta sätt. 

1. Den första nivån kännetecknas av att eleven har ett bokstavligt förhållningssätt till texten 

samt att han är bunden till det sammanhang som enskilda ord ingår i, dess kontext. Eleven 

klarar sålunda av att hämta upplysningar explicit (direkt) ur texten.  

2. Nivå två innebär att eleven närmar sig texten tolkande. Det är en form av förståelse som 

kräver större självständighet och fantasi från elevens sida. Men även att tankar och känslor 

behöver engageras. Elevens tänkande har börjat bli obundet av textsammanhanget, 

dekontextualiserat. Därför klarar nu eleven att förstå den underliggande betydelsen av texten, 

inferensläsning. Dock är det här tal om en enklare form av inferensläsning som bygger på 
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lösare associationer hos eleven vilket innebär att förståelsen för samma text kan variera från 

elev till elev.   

3. Den tredje nivåns utmärkande drag är att eleven visar prov på ett kritiskt förhållningssätt i 

sin förståelse av texten. Eleven kan därmed förhålla sig till texten ur olika perspektiv, 

perspektivseende. Han upptäcker dessutom mönster, såsom likheter och skillnader i, eller i 

relation till texten. Den kritiskt läsande eleven frågar: ” Vad ska jag anse om den här texten?” 

(Höien & Lundberg, 1990).  

I vår undersökning har vi valt att analysera elevernas svar utifrån obearbetad/bearbetad 

lärobokstext med stöd av Höien & Lundbergs modell för läsförståelsenivåer eftersom vi 

föreställer oss att vi finner stöd i modellens konkretiserande adjektiv, bokstavlig, tolkande 

samt kritisk (förståelse). 

 

2.5.8   Elever med svag läsförståelse 
  

   Deras problem påminner om situationen där man har försökt att läsa en text medan tankarna  

   vandrat iväg till andra platser. Efteråt minns man inte ett spår av vad man läst.  

                                                                                                                      ( Elbro, 1994, s.190).  

    

Citatet ovan ger en inblick i den kognitiva anspänning en lässituation kan innebära för en elev 

med svag läsförståelse. Anspänningen kan bl.a. bero på att eleven varken urskiljer viktig 

information i texten, uppfattar textens budskap eller anpassar läshastigheten efter dess 

svårighetsgrad. Följden kan bli att han utvecklar strategier för att undvika läsning vilket i sin 

tur gör att han inte får tillräcklig lästräning (Westlund, 2009 ). Att dessa elever inte läser i 

samma utsträckning som normalläsare skulle med andra ord kunna vara både en orsak och en 

effekt av läsförståelseproblemen (Elwèr, 2009). 

 

En svag läsförståelse och en ytlig faktaläsning kan vara direkt livsavgörande för den enskilde 

eleven. Den bristande förståelsen leder till sämre ämneskunskaper vilket medför lägre betyg 

och begränsade möjligheter till högre utbildning (Westlund, 2009)  

 

Elever med svag läsförståelse uppskattas utgöra 10-15 % av eleverna. De har svårigheter att 

klara av de höga krav som ställs på språklig förmåga vid läsning trots att de har en 

automatiserad ordavkodningsförmåga (Elwèr, 2009). Det är elever som har svårt att plocka 

fram det väsentliga i en text, som tappar bort textens helhet och istället fäster sig vid detaljer, 

inte läser om svår text, inte lägger märke till felaktigheter i den samt inte upptäcker om han 

förstår (Westlund, 2009 ). 

 

Elever med svag läsförståelse kan vara svårupptäckta i den pedagogiska verksamheten.  

Möjliga förklaringar till detta kan vara, dels att det fortfarande förekommer att det sätts 

likhetstecken mellan läsning och ordavkodning i skolan, dels att läsförståelse är svårare att 

kontrollera och mäta än ordavkodning. Eleverna har vanligtvis brister i arbetsminne, ordförråd 

samt i komplexa kognitiva processer som inferensläsning och metakognition. Utmärkande för 

gruppen är dock diskrepansen mellan normal prestation på ordavkodningstester men låg på 

läsförståelsetester (Elwér, 2009).  
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3   METOD 
När vi sökt efter tidigare forskning inom vårt ämnesområde har vi tagit hjälp av 

universitetsbibliotekets pedagog som visade olika former av informationssökning. Olika 

sökmotorer har använts för att hitta litteratur, artiklar och avhandlingar. Vi har sökt referenser 

i böcker och artiklar samt läst mycket litteratur och forskningsmaterial inom vårt ämne. De 

sökord vi använt oss av är läsförståelse, lärobokstexter, läsförståelsestrategier och reading 

comprehension. 

 

3.1   Val av metod 
Kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder är två olika vetenskapliga angreppssätt och 

valet mellan dem styrs av hur väl de kan besvara de frågeställningar man har (Bryman, 2002). 

I vår studie har vi valt att undersöka en enskild faktor inom läsförståelseproblematiken. Vi vill 

undersöka hur bearbetade respektive obearbetade lärobokstexter kan förstås av elever i år 9 

med svag läsförståelse. För att få ett svar på vårt syfte har vi valt att inledningsvis använda oss 

av en kvantitativ metod.  

Den kvantitativa forskningen kännetecknas av en betoning på fakta där valida och reliabla 

mätmetoder utformas. Forskningen talar om att kunna generalisera och replikera utifrån 

undersökningen, alltså att generella slutsatser ska kunna dras och att samma resultat ska 

uppnås vid upprepad undersökning. I den kvantitativa forskningsmetoden försöker man se 

samband mellan olika företeelser, egenskaper och innebörder. Frågor som ligger till grund för 

ett kvantitativt angreppssätt är t.ex. Hur mycket? Hur ofta? I vilken utsträckning? - alltså att 

mäta egenskaper (Bryman, 2002).  

 

 För vår studie passade det att genomföra en experimentell undersökning – en s.k. upprepad 

mätning där vi utmanar hypotesen om att bearbetade, tillrättalagda lärobokstexter bidrar till 

ökad förståelse för elever i år 9 med svag läsförståelse. Den upprepade mätningen följs av en 

kvalitativ undersökning där vi ställer ett antal öppna frågor till eleverna. Frågornas svar tolkas 

utifrån en hermeneutisk ansats. Verkligheten är föränderlig och påverkas av våra tolkningar. 

Därmed har vi ett tolkningsperspektiv där vi söker förståelse, inte förklaringar (Bryman, 

2002). Inom hermeneutik handlar det om förståelse som kännetecknas av ett pendlande 

mellan del och helhet. Ingen förståelse utan förförståelse, en förståelse av delen förutsätter en 

förståelse av helheten (Molander, 1988). Begreppet ”hermeneutisk spiral” används av Thurén 

(1991) för att beskriva det ständiga samspelet mellan tolkning och förståelse. Den 

hermeneutiska forskningsansatsen bär fram och pekar på förståelse som något ytterst 

fundamentalt mellan människor.  

 

Den kvalitativa forskningen har först och främst ett förstående syfte där avsikten inte är att 

pröva om informationen har generell giltighet. Istället vill man få en djupare förståelse av det 

problem som studeras samt kunna se till dess delar och helhet (Bryman, 2002). 

 

De båda metoderna medför olika perspektiv till studiens innehåll. Slutsatser kan bekräftas från 

olika håll och därmed säkras i större utsträckning. Bryman (2002) menar att det kvantitativa 

materialet kan lämna vissa frågor obesvarade. Dessa luckor kan fyllas igen med hjälp av 

kvalitativt material för att ge en komplett bild. Kombinationen ger en mer fullständig 

uppfattning av ämnet och på så vis kan syftet besvaras mer korrekt. En distinktion som 

Bryman gör är att den kvantitativa forskningen är inriktad på forskarens perspektiv medan 

kvalitativ forskning är inriktad på informantens perspektiv. Båda perspektiv är viktiga i 

studien varför en integration av dessa kan ses som positiv (Bryman, 2002).  
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Vi hoppas kunna tillförsäkra vår studie ett resultat och en analys med hög trovärdighetsfaktor 

genom att kombinera dessa båda metoder. 

 

3.2  Urval 
Undersökningens syfte, våra frågeställningar samt vårt främsta behov av att finna en lämplig 

elevgrupp i årskurs 9 beskrevs för den speciallärare, undervisande på högstadiet, som vi tog 

kontakt med. Specialläraren i fråga gav förslag på sex elever, vilka hon även undervisar, fyra 

pojkar och två flickor. Urvalet får betecknas som ett så kallat bekvämlighetsurval då vi båda 

känner specialläraren sedan tidigare. En gemensam nämnare för de sex utvalda eleverna är att 

deras läsförståelseresultat ligger under godkänd nivå på det nationella provet i svenska för 

årskurs 9.  

 

3.3  Tillvägagångssätt 
Metoden för vårt arbete var att låta elever i år 9 med svag läsförståelse läsa och förstå texter. 

Utifrån studiens syfte valde vi att använda oss av obearbetade respektive bearbetade 

lärobokstexter inom ett av skolans SO-ämnen. Med speciallärarens hjälp fick vi tillgång till 

läroböcker i samhällsorienterande ämnen. Två texter plockades ut, inom ämnet 

religionskunskap ur läroboken Religionskunskap Kompakt av Hermansson & Tidman, 2003 

(Kristianstads boktryckeri AB). Det var ett läromedel för grundskolans senare år. De båda 

texterna vi valde återfanns under området etik, ett ämnesområde vi föreställde oss kunde 

engagera eleverna. Reichenberg (2000) talar om vikten av att välja texter utifrån vissa krav. 

Några av dessa krav fick råda då vi gjorde vårt urval av texter. 

 

 texterna skulle vara intressanta för eleverna 

 texterna skulle inte innehålla så allmän kunskap att eleverna kan svara på frågorna 

utan att ha läst texten 

 eleverna skulle inte ha mött texten tidigare 

 texten skulle vara ett fristående avsnitt i boken 

   

Den obearbetade lärobokstexten ”Människan och djuren” med tillhörande frågor”, (se bilaga 3) 

följde originalversionen helt. Bildmaterialet togs dock bort då vi helt och hållet ville fokusera 

på texten i sig. Texten skrevs ut på dator från läroboken, typsnitt 12. Frågor att besvara följde 

efter textmassan. Den bearbetade lärobokstexten ”Mellan liv och död” med tillhörande 

frågor ”(se bilaga 2) bearbetades av oss, enligt några, för bearbetade texter utmärkande 

kriterier. Även i denna version togs bildmaterialet bort. Den bearbetade och även förkortade 

versionen hade ett innehåll som efterliknade originalversionens. Till det yttre var texten dock 

försedd med en tydligare layout. Vilket typsnitt som är bäst att använda sig av är en 

omdiskuterad fråga enligt Lundberg (2010). I detta sammanhang valde vi att använda oss av 

ett något större teckensnitt, 14. Den bearbetade texten var vidare uppdelad i fem relativt korta 

textstycken var och en försedd med en passande rubrik. I direkt anslutning till varje stycke 

följde en fråga som anknöt till texten. Tanken med en disposition av detta slag är att den 

belastar elevens arbetsminne i mindre utsträckning. (Westlund, 2009). 

 

Författarröst och kausalitet spelar en avgörande roll i förståelsen av texter (Reichenberg, 

2000). Av detta skäl försökte vi att skriva den bearbetade versionen på ett sådant sätt att dessa 

faktorer särskilt framträdde. Vi bearbetade även texten på andra sätt. Vi tog hänsyn till rytm, 

gav ordförklaringar samt exemplifierade svåra ord och begrepp. Eftersom vår intention var att 

texten skulle närma sig eleven i så stor utsträckning som möjligt skrev vi den i aktiv form. 
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Författarrösten i texten minskade avståndet mellan text och läsare. Författarrösten syntes 

dessutom genom att språket närmade sig talspråket vilket fick till följd att texten blev mindre 

informationstät och därmed, förhoppningsvis, lättare att ta till sig. Författarrösten visade sig 

också genom att författaren ställde direkta frågor i texten till den tänkte eleven. Detta är en 

metod som används för att försöka öka elevens läsengagemang och aktivera eventuella 

bakgrundskunskaper. 

 

När det gäller kausaliteten i texten var vår utgångspunkt att försöka skriva den på ett sådant 

sätt att den skulle upplevas klar och logisk att följa, med tydligt förklarade orsakssamband. 

 

Frågorna till den bearbetade texten formulerades utifrån olika läsforskares tankar om att ställa 

frågor på olika förståelsenivåer. I vår bearbetade text var fråga 1 - 2 (se bilaga 2) exempel på 

frågor som det gick att finna svaret på direkt i texten. Sådana frågor inleds ofta med frågeord 

av typen Vem? Vad? Vilken? Vilka? Fråga 3-4 (se bilaga 2) var exempel på frågor som kunde 

ha mer än ett rätt svar. Dessa frågor utmärks bland annat av att de utmanar tankeförmågan. 

Frågorna kan till exempel inledas med frågeformuleringen ” Hur tänker du?” Fråga 5 (se 

bilaga 2) kunde sägas vara ett exempel på en så kallad livsfråga i vilken frågeställaren var 

intresserad av ett mer fördjupat svar från eleven. Frågeställningen kan till exempel formuleras 

på följande sätt: Vad är din uppfattning om det här? Vad betyder den här kunskapen för dig, i 

ditt liv? Här gällde det alltså att kunna relatera teori med praktik, att plocka fram och använda 

sin förkunskap i ämnet. 

 

 Så här gick vi tillväga: Vi träffade de sex eleverna sammanlagt tre gånger. Vid de två första 

mötena genomförde vi den upprepade mätningen och vid den sista träffen svarade eleverna på 

enkätfrågor. Vid alla tre tillfällen träffades vi på elevernas skola, i en lugn avskild miljö utan 

att bli störda och med en stängd dörr. Eleverna satt med avstånd ifrån varandra för att få 

arbetsro. Vi gav dem gemensam introduktion inför uppgiften. Vid det första tillfället delade vi 

slumpvis ut bearbetad och obearbetad text och vid det andra tillfället såg vi till att den elev 

som tidigare läst bearbetad text nu fick den obearbetade versionen. Vid det tredje och sista 

tillfället tilldelades eleverna ett frågeblad där de ombads att försöka minnas och dra slutsatser 

utifrån det lästa. Alla elever satt kvar under utsatt tid, ca 30 minuter, vid de tre träffarna. Detta 

för att undvika onödiga stressmoment med elever som reser sig och går. Samtliga elever var 

tillmötesgående om än lågmälda inför uppgifterna.       

 

3.4   Etiskt förhållningssätt 
De tilltänkta eleverna, informerades med utgångspunkt i de fyra principer som är rådande 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

 

Informationskravet innebär bland annat att forskaren informerar berörda personer om 

undersökningens syfte och ger information om undersökningens olika moment. 

Samtyckeskravet betonar bland annat att en person har rätt att bestämma huruvida han/ hon 

vill medverka i undersökning eller inte. 

Konfidentialitetskravet ger vid handen att personuppgifter ska förvärvas på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan få tag i dem. 

Nyttjandekravet omfattar, slutligen, krav på att uppgifter som samlas om enskilda personer 

endast får användas för forskningens syfte (Bryman, 2002). 

 

Det är en viktig etisk ståndpunkt att i forskningen respektera den kunskap som dessa elever 

utvecklar och använder sig av. Det kan betraktas som en respekt för den praktiska kunskapen 

(Eliasson, 1995). 
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De tilltänkta eleverna tillfrågades genom att de var och en erhöll ett informationsblad från oss 

(se bilaga 1). Informationsbladet lämnades ut av specialläraren. Det innehöll följande moment: 

kortfattad presentation av oss studenter och syftet med vår undersökning, information om 

tillvägagångssättet vid själva undersökningstillfällena samt ett klargörande om att elevsvaren 

skulle behandlas konfidentiellt och att varje deltagares identitet skulle skyddas. Till sist 

gjordes en förfrågan om den enskilde eleven kunde tänka sig att delta i vår undersökning. Alla 

eleverna besvarade vårt informationsblad jakande. 

 

3.5  Bearbetning, analys och resultat 
Under genomförandet av den upprepade mätningen växte olika läsförståelsenivåer fram som 

olika kategorier inom begreppet läsförståelse. Vi fick en kodning av resultatet. Viktigt är dock 

att ha en viss distans till kodningen, att inte likställa kodningen med analysen utan istället se 

den som en del av analysen. Att dela in teori och resultat i olika kategorier är emellertid en 

kodning av resultat som underlättar för analys och tolkning (Bryman, 2002).  

 

Vår kodning utifrån den upprepade mätningen resulterade i att vi sorterade in resultaten i 

olika läsförståelsenivåer enligt Höien och Lundbergs definition. Vi använde oss sålunda av tre 

nivåer, den bokstavliga där eleven bokstavligen kan läsa vad som står i texten, den tolkande 

där eleven börjar kunna frigöra sig från den aktuella texten och situationen, samt den kritiska 

där eleven förmår byta perspektiv och kan se likheter och skillnader i texten. Vi försökte, 

genom tolkning, i elevsvaren hitta kriterier motsvarande Höien & Lundbergs kriterier för de 

olika läsförståelsenivåerna samt utifrån detta göra en sorts nivågruppering av svaren. Vi är 

medvetna om att det är viktigt att hålla en viss distans till tolkning och att inte likställa den 

med analysen utan istället se den som en del av analysen (Bryman, 2002).  

 

Vid tolkning av empirin kunde vi urskilja hur begreppsfaktorer inom läsförståelse växte fram. 

Vi gjorde sålunda en kodning även av detta resultat vilket resulterade i 7 olika faktorer inom 

begreppet läsförståelse. Dessa faktorer var kausalitet, röst, minne, metakognition, inferens, 

motivation samt ordförråd och ordförståelse. Genom att förklara resultatet utifrån olika 

faktorer försöker vi upptäcka och se elevens tankar i svaren. Vid tolkning av kvalitativ empiri 

är första steget att se elevens betydelse av sitt svar. Nästa steg är att se samband och betydelse 

mellan svar och forskning (Bryman, 2002).  

 

3.6   Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet och validitet utgör viktiga kriterier för (i synnerhet) en kvantitativ undersökning 

när det gäller att få en bild av dess kvalité. 

 

Reliabilitet handlar om huruvida resultaten från en undersökning blir desamma om 

undersökningen genomförs på nytt, eller om de möjligtvis påverkas av slumpmässiga eller 

tillfälliga betingelser. Den kvantitativt inriktade forskaren är intresserad av frågan om 

huruvida ett mått är stabilt eller ej. För att kunna bedöma hur pass reliabelt ett visst mått på ett 

begrepp är måste de procedurer som ger måttet kunna replikeras eller upprepas av någon 

annan (Bryman, 2002).  

 

Ett annat forskningskriterium är validitet, vilket innebär att forskaren bedömer om de 

slutsatser som genererats från en undersökning hänger ihop eller ej. Det är en fråga om 

huruvida man ”observerar”, ”identifierar” eller mäter det man säger sig mäta. En del av 

validitet handlar om huruvida ett mått för ett begrepp verkligen speglar det som begreppet 

anses beteckna (Bryman, 2002).  
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 Mäter läsförståelsetester verkligen skillnader i läsförståelse eller mäter det kanske något 

annat som t.ex. förförståelse eller läsmotivation? 

 

Inom kvalitativ forskning byter man gärna ut begreppen reliabilitet och validitet mot 

tillförlitlighet och äkthet. Reliabilitet betecknar huruvida en undersökning kan upprepas och 

detta kan vara svårt i en kvalitativ studie då det är svårt att återskapa en social miljö och de 

sociala betingelser som gällde då man inledde studien. Validitet handlar nästan enbart om 

mätning och mätning är inte det främsta intresset för kvalitativa forskare (Bryman, 2002). 

 

I vår studie handlar det dels om ett test av läsförståelse genom upprepad mätning och där 

syftet är att ge ett mått på läsförståelse. Verktygen vi använder för att hitta detta mått är 

obearbetade respektive bearbetade lärobokstexter. Vidare använder vi oss även av en 

kvalitativ undersökningsmetod där vi tolkar elevsvar hermeneutiskt. För att öka 

tillförlitligheten i vår studie kombinerar vi dessa båda metoder. 
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4     RESULTAT OCH ANALYS 

Vi kommer här att redovisa vårt resultat utifrån de båda forskningsmetoder vi har använt oss 

av, d.v.s. upprepad mätning samt elevenkäter. I denna resultatpresentation ingår även en 

analys där vi försöker få svar på våra frågeställningar. Vi vill också, i resultatanalysen, visa på 

samband och betydelse mellan svar och forskning (Bryman, 2002). 

 

Resultatet av den upprepade mätningen kommer att redovisas utifrån de olika 

läsförståelsenivåer vi sett växa fram under genomförandet av studien. Resultaten sorteras in i 

tre läsförståelsenivåer enligt Höien & Lundbergs definition. 

 

Resultatet av vår kvalitativa undersökning, innehållande elevenkäter, presenteras på ett 

hermeneutiskt sätt utifrån elevens tankar i svaren. Vi har, i vår studie, valt att lägga fokus på 

texten och dess struktur. Resultatet har, utifrån teorins genomgång, kodats in i språkliga 

faktorer som kan underlätta för läsförståelse. Vissa faktorer har visat sig vara svårbedömda i 

vår typ av studie vilket vi ämnar redovisa.  

 

4.1  Upprepad mätning 
Den första läsförståelsenivån utmärktes av ett bokstavligt förhållningssätt till texten. Alla 

elever i vår studie kunde bokstavligen läsa vad som stod i texten. Detta förhållande gällde vid 

såväl obearbetad som bearbetad text. Frågor på denna förståelsenivå är ofta faktafrågor där 

svaret står att finna direkt i texten. Gällande den obearbetade texten klarade hälften av 

eleverna denna typ av frågor. Detta kan jämföras med frågor till bearbetad textversion då hela 

elevgruppen klarade frågorna. Vi kan se att eleverna svarade klart och tydligt på frågor med 

författarröst och/eller direkt tilltal. Här följer ett exempel på ett sådant elevsvar. 

           
       En respirator hjälper Ola att andas (fråga 1 i bearbetad text). 

 

Enligt Reichenberg (2000) bidrar röst i texten till ökad förståelse. Men, att i den obearbetade 

texten, svara på frågor som innehöll långa och svåra ord, eller där verbet stod sent i satsen, 

blev genast svårare för eleverna i studien, vilket också beläggs av forskare, däribland 

Reichenberg (2000). En annan utmaning var att hitta information till frågorna, information 

som var spridd över hela texten i den bearbetade versionen. Svårigheter med uppgifter av 

detta slag är ofta relaterade till brister i arbetsminnet (Elwér, 2009). Resultatet pekar på att 

elever med svag läsförståelse ställdes inför svårigheter att besvara frågor redan på den första 

läsförståelsenivån när det gällde obearbetad textversion.   

 

Den andra läsförståelsenivån utmärktes av ett tolkande drag, att gå utanför den aktuella texten 

för att skapa förståelse samt att hitta och försvara sina argument. Att läsa en text, obearbetad 

eller bearbetad, samt svara på frågor av karaktären ja eller nej klarade alla elever i studien. 

Men att dessutom kunna argumentera för eller emot det valda svaret blev genast svårare och 

genomfördes av hälften av eleverna. Svårigheter att hitta argument för eller emot ett svar kan 

handla om brister i ordförråd eller ordförståelse. En av de främsta indikatorerna på 

läsförståelseförmåga är kvalitén och storleken på elevens ordförråd (Elbro, 1994). Målet 

måste vara eftersträvansvärt och av individen uppfattas som värt att uppnå (Jenner, 2004). 

Ingen av eleverna vågade eller klarade att gå utanför själva textinnehållet och argumentera 

kring frågeställningen. Att uppleva texten som en auktoritet som ej kan ifrågasättas är ett 

förhållningssätt som är vanligt förekommande hos elever med svag läsförståelse (Reichenberg, 

2000). På denna förståelsenivå noterade vi en betydande skillnad gällande hur eleverna 

besvarade frågorna i respektive textversion. I den obearbetade versionen gav eleverna 

kortfattade svar. I den bearbetade versionen var svaren flödigare och elevernas tankar och 
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känslor var engagerade. Vi uppfattar detta som att eleverna här gav svar med en ansats till 

tolkning. Associationerna var dock lösa och skiftade från elev till elev, vilket även Höjen & 

Lundberg (1990) menar är ett utmärkande drag för denna förståelsenivå. Bristerna visade sig 

genom att eleverna hade en tendens att tappa bort textens helhet till förmån för detaljerna 

(Westlund, 2009). Eleverna gick heller inte utanför texten för att argumentera. Här följer ett 

exempel på ett elevsvar som vi hänför till den andra förståelsenivån.  

                 
   Han gör ju rätt som lyssnar på henne men tycker synd om familjen så klart (fråga 4 i bearbetad text)        
           
Gällande obearbetad text misslyckades alla tillfrågade elever med att svara på frågor 

relaterade till den tredje förståelsenivån. Ingen elev förmådde komma så djupt i sitt kognitiva 

tänkande att de kunde hitta svar till frågor av denna karaktär. Gällande den bearbetade texten 

uppnådde en elev den kritiska förståelsen av texten. Eleven visade förmåga till 

perspektivskifte i sitt svar, och visade därmed också, i viss mån, att han vågade ifrågasätta 

texten som auktoritet. Eleven svarade på följande sätt. 

 
     Om patienten vill ha det så ska man ju ge. Men om man inte vill ha det så ska man inte behöva  
     få det. Det är ju patienten som ska bestämma sin egen död (fråga 5 i bearbetad text). 

 

Överlag svarade eleverna genomtänkt och några elevsvar tangerade frågornas 

dilemmakaraktär. Intressant att notera är att två av elevsvaren påvisade ett kontextoberoende 

d.v.s. de förmådde gå utanför texten. På den högsta förståelsenivån ser vi att eleverna i den 

obearbetade textversionen fallerade helt. Detta är däremot inte fallet vid läsning av bearbetad 

text. Resultatet i denna studie tyder på att eleverna faktiskt förmådde komma en liten bit på 

väg, t.o.m. när det gällde läsning på den högsta förståelsenivån, vid läsning av bearbetad 

textversion. Den tredje och sista läsförståelsenivån kännetecknas av en kritisk förståelse av 

texten, att kunna relatera till omvärlden och till sitt eget liv. Att nå kritisk förståelse av en text, 

använda sin egen kunskap, sammanfatta och dra slutsatser vållar ofta problem för elever med 

svag läsförståelse. Eleverna har ofta brister i arbetsminne, ordförråd samt i komplexa 

kognitiva processer som inferens och metakognition (Elwér i Samuelsson, 2009). Vårt resultat 

verkar ligga i linje med Reichenbergs undersökning (2000). Vi gör reflektionen att det är 

uppfordrande att den elevgrupp som vi studerat, med stöd av bearbetad text, kunde nå 

betydligt längre i sin textförståelse än vad Nationella provet i svenska för år 9 påvisade. Detta 

faktum visar att pedagoger i skolan behöver se eleven ur flera perspektiv. Detta 

perspektivseende är, enligt Jenner (2004), grundläggande i den pedagogiska verksamheten då 

vi egentligen inte vet något med säkerhet.   

 

4.2 Elevenkäter 
Att, på bokstavlig nivå, läsa en text som gavs författarröst och direkt tilltal klarade alla elever 

i vår undersökning. I lärobokstexter med personligt tilltal framträder författaren tydligt och 

talar till eleven vilket gör att distansen minskar mellan text och elev. Denna typ av 

lärobokstexter upplevs som mer engagerande och levande (Reichenberg, 2008). Även text 

bearbetad med kausalitet upplevdes av eleverna som lättare att förstå. Ett elevsvar får 

åskådliggöra detta.  

 

              Den handlar om död om människor får välja sin egen död. 

 

 Lärobokstexter med en hög grad av kausalitet kännetecknas av att texterna lägger sig vinn om 

att förklara orsaks- och verkanssamband noga vilket innebär att eleven på ett tydligt sätt får 

klart för sig varför en händelse i texten leder till en annan (Reichenberg, 2008). 
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Utifrån elevsvaren gör vi den bedömningen att alla elever inte alltid förstod ord eller uttryck i 

texten. I den obearbetade texten efterfrågas t.ex. två olika uppfattningar om djurens rättigheter. 

Ett elevsvar lydde kort och gott:   
       

        Djurens rättigheter.  

medan ett annat, visserligen mer genomtänkt men ändock ofullständigt, kunde se ut så här:   
        Dom tycker människan är lika mycket värd som djuret. 

 

Pedagoger i skolan bör vara medvetna om att textläsning med förståelse redan förutsätter ett 

visst mått av ordförråd som inte alla elever har (Elbro, 1994). En grundpelare i 

förståelseprocessen är god semantisk förmåga, d.v.s. god kännedom om ords betydelse. 

Denna förmåga är sämre utvecklad hos elever med svag läsförståelse jämfört med gruppen 

normalläsare menar Andersson (2011). Elevsvaren visade också att eleverna ofta lurade sig att 

tro att de förstått en text fast så inte var fallet. Om vi återigen tittar på frågeställningen, i den 

obearbetade textversionen, kring olika uppfattningar om djurens rättigheter så kunde ett 

elevsvar se ut på följande sätt. 

        
         Vi måste räkna djuren ibland de varelser som vi har moraliska plikter mot och vi             

          måste bli mer återhållsamma. 

 

Brister i den metakognitiva förmågan kan yttra sig på detta sätt. Eleven är inte medveten om 

huruvida han förstått, ej heller vad han förstått eller vad som återstår att förstå (Lundberg, 

2010). 

 

Inferens och motivation är svårbedömda faktorer i vår studie, p.g.a. att de främst uppnås 

genom samtal. Angående motivationsfaktorn gjorde eleverna vad som förväntades av dem 

men hur pass motiverad varje enskild elev var inför uppgiften är svårt att bedöma. Lundberg 

(2006) talar om kostnader och utbyte, om eleverna inte ser något värde i det som de förväntas 

uträtta kommer de troligtvis inte att ge sig in på det frivilligt. Målen bör dessutom vara 

närliggande, tydliga och möjliga att uppnå (Newton, 2000). 

 

Den obearbetade, mer informationstäta texten, följde en ”röd tråd” och visade sig vara lättare 

för eleverna att minnas än de kortare, fristående textstycken som behandlades i den 

bearbetade versionen. Här följer en elevs försök till att minnas den obearbetade texten.  
      

           Jag minns att det var många som kritiserade hur djuren behandlades. Jag kommer  

           även ihåg att djur används för att testa olika produkter. 

 

 Vid försök till sammanfattning av den bearbetade texten mindes 2 elever ingenting medan 4 

elever sammanfattade endast det sista stycket. Ju bättre vi organiserar information desto större 

är chansen att vi minns den (Bråten, 2007). Arbetsminnet har att strikt samband med 

läsförståelsekapaciteten (Westlund, 2009 Minnessvårigheter uppstår hos elever med svag 

läsförståelse när det förutsätts kombinerad lagrings- och processkompetens vilket är fallet vid 

läsförståelse (Newton, 2000). 

 

4.3  Sammanfattning   
Text eller frågor innehållande direkt tilltal, författarröst och/eller kausalitet samt med ett 

innehåll som låg nära eleven och dennes verklighet vållade ingen av de tillfrågade eleverna 

problem. Dessa faktorer återfanns i den bearbetade textversionen och underlättade betydligt 

för elevernas förståelse. Att ta ställning och argumentera upplevdes som svårt för flertalet. 
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Ofta upplevdes texten och dess författare som en auktoritet som inte kunde ifrågasättas. 

Eleverna förstod inte alla ord och uttryck och visste inte alltid vad som förväntades av dem, ej 

heller att eller vilka strategier de skulle använda för att förstå. Elever med svag läsförståelse 

behöver ofta hjälp med att aktivera sina strategier och sin förförståelse kring en text precis 

som Westlund (2009) påpekar.      
 

5.     DISKUSSION 
Studiens syfte var att undersöka elevers läsförståelse av obearbetad respektive bearbetad 

lärobokstext. Den utvalda elevgruppen bestod av elever i år 9 med svag läsförståelse. 

 

Till vårt syfte kopplade vi två problemformuleringar 

 Hur kan obearbetade respektive bearbetade lärobokstexter inverka på elevers 

läsförståelse? 

 Vilka faktorer kan bidra till ökad läsförståelse? 

 

Resultatet kommer att diskuteras utifrån våra problemformuleringar. 

 

5.1   Metoddiskussion 
Vår studie kombinerar både kvantitativ och kvalitativ metod då studiens syfte och 

frågeställningar på bästa sätt besvaras genom användning av båda metoderna. Bryman (2002) 

vidhåller att genom att kombinera de två metoderna kan det bästa ur varje metod plockas ut 

och sammanföras till ett lyckat slutresultat. Detta tillvägagångssätt benämns triangulering och 

innebär att eftersom mer än en metod används så erhålls mer information. Ur den aspekten 

kan kvantitativ och kvalitativ forskning betraktas som olika sätt att studera samma 

frågeställning (Bryman, 2002). För oss var valet av metoder, upprepad mätning samt öppna 

frågor något som överensstämde med hur vi ville undersöka just detta problem. De avslutande 

frågorna gav empirin ett personligt ansikte. 

 

Vi valde sålunda upprepad mätning som en av våra forskningsmetoder. Så här i efterhand kan 

vi emellertid fundera över om det var det optimala valet. Det vi avsåg att mäta i vår studie var 

läsförståelse men var det verkligen det vi mätte eller var det kanske något annat som t.ex. 

förförståelse eller läsmotivation? Hade det blivit mer intressant och framför allt mer 

tillförlitligt om vi istället presenterat en och samma lärobokstext för två olika elevgrupper 

med svag läsförståelse? Den första gruppen hade fått läsa en obearbetad version medan den 

andra gruppen fått läsa en bearbetad version av samma text. Då hade eleverna, tror vi, i större 

utsträckning haft liknande utgångsläge gällande förförståelse och motivation inför texten. 

Kanske hade det också, vid en jämförelse mellan grupperna, varit lättare att få fram en 

uppfattning om elevernas läsförståelse eftersom de läst samma text men i två olika versioner. 

 

Skulle vi, i vår studie, kanske gjort bearbetningen av texten annorlunda? Vi kunde använt 

samma struktur som tidigare men med ett genomgående tema som följde genom alla stycken.  

Aktuell forskning menar att strukturen i en text är helt avgörande för hur den blir förstådd. 

Strukturen avgör vilka strategier läsaren använder för att förstå innehållet (Strömsö, 2007). Ett 

genomgående tema gällde för den obearbetade texten varför vår undersökning av elevernas 

textförståelse kunde blivit mer tillförlitlig och rättvisande om även den bearbetade versionen 

haft ett sådant genomgående tema. Dessutom kunde vi valt ett annat ämnesområde för vår 

studie. Etik är ett svårt och abstrakt ämne. Kanske hade det varit bättre med en historiskt 

berättande text eller en text inom naturkunskap som följde ett tema, ”en röd tråd”?  
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5.2    Resultatdiskussion 
Vi anser det vara viktigt att eleverna inte hade mött texterna tidigare. Annars skulle det bli 

svårt att avgöra om elevernas svar kanske berodde på att de kunde mycket om ämnet i förväg.  

Samtidigt är det krävande för eleven att läsa en text utan någon som helst förförståelse eller 

introduktion av texten (Reichenberg, 2008). Texternas ämne valdes ut med hjälp av 

specialläraren som något som kunde tänkas intressera eleverna. Ändock kan man inte utesluta 

att några elever funnit den ena texten mer intressant än den andra och därför varit mer 

motiverade när de läst. Motivation och särskilt den inre motivationen är en stark drivkraft när 

det gäller att ta sig an och förstå en uppgift (Bråten, 2007).     

. 

Vi anser att eleverna i vår studie inte når upp till den andra nivån vid läsning av obearbetad 

textversion. Vid läsning av bearbetad text börjar eleverna närma sig denna förståelsenivå 

genom försök till tolkning av texten. 

 

Vi upplever att våra deltagande elever mindes den obearbetade texten bättre än den 

bearbetade. Den obearbetade texten handlade om ett genomgående tema sett ur olika 

synvinklar och aspekter. Var den därför lättare att minnas även om den var lång och innehöll 

många och krångliga ord? Lätt att förstå svarade flera av eleverna, kanske beroende på att 

ämnet berörde och låg nära elevernas verklighet. Ett annat skäl kan vara denna elevgrupps 

ofta bristande metakognitiva förmåga. Eleverna kan ha trott att de förstod texten bättre än vad 

de i själva verket gjorde precis som Elwér ( 2009) påpekar. 

 

Den bearbetade texten var skriven i korta avslutade stycken. Varje stycke innehöll en 

fristående och avslutad episod. Tanken med en sådan disposition är att den belastar elevens 

arbetsminne i mindre utsträckning enligt Westlund (2009). Vid försök till sammanfattning av 

texten mindes 2 elever ingenting medan 4 elever endast sammanfattade det sista stycket. 

Någon elev gjorde visserligen ett försök till mer men fokuserade ändå på det sista. Varför? 

Saknades den röda tråden vilket gjorde det svårt att minnas? Var det svårt att se logiska 

samband mellan de olika styckena?  Var det möjligtvis så att de inte hade någonting 

att ”hänga upp” ny information på när de gick vidare i texten? 

 

I enkätsvaren svarade alla eleverna mycket kortfattat, absolut inte mer än vad som krävdes. 

Även sammanfattningen av textinnehållet skrev de mycket kort, det mest centrala, ingen 

argumentation eller redovisning av tankar, egna eller utifrån texten. Inget ställningstagande 

eller ifrågasättande utan ett mer passivt läsande och skrivande. Kanske går det här att skönja 

det skrivmotstånd, vilket inte sällan är ett utmärkande drag hos elever med svag läsförståelse, 

som Reichenberg (2000) vittnat om.  

 

Av våra 6 elever var 4 aktiva i den bemärkelsen att de gick tillbaka i texten och sökte svar. 

Några andra strategier användes inte. Att läsa med pennan i hand gjorde ingen. Men i dagens 

skola blir du tillsagd att inte skriva i läroboken. Boken skall ärvas av andra elever. Eleverna är 

inte vana vid att läsa med pennan i hand. Men de flesta elevers vana vid datorer skulle kunna 

vara en möjlighet här och kanske en källa till större framgång. 

 

Elever med svag läsförståelse har kompetens att öka sin textförståelse när stöd ges, t.ex. i 

form av en bearbetad text. Det är intressant att notera att den elevgrupp som vi studerat, i 

vilken ingen har klarat det Nationella provet i svenska för år 9, till relativt stor del bemästrar 

den tolkande nivån vid läsning av bearbetad textversion. Detta kan ställas mot vad som händer 

när eleverna läser den obearbetade texten. Då uppkommer bekymmer med förståelsen redan 

på den bokstavliga nivån. Enligt PISA är svenska 15-åringar bl.a. dåliga på att tolka 
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information. Några av eleverna i vår studie har dock visat att de, vid läsning av bearbetad text, 

till viss del, klarar av att tolka en faktatext, en av dem är t.o.m. på väg mot den kritiska 

läsningens nivå. Vårt resultat ligger följaktligen i linje med Reichenbergs undersökning från 

år 2000 som bl.a. visade att bearbetade texter ökar elevers läsförståelse. 

 

Vi vill betona att vi är medvetna om att endast en stödfaktor, i syfte att förbättra elevernas 

läsförståelse, i sig själv inte är nog. För att uppnå ökad läsförståelse räcker det inte med att ge 

elever bearbetade lärobokstexter i skolan. Istället handlar det om flera stödfaktorer i 

samverkan. Om eleverna ska lyckas läsa för att lära krävs flera saker, t.ex. välstrukturerade 

faktatexter, bra och kompetenta lärare samt goda arbetsvanor. Det räcker inte med att bearbeta 

läroboken. 

 

5.3   Avslutande reflektioner 
Utgångspunkten i en aktiv läsundervisning bör vara att läraren konkret visar hur man går 

tillväga för att förstå en text. Utifrån resultatet av vår studie menar vi att detta utgör en 

grundsten i arbetet kring läsförståelse, där läraren återtar sin roll som kunskapsförmedlare och 

vågar undervisa igen. Arfwedsons (1992) tankar är värda att återges här. Hon vidhåller att god 

undervisning och förmedlingspedagogik utvecklar febril inre tankeverksamhet hos elever när 

de lyssnar till läraren För att det här ska få genomslag i skolan är det mycket viktigt att ett 

sådant förhållningssätt delas av alla skolans lärare, även av ämneslärare. Viktiga hörnstenar i 

undervisningen är att elevens läsförståelse aktiveras både före, under och efter läsningen. Det 

är speciellt under läsningen som eleverna behöver få hjälp med att använda effektiva 

lässtrategier (Westlund, 2009). Den nya läroplanen, Lgr11, betonar elevernas rätt till stöd i 

utvecklandet av lässtrategier med syftet att bättre förstå, tolka och analysera texter. 

Framförallt är det elever med svag läsförståelse som behöver detta stöd bl.a. beroende på att 

de inte, på egen hand, förmår upptäcka hur textens delar hänger samman (Stensson, 2006). I 

vårt arbete kan vi se hur lässtrategier kan fungera som en form av stödstrukturer 

s.k. ”scaffolding”. Begreppet myntades av J. Bruner och innebär att eleven ges mycket stöd i 

början av inlärningsprocessen för att efterhand klara sig mer och mer på egen hand. 

 

Vi har tidigare i arbetet påpekat vikten av att läraren ger eleven metakognitivt stöd, vilket är 

särskilt betydelsefullt för elever med svag läsförståelse som ofta har begränsningar i denna 

förmåga. Metakognitivt stöd kan läraren exempelvis ge genom att tydligt förklara för eleverna 

varför en viss text ska läsas och hur eleven kan dra nytta av textläsningen vid studier av andra 

ämnen (Arfwedson & Arfwedson, 1991).  

 

Vi vill betona vikten av att lärare vinnlägger sig om ett utvecklingsbefrämjande 

förhållningssätt gentemot elever med svag läsförståelse. Vi anser att det bl.a. bör präglas av 

tydlighet, lyhördhet och respekt och kompetens. En viktig pedagogisk uppgift är, enligt Lgr11, 

att uppmärksamma de elever som behöver extra stöd i sin språkliga utveckling. Uppmuntran 

och positiv återkoppling från andra – föräldrar, lärare och kamrater - har betydelse för elevens 

förväntningar på att bemästra läsningen (Bråten, 2008). Läraren bör se och belöna 

ansträngningen hos eleven (Newton, 2000). Värdefullt är vidare att eleven förstår att han 

förväntas vara en aktiv medskapare av texten och att han stöttas i sin process att bygga upp en 

god tilltro till sin språkliga förmåga vilket även den nya läroplanen, Lgr11, lyfter fram som en 

värdefull aspekt. Detta, anser vi, går hand i hand med den konstruktivistiska teorin där varje 

elev måste skapa och konstruera sin egen förståelse (Molloy, 1996) men berör också 

Vygotskijs tankar kring kunskap och inlärning. Vygotskij talar om ”den proximala 

utvecklingszonen”, d.v.s. den skillnad ett barn upplever mellan vad det klarar själv och vad 

det klarar med hjälp av andra. Vid genomgång av litteratur har vi förstått detta som att, genom 
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att lägga texter på rätt nivå, i ”den proximala utvecklingszonen”, kan vi utmana elevers 

förmåga till läsförståelse. För att befästa och utveckla sin förmåga behöver eleven dagligen 

läsa på gränsen till sin förmåga (Reichenberg i Bjar, 2006).  

 

Vi menar, av egen erfarenhet och tro, att man som lärare oftast har ett val när det gäller att 

fokusera på elevens styrkor eller svagheter. Man kan välja att fokusera och glädja sig över det 

som fungerar bra och därifrån bygga vidare på det som eleven behöver utveckla. Vi har mött 

elever med svag läsförståelse som är begåvade med ett utmärkt detaljseende. Dessa elever kan, 

i en text, upptäcka detaljer som ingen annan ser. Vi menar då att ett fruktbart bemötande är att 

lyfta upp denna förmåga som en tillgång, som något positivt och spännande i elevgruppen. Vi 

är säkra på att det dessutom gynnar elevens självförtroende. Med utgångspunkt i det som 

redan fungerar kan läraren sedan ge eleven stöd i att även upptäcka textens helhet vilket ofta 

är svårare för elever med svag läsförståelse (Westlund, 2009).  

 
Den teoretiska och praktiska kunskap vi tillägnat oss i detta arbete, vill vi som blivande 

speciallärare, använda oss av för att stötta och påverka pedagogisk personal i det 

betydelsefulla arbetet med att välja lämpliga lärobokstexter till eleverna. Vårt mål är att alla 

elever, oavsett kognitiv förmåga, skall få utvecklas i sin läsförståelseprocess. Ingen elev ska 

därmed riskera att utveckla ett läsundvikande beteende och som en följd därav prestera under 

sin förmåga i skolan (Taube, 2007). Läsförståelse är själva kärnan i utbildningsverksamheten 

men även i engagemanget i vårt moderna samhälle (Bråten, 2007).  

 

5.3  Fortsatt forskning 
En intressant fortsättning inom vårt ämnesområde vore att undersöka ytterligare språkliga 

faktorer av betydelse för elevers läsförståelse. Kanske läsmotivation och ”uppnåendets värde” 

skulle kunna vara en faktor värd att undersöka. Den finske läsforskaren J. Lepola hänvisar till 

flera studier som visar att uppgifts- och målorienterade elever verkar använda mer djupgående 

kognitiva och självreglerande strategier. Det vore förslagsvis ett framtida forskningsämne att 

undersöka effekten av.  

 

Ett annat ämne som verkar spännande att fördjupa sig i är CORI – Concept Oriented Reading 

Instruction, en forskningsbaserad modell för läsförståelse där läsengagemang och dialog utgör 

nyckelorden. Modellen som grundades av den amerikanske professorn John Guthrie i början 

av 1990-talet har visat sig ge effekt på läsförståelse och ämneskunskap i naturorienterade 

ämnen. Man kanske skulle kunna göra en interventionsstudie på högstadiet utifrån denna 

modell.      
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7   BILAGOR  
 

 

Bilaga 1       Introduktionsbrev utskickat till eleverna 
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Bilaga 1 
Introduktionsbrev utskickat till eleverna 

 

Kalmar, 2011-05-02 

Hej! 

Vi är två lärare som heter Elisabeth och Ingela. 

Vi har arbetat i skolan i många år. Nu utbildar vi oss till speciallärare vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. 

I slutet av vår utbildning gör vi ett Examensarbete . Då får vi själva undersöka 

något som vi är särskilt intresserade av i skolan. Vi tycker att det skulle vara 

intressant att lära oss mera om hur elever i årskurs 9 tycker att det är att förstå 

texter i läroböcker. 

Skulle Du kunna tänka Dig att delta i vår undersökning? 

Det går till så här: 

1. Vi träffar Dig 2 gånger i maj, 15-20 minuter per gång. 

2. Du börjar med att läsa en ganska kort lärobokstext tyst för Dig själv. 

3. Sedan får Du svara skriftligt på några frågor på texten. Den andra gången 

får Du även svara skriftligt på några frågor om hur Du tyckte att det var 

att läsa de två texterna med tillhörande frågor. 

 OBS!      

Allt material kommer att avidentifieras (inga namn på personer, skola, ort finns 

med ) 

 

SVAR - sätt ett kryss för något av alternativen! 

Jag kan tänka mig att delta… 

Jag kan inte tänka mig att delta… 

 

 

Med vänliga hälsningar från Elisabeth och Ingela  
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Bilaga 2 
Bearbetad lärobokstext 

 

Mellan liv och död 

Ambulansen har de blå sirenerna på för nu är det bråttom till sjukhuset! Det är 

en 15- årig kille som är svårt skadad i en mopedolycka. Han heter Ola. På 

sjukhuset märker doktorn direkt att Olas skador är så svåra att han inte ens kan 

andas själv. Därför blir Ola kopplad till en respirator. En respirator är en slags 

maskin som hjälper Ola att andas nu när han inte kan göra det själv. Doktorn 

förstår att Ola aldrig kommer att kunna leva sitt liv utan respiratorn. Han 

kommer aldrig att vakna upp mer. Därför kan man säga att Ola är mellan livet 

och döden. För doktorn är det mycket svårt att veta vad som är rätt att göra när 

något sådant här händer. Det kallas för ett etiskt dilemma. En del människor 

tycker att det rätta är att hjälpa Ola att dö. Andra människor tycker att Ola ska få 

leva vidare med hjälp av respiratorn.  

Fråga 1: Vad kan en respirator hjälpa till med? 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__ 

 

När är människan död? 

Det är bestämt i lagen att människan är död när hjärnan slutar att fungera. För   

då kan människan aldrig vakna upp mer. Om den hjärndöda människan är 

kopplad till en respirator stängs respiratorn av när det har gått 24 timmar (ett 

dygn). Då dör människan på riktigt! 

Fråga  2: Vilken del av kroppen måste ha slutat att fungera för att människan 

ska vara död? 

 

 

 

Att ge organ 

Vet du att organ är kroppsdelar som finns inuti din kropp? Ditt hjärta är ett 

exempel på ett organ som finns inuti din kropp. Kan du komma på flera sådana 

organ? ( fundera tyst för dig själv en liten stund !) 

Om du till exempel skulle bli sjuk i ditt hjärta skulle du kunna bli frisk igen 

genom att doktorn opererade in hjärtat från en annan människa i dig. 

Men hur får doktorn egentligen tag i friska hjärtan? 

Jo, i Sverige tar doktorn organ, som till exempel hjärtan, från hjärndöda 

människor så att de som är sjuka kan få hjälp att bli friska igen. 
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Fråga 3: Är det bra eller inte bra att doktorn tar organ från hjärndöda för att de 

som är sjuka ska bli kunna bli friska igen? Hur tänker du? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

___  

 

Får patienten bestämma över sin egen död? 

Nu får du följa med hem till den gamla, sjuka kvinnan Astrid. Hon vrider och 

vänder sig i sin säng för hon har så otroligt ont i sin mage. Runt henne står 

hennes familj. Dom är så oroliga för henne så att dom ringer efter doktorn. När 

doktorn kommer vill dom att han ska ta med Astrid till sjukhuset på en gång. 

Men doktorn vill istället vara ensam med Astrid en liten stund. Doktorn förstår 

direkt att Astrid är allvarligt sjuk. Astrid säger till doktorn att hon inte orkar med 

fler undersökningar nu. Hon vill ha lugn och ro och få dö hemma. Doktorn 

lyssnar på hur Astrid vill ha det. Men Astrids familj tycker att doktorn gör fel 

som inte tar med Astrid till sjukhuset. 

Precis som Astrid i texten så bestämmer patienten själv i Sverige om han eller 

hon vill få vård eller inte. Att få vård kan till exempel vara att läggas in på 

sjukhus och få hjälp att bli frisk från någon sjukdom.  

 

Fråga 4: I texten på förra sidan kan du läsa att doktorn inte tar med Astrid till 

sjukhuset. 

 Gör doktorn rätt eller fel? Hur tänker du? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

___ 

  
  

Får doktorn hjälpa patienten att dö? 

Nej, doktorn får inte hjälpa patienten att dö! Det är förbjudet! Däremot ska 

doktorn se till att patienten inte lider. Om patienten har väldigt ont händer det 

ibland att doktorn måste ge patienten jättestark smärtstillande medicin för att 

inte patienten ska ha så ont. Då kan det faktiskt hända att patienten dör av den 

höga dosen av medicinen. 

 Fråga 5: Doktorn kan ge smärtstillande medicin i hög dos till patienten som har 

väldigt ont och är nära att dö. 

 Är det rätt att doktorn får göra det? Hur tänker du? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Namn:____________________________________                
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Bilaga 3 
Obearbetad lärobokstext 

 
Människan och djuren 
Ett etiskt problemområde som blir allt mer uppmärksammat gäller människans förhållande till 

djuren. Har människor rätt att göra vad som helst med djur för sin egen vinnings skull? 

 

Djurens värde 
Människans förhållande till djuren är verkligen komplicerat. I buren leker dansmusen i sitt 

hjul och äter av den mat som barnen ger sin älskling. På golvet står en råttfälla, agnad med ost 

för att en mus eller råtta ska gå i den och få ryggraden avslagen av fällans starka fjäderbygel. 

Människan har i alla tider haft olika husdjur samtidigt som hon jagat och dödat andra djur 

som hotat henne eller kunnat ge föda. 

    Den etiska ståndpunkt som ligger bakom dessa sätt att använda djur är att människans liv är 

mer värdefullt än djurens. Den uppfattningen finns företrädd redan i Bibelns 

skapelseberättelse där Gud sätter människan till herre över allting på jorden som hon får 

använda för sin egen del. 

    Men en förändring när det gäller människors värdering av djur håller på att ske i vår tid. En 

undersökning bland både unga och äldre personer i Sverige visade att över 60 procent ansåg 

att djur och människor i princip har samma värde. 

 

Djurförsök 

En verksamhet som leder till många etiska dilemman är forskning på djur. Omkring en halv 

miljon djur används varje år inom forskning i Sverige. Försöksdjuren är framför allt 

smågnagare men även större djur används. I vissa fall kan man undvika att använda 

försöksdjur och istället göra experiment och tester med cellodlingar. Men skälet till att 

forskare vill använda djur i sina försök är att djuren är så lika människan. Därför blir 

resultaten av djurförsök värdefulla när man utvecklar exempelvis mediciner för människan. 

Men likheten mellan människa och djur är också det som skapar etiska dilemman. Djur kan 

känna rädsla, glädje och smärta – som människan. 

 

Etiska vågskålar 

När ett forskningsprojekt med djurförsök bedöms ur etisk synpunkt vägs de olika skälen för 

och emot. I den ena vågskålen läggs sådant som talar för att försöket kan bidra till att en viktig 

medicin kan tas fram eller att ett stort problem, exempelvis aids, kan lösas.  

    I den andra vågskålen läggs sådant som talar för att själva försöket kommer att leda till 

lidande för försöksdjuren. För att få fram ett preparat mot en allvarlig sjukdom kan ett visst 

lidande hos försöksdjuren accepteras eftersom målet med forskningen är så angeläget. Men 

för att utveckla och allergitesta ett nytt diskmedel kan det inte vara berättigat att djur utsätts 

för lidande.  

    I varje särskilt fall av forskning med djurförsök måste en sådan avvägning göras. Slutligen 

är det en etisk nämnd som ger forskaren tillstånd att använda försöksdjur. 

 

Djurens rättigheter 

Bland dem som kämpar för djurens rättigheter finns olika uppfattningar om avvägningen 

mellan människans och djurens rättigheter. Peter Singer, filosof från Australien, har betytt 

mycket för djurrättsrörelsens utveckling med sin bok ”Djurens rättigheter”. Han står för en 
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medelväg. Enligt honom bör vi räkna med djuren ibland de varelser som vi har moraliska 

plikter mot. Människan måste bli mycket mer återhållsam i sitt sätt att använda djur. 

Människor måste ”sluta att betrakta deras (djurens) liv som något man kan förbruka för vilken 

obetydlig anledning vi än kan ha”. 

    En hårdare linje följer de som talar om djurens rättigheter som en parallell till de mänskliga 

rättigheterna. Den 24 april firas försöksdjurens dag av dem som sympatiserar med ”djurens 

rättigheter”. Deras krav är långtgående och innebär att djurförsök helt och hållet ska upphöra. 

Dessutom kräver man förbud mot jakt och mot att föda upp boskap, grisar och höns samt att 

ta mjölk från korna inom lantbruket. 

 

 

 

 

 

                               Uppgifter 

1. Varför vill forskare så gärna använda djur i försök som gäller mediciner till människor? 

2.  Vilka två olika uppfattningar om djurens rättigheter finns bland djurrättsaktivister? 

 

A. Vilken erfarenhet har du själv av kontakt med djur? Har du varit med när något 

husdjur avlivats? 

 

B.   Vad anser du om djurens värde, har de samma värde och rättigheter som människor? 

Vilka är dina argument? 

 

C.    Är det rätt att göra försök med djur i medicinsk forskning? Vilka krav ställer du? 
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Bilaga 4 
Enkätfrågor 

 

 1.   Skriv ner vad du minns av texten som hette ”Människan och djuren”. 

 

 2.   Hur tyckte du det var att förstå den texten? Sätt ett kryss efter det du  

  tycker passar bäst. 

 

 Lätt … 

           Ganska lätt … 

           Ganska svårt … 

           Svårt … 

 

3.  Varför tyckte du så? 

 

 

 

 

 

4. Skriv ner vad du minns av texten som hette ”Mellan liv och död”. 

 

5. Hur tyckte du det var att förstå den texten? Sätt ett kryss efter det du 

tycker passar bäst. 

 

Lätt … 

Ganska lätt … 

Ganska svårt … 

Svårt … 

       

6. Varför tyckte du så? 

 

 

 

 

Ett stort tack för att du har ställt upp och hjälpt oss! Vi önskar dej en härlig 

sommar med mycket sol och bad! 

 

Tack från Ingela och Elisabeth 
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