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Abstract 

Karin Stenlund. 2011. Läsning på mellanstadiet. En studie med fokus på 

elevers läsförmåga. (Reading in Grade 4 and 5 – focusing students’ reading 

ability).   

This study describes the reading ability of 26 middle school students, and 

the ways in which their reading development is supported in two different 

classrooms. In order to scrutinize results of students at different reading 

levels, three focus students were selected.  

This thesis has four aims. One is to use tests to examine the students’ 

reading ability as regards their decoding skills and reading comprehension as 

well as to study other cognitive skills related to reading ability. Another is to 

describe the students’ reading ability and attitudes towards reading from 

their own as well as their teachers’ perspectives. A third aim is to analyze 

how the results of different parts of the study are related to one another. The 

fourth and final aim is to analyze the classroom activities with a special 

focus on how reading ability is supported. 

The study combines quantitative analyses of the students’ reading ability 

with qualitative analyses of classroom activities. The quantitative sections of 

the study include various reading tests as well as the teachers’ assessment of 

the students’ reading development and their answers to selected questions in 

a student questionnaire concerning their view on reading.  

The results reveal that several of these students haven´t automated their 

decoding ability in Grade 4, but that nevertheless most of the students attain 

their grade level in a reading comprehension test in Grade 4 as well as the 

goals of a national reading test in Grade 5. However, most of the questions 

in these two tests require answers that can be explicitly found in the text and 

do not require any deeper reading comprehension such as inference making 

for instance. The results also show that these students are unable to assess 

whether reading is easy for them, but can assess their own reading ability if 

the purpose is to compare their reading skills with their classmates. The 

classroom observations indicate that despite quite extensive text work in the 

classrooms, students who need to develop their decoding abilities receive 

little support, and that although classroom work focusing on text 

comprehension is quite frequent, this does not often include deeper levels 

such as inference making. 

 

Keywords: reading ability, decoding, reading comprehension, middle 

school, teacher assessment, questionnaire, classroom observation  
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undersökning medfört. Till eleverna i de två klasserna för att de välvilligt 

deltagit i min studie.  

 Jag vill också tacka mina handledare Kristina (Nina) Danielsson och 
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Inledning 

I den här undersökningen genomförs studier av mellanstadieelevers 

läsförmåga och av de förutsättningar till utveckling av läsförmågan som 

elever ges i undervisningssituationer.  

I dagens samhälle ställs allt högre krav på individers läs- och 

skrivförmåga för att klara arbetet i skolan och det fortsatta livet. För att 

hantera vardagslivet och arbetet i skolan är läs- och skrivkraven något olika. 

I vardagslivet kan tolkningar av skrivna budskap som till exempel olika 

anvisningar, SMS eller vägskyltar få omedelbara konsekvenser för hur 

individer agerar. Den mesta vardagsläsningen avser kortare lässessioner 

inflikade i de dagliga aktiviteterna. Denna typ av läsning ställer höga 

precisionskrav på läsaren (Myrberg, 2007). I skolan däremot är kunskapen i 

större utsträckning än i det omgivande samhället textburen och att läsa 

skönlitteratur eller att ”läsa för att lära” ställer enligt Myrberg andra krav på 

läsaren vad gäller läsflyt och uthållighet. En av skolans viktigaste uppgifter 

är därför att utifrån enskilda förutsättningar utveckla elevers läs- och 

skrivförmåga. Enligt kursplanen ska elever vad gäller läsning i slutet av det 

femte skolåret: 

kunna delta i samtal, kunna berätta om upplevelser och händelser samt kunna 

återge innehållet i berättelser 

kunna läsa och förstå till åldern avpassade texter av olika slag  

(Skolverket, 2000:39) 

Fyra av fem ungdomar utvecklar en läs- och skrivförmåga som gör att de kan 

hantera de flesta vardagliga läs- och skrivsituationerna, men det finns också 

ett antal elever som får stora problem med att utveckla en väl fungerande 

läsning som även fungerar för andra typer av läsning (Myrberg, 2000). En 

omfattande forskning har bedrivits om läs- och skrivutveckling och om 

förebyggande av läs- och skrivsvårigheter för att möta elevers behov (Høien 

& Lundberg, 1999; Myrberg, 2003; Torgesen, 2007), men enligt Anmarkrud 

(2009) tycks det som om lärarna inte baserar sin läsundervisning på den 

kunskap som forskningsfältet ackumulerat under de senaste 30 åren. Utifrån 

resultat i PIRLS-studien (2006) är läsundervisningen inte heller lika 

omfattande i Sverige som i andra länder (Skolverket, 2007a). 

Undervisningen i skolan har i stort sett fokuserat på läsinlärning och den 

tekniska sidan av läsandet, avkodningen, eftersom det funnits en tro om att 

läsförståelse kommer av sig självt när eleverna ”knäckt koden” 

(Skolverket, 2007b). Läsinlärningen är dock inte avslutad i och med att 
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elever uppnått en flytande och säker läsning utan elevers läsförståelse måste 

också fortsättningsvis utvecklas.  När eleverna börjar på mellanstadiet blir 

texterna allt längre och mer informationstäta. Detta ställer allt högre krav på 

elevers förmåga att förstå vad de läser eftersom syftet med läsningen då är 

att de ska ”läsa för att lära”.  I USA finns uttrycket ”fourth grade slump” 

som syftar på svårigheten för en del elever att gå från läsinlärning till att läsa 

för att lära (Chall & Jacobs, 2003). Svenska 9–10 åringars 

läsförståelseresultat har också försämrats i internationella undersökningar 

(Reading Literacy Study RL 1991, 2001; PIRLS-studierna 2001, 2006). 

Den mesta forskningen inom läs- och skrivområdet har enligt Skolverket 

(2007b) fokuserat på förskola, läsinlärning och gymnasiet. Av de 34 

granskade läs- och skrivundersökningarna som genomförts under åren 1995–

2007 avser endast fyra studier mellanstadiet med elever i åldrarna 9–12 år.  

Johnsson Smaragdi & Jönsson (2002) undersökte 11 – 12 åringars läsvanor 

över tre decennier och hur boken står sig i mediekonkurrensen. Ewald 

(2007) studerade elevers och lärares syn på litteraturläsning under skolans 

mellanår. Malmgren (1997) gjorde i en aktionsforskning i årskurserna 5 och 

6 en fördjupad närstudie av åtta elevers läsande.  Eriksson (2002) studerade 

elevers interaktion i autentiska boksamtal i årskurserna 4–7. Brink (2006) 

har utifrån Malmgrens insamlade material studerat elevers boksamtal utifrån 

ett genusperspektiv. De nämnda studierna har antingen avsett elevers 

läsintresse eller elevers läsande och då främst läsandet av skönlitteratur. 

Swärd (2008) har i sin studie undersökt vad som främjar en god 

läsutveckling hos elever på låg- mellan- och högstadiet samt gymnasiet. 

Utifrån resultat i Trendstudien jämförde Wolff (2005) elevernas läsförmåga 

med socioekonomiska och kulturella faktorer, medan Frank (2009) 

undersökte elevers läsförmåga utifrån resultat i PIRLS (2001) i förhållande 

till skolklimat, hem- skolsamverkan, lärarkompetens och elevers 

hembakgrund. Fröjd (2005) undersökte läsförmågan hos elever i åk 9 i Borås 

under 2000–2002. De tre senare studierna har fokuserat på elevers 

läsförståelse och av denna genomgång framgår att det inte finns några 

enskilda svenska studier som belyser mellanstadieelevers läsförmåga, 

gällande både avkodningsförmåga och läsförståelse.  

Mitt forskningsbidrag är att beskriva en grupp svenska 

mellanstadieelevers läsförmåga avseende både avkodningsförmåga och 

läsförståelse. Det är viktigt att undersöka om elever automatiserat sin 

avkodning då de börjar på mellanstadiet, eftersom det är en av de 

nödvändiga förmågorna för att elever alls ska ha en möjlighet att kunna ”läsa 

för att lära” och det är också av värde att undersöka vilken läsförståelse som 

elever på mellanstadiet ger uttryck för, eftersom svenska mellanstadieelevers 

läsförståelseresultat enligt internationella undersökningar gradvis försämrats. 

För att beskrivningen av elevers läsförmåga ska bli så tydlig som möjligt är 

det även betydelsefullt att undersöka hur väl elevers testade läsförmåga 

överensstämmer med lärares bedömningar av elevers läsutveckling och även 
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med elevers egna uppfattningar om sin läsning. Samtidigt är det också 

viktigt att som komplement undersöka vilka förutsättningar elever ges till 

utveckling av läsförmågan i klassrummet, eftersom klassrumsarbetet i hög 

grad påverkar elevers möjligheter till lärande. 

1.1 Syfte  
Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka en grupp 

mellanstadieelevers läsförmåga och vilka förutsättningar till utveckling av 

läsförmågan som elever ges i klassrummet.  

Studien kan sägas ha fyra specifika delsyften. Ett delsyfte är att genom 

testförfarande undersöka mellanstadieelevers läsförmåga när det gäller 

avkodning och läsförståelse och till några faktorer som kan relateras till 

dessa två aspekter av läsförmåga. Ett annat delsyfte är att studera elevers 

läsförmåga ur ett lärar- och elevperspektiv för att på så sätt bredda 

perspektivet. Här används dels lärares bedömningar av elevers läsutveckling 

i olika dimensioner utifrån det bedömningsschema som utarbetats av 

Lundberg & Herrlin (2005), dels elevers enkätsvar angående deras 

uppfattningar om sitt läsande.  Ett tredje delsyfte är att ta reda på hur 

testresultat, lärarbedömningar och elevers enkätsvar förhåller sig till 

varandra. Ytterligare ett delsyfte är att undersöka vilka klassrumsaktiviteter 

som förekommer i klassrummet och hur det specifika textarbetet går till 

utifrån den övergripande frågan kring vilka förutsättningar till utveckling av 

läsförmågan elever ges i klassrummet. 

1.2 Disposition 
Texten är disponerad i fem kapitel. I inledningen ges en beskrivning av 

faktorer som påverkat studiens inriktning. Kapitel 2 tar upp svenska elevers 

resultat i internationella läsundersökningar, svenska elevers uppfattningar 

om läsning samt tidigare forskning inom läsområdet. I Kapitel 3 redogörs för 

den empiriska delen som innefattar undersökningens utgångspunkter, 

insamlat material, genomförande av studien, bearbetning av datamaterialet 

samt gjorda analyser. Resultaten redovisas och sammanfattas i Kapitel 4. 

Avslutningsvis diskuteras de viktigaste resultaten i Kapitel 5.  
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2 Bakgrund 

I Bakgrunden görs först en genomgång av svenska elevers resultat i några 

internationella läsundersökningar och därefter redovisas resultat angående 

svenska elevers uppfattningar om läsning. Sedan görs en genomgång av 

aktuell läsforskning. Till sist redogörs för ett till läsförmåga kompletterande 

didaktiskt perspektiv utifrån den övergripande frågan om elevers 

utvecklingsmöjligheter av läsförmågan i klassrummet.  

2.1 Svenska elevers resultat i internationella 

läsundersökningar 
Sverige har deltagit i ett flertal internationella läsundersökningar. Redan 

1991 deltog Sverige i en undersökning om 9-åringars läskompetens Reading 

Literacy Study (RL), den så kallade Trendstudien. Undersökningen 

genomfördes både 1991 och 2001 för att på så sätt få ett mått på förändringar 

i läsförmåga över de tio gångna åren (Gustafsson & Rosén, 2005). 

Medelvärdet för Sveriges elever i dessa undersökningar visade på en 

tillbakagång på ungefär 15 poäng mellan 1991 och 2001, medan eleverna i 

de flesta andra länderna nått en högre medelpoäng. En annan internationell 

undersökning där elevers läsförståelse står i fokus är Progress in 

International Reading Literacy Study (PIRLS) som genomfördes med elever 

i åk 4 åren 2001 och 2006. Svenska elever lyckades där i ett internationellt 

perspektiv med den grundläggande läsförmågan, men andelen starka och 

mycket starka läsare har minskat under de senaste fem åren (Skolverket 

2007a). Sverige ingår i en grupp av länder där eleverna når ett signifikant 

högre resultat på frågor där svaren för det mesta finns i texten, vilka ska 

mäta de så kallade textbaserade läsförståelseprocesserna, än på frågor som 

kräver att eleverna bland annat ska göra inferenser, alltså frågor som avser 

att mäta tolkande och värderande läsförståelseprocesser.  

Det finns också internationella läsundersökningar gjorda på äldre elever. I 

Programme for International Student Assessment (PISA) undersöks bland 

annat femtonåriga elevers läsförståelse. Denna undersökning genomförs vart 

tredje år och den senaste gjordes 2009 då läsförståelse var ett av 

huvudområdena liksom i PISA-undersökningen 2000. Vid en jämförelse av 

resultaten i Sverige mellan 2000 och 2009 har 15-åringarnas genomsnittliga 

läsförståelseresultat utifrån läsnivåer försämrats (Skolverket, 2010). 

Nedgången är störst för svaga läsare, men det har även skett en tillbakagång 

bland elever som bedöms som avancerade läsare. I PISA 2000, 2003 och 
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2006 var svenska 15-åringars läsförståelse signifikant högre än OECD-

genomsnittet men 2009 ligger den på genomsnittsnivå. 

2.1.1 Svenska elevers uppfattningar om läsning  

I både Trendstudien (1991, 2001) och i PIRLS-studierna (2001, 2006) 

genomfördes förutom studier av elevers läsförståelse även en 

elevundersökning i form av en enkät om elevers uppfattningar om läsning. 

Enligt PIRLS-studien (2006) och Trendstudien (2001) tycks det finnas en 

samvariation mellan elevers uppfattning om den egna läsförmågan och 

läsprovsresultat (Gustafsson & Rosén, 2005; Skolverket, 2007a). Eleverna i 

Trendstudien bedömer sin läsfärdighet mer positivt 2001 än 1991, vilket inte 

motsvarar de försämrade läsprovsresultat som eleverna uppvisade 2001. 

Nästan hälften av eleverna angav 2001 att de läser ”mycket bra” medan 

endast cirka var fjärde elev svarade detta år 1991. I PIRLS-studien uppgår 

andelen elever som uppgav att de har en mycket positiv uppfattning om den 

egna läsförmågan till knappt två tredjedelar, medan ytterst få elever uppgav 

att de har en negativ uppfattning.  Fredriksson, Villalba & Taube (u.u.) fann i 

en studie att när elever ska skatta sin egen läsförmåga och bedöma om de 

läser ”mycket dåligt”, ”dåligt”, ”medelbra”, ”bra” eller ”mycket bra” 

övervärderar de flesta eleverna sin läsförmåga. Endast en fjärdedel av 

eleverna i årskurs 3 och 8 bedömer sin läsförmåga korrekt och skillnaden 

mellan äldre och yngre elever är liten.   

I PIRLS-studien (2006) uppgav 45 % av eleverna att de har en mycket 

positiv attityd till läsning, medan andelen elever med en närmast negativ 

attityd uppgick till 10 %. Andelen svenska elever som angav att de har en 

mycket positiv attityd till läsning har minskat kraftigt sedan 2001.  

Resultat i Trendstudien visar att läsning av böcker för nöjes skull har 

minskat mellan 1991 och 2001. Även i PIRLS (2006) konstateras att den 

grupp som läser mest för nöjes skull har minskat sedan 2001. Den andel 

elever som angav att de läser berättelser varje eller nästan varje dag har 

också enligt PIRLS-studierna minskat mellan 2001 och 2006 och uppgick 

2006 till 30 %. Den andel som svarade att de aldrig eller nästan aldrig läser 

den typen av texter har ökat i motsvarande grad till 15 %. Svenska elever 

som uppgav att de läser faktatexter (faktaböcker, tidskrifter eller 

veckotidningar, dagstidningar, instruktioner och anvisningar) har ökat 

mellan 2001 och 2006 och den andelen uppgick 2006 till 9 %.  

Enligt Trendstudien (2001) har omfattningen av boklån på bibliotek också 

minskat kraftigt.  Denna minskning sammanfaller dock med ett 

internationellt mönster, men i Sverige är minskningen större än i andra 

länder. 
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2.2 Avkodning 

Eftersom fonologisk medvetenhet tycks vara en viktig förutsättning för 

utveckling av avkodningsförmågan inleds forskningsredovisningen om 

avkodning med den språkliga medvetenheten som fonologisk medvetenhet 

är en del av.  

Många forskare är överens om att barn behöver vara språkligt medvetna 

(se bl.a. Lundberg, 2010; Olofsson, 2009) för att det ska finnas möjligheter 

till en gynnsam läsutveckling. För detta fordras att barnet förstår att språket 

består av ord och att ord kan delas i mindre delar som i sin tur åter kan sättas 

samman till ord. Barnet måste kunna bortse från innehållet och rikta sin 

uppmärksamhet mot formsidan. I den språkliga medvetenheten ingår bland 

annat fonologisk och syntaktisk medvetenhet. Den syntaktiska 

medvetenheten anses dock ha större betydelse för läsare som kommit längre 

i sin läsutveckling och kommer därför att tas upp längre fram. Den del i den 

språkliga medvetenheten som tycks ha störst betydelse för utvecklingen av 

avkodningsförmågan är den fonologiska medvetenheten som inte bara kan 

sägas vara en viktig förutsättning för läsinlärning, utan den kan också övas 

upp och utvecklas under läsinlärningen. 

Enligt bland annat Frost (2003) är barnets uppgift i den begynnande 

läsinlärningen att känna igen en bokstav (grafemet) och plocka fram den 

språkliga information som bokstaven representerar (språkljudet – fonemet).  

I denna så kallade fonologiska medvetenhet ingår bland annat två viktiga 

processer, analys och syntes (se t.ex. Lundberg, 2010:50).  Att göra en 

analys betyder att barnet ska dela upp ett ord i enskilda språkljud (fonem) 

och en syntes innebär att barnet ska sammanföra ett antal enskilda språkljud 

(fonem) till ett ord (s. 44–45).   Ett barns fonologiska medvetenhet kan 

förutsäga den kommande läsutvecklingen (Bowey, 2007; Lundberg, 2010; 

Olofsson, 2009). När barnet har förstått den alfabetiska principen, det vill 

säga att en bokstav motsvaras av ett bokstavsljud1, brukar det sägas att barnet 

har ”knäckt den alfabetiska koden” (Lundberg & Herrlin, 2005:11). 

Avkodning av ord innefattar dock inte bara fonologisk ordavkodning utan 

även ortografisk (Figur 1). Den mesta forskningen på avkodning är enligt 

Byrne (2007) gjord på avkodning av enstaka ord men detta skiljer sig 

väsentligt från avkodning av ord i text. Perfetti, Marron & Foltz (1996) 

menar också att en korrekt avkodning vid textläsning inte behöver motsvaras 

av en korrekt avkodning vid läsning av enstaka ord. Den största skillnaden 

mellan att avkoda enstaka ord och ord i text är att läsare vid avkodning av 

text kan använda kontexten som stöd för avkodningen.  

En läsares avkodning påverkas av läsarens ordförråd och ordförrådet 

påverkas också av läsarens avkodning. Enligt Perfetti (2010:292) finns det 

                          
1 Det är inte alltid som en bokstav motsvaras av ett bokstavsljud. En bokstav kan ibland 
motsvara två bokstavsljud som t.ex. i x. Ibland kan också två eller tre bokstäver motsvaras av 
ett bokstavsljud som t.ex. i ng och stj.  
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ett ömsesidigt orsakssamband mellan avkodning och ordförråd (Figur 2). 

Perfetti menar att kunskapen om ett ords betydelse påverkar avkodningen av 

ett känt ord genom att det förstärker sambandet mellan ordets ortografiska 

form (stavningen) och betydelsen. Avkodningen påverkar direkt ordförrådet 

genom att en lyckad avkodning återkallar kända ord, vilket förstärker 

sambandet mellan form och betydelse och också genom att etablera 

kontextberoende länkar mellan okända ord och meningsbärande kontext.  

Ett exempel på en modell av en läsares utveckling av 

ordavkodningsförmågan ges i (Figur 1). 

 

Figur 1. Utvecklingsmodell för ordavkodningsförmåga (Frost, 2003:101). 

En annan modell för ordavkodningsutveckling har presenterats av Høien & 

Lundberg (1999:45) och de stadier som nämnts i den modellen är 

pseudoläsning, logografisk-visuell, alfabetisk-fonemisk och ortografisk-

morfemisk läsning.  

Vid utveckling av ordavkodning kan läsare enligt (Ehri, 1997; Frost, 

2003:101) använda sig av olika strategier, visuella strategier, partiell 

avkodning, fonologisk strategi och/eller ortografiska strategier (Figur 1).  

Frost menar att läsare i den grundläggande fasen i sin läsutveckling använder 

sig av flera olika parallella strategier i samspel för att utveckla en 

”helhetsläsning”.   I början av sin läsutveckling använder sig läsaren endast 

av visuella strategier som innebär att läsaren tar fasta på markanta drag i 

ordet. I Høien & Lundbergs ordavkodningsmodell motsvaras detta av en 

logografisk-visuell läsning. I det andra steget börjar läsaren också delvis 

ljuda ut vissa fonem i ord. Många av de läsare som har 

avkodningssvårigheter har enligt Frost (2003:102) avstannat i detta steg. 

Magnusson & Naucler (1991) menar också att svaga läsare tycks 

koncentrera sig på meningslösa delar som fonem, medan skickliga läsare 

inriktar sig på meningsfulla delar som morfem och ord. 
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Det tredje steget innebär att läsaren ibland ljudar ut hela ordet. Därmed 

använder sig läsaren av en fonologisk strategi eller fonologisk läsning (se 

bl.a. Adams, 1990) och detta motsvaras i Høien & Lundbergs 

ordavkodningsmodell av alfabetisk-fonemisk läsning.  Det sista steget, 

användning av ortografiska strategier, bygger på att den fonologiska 

strategin etablerats och att läsaren samtidigt bygger upp en kunskap om ord, 

orddelar (stavelser, bokstavskluster eller morfem), prefix och suffix (Frost, 

2003; Myrberg, 2004). I Høiens & Lundbergs modell benämns detta stadium 

för ortografisk-morfemisk läsning.   

Forskare menar att elever måste ha uppnått sin åldersnivå i 

avkodningsförmåga senast i slutet av det andra skolåret, eftersom elever som 

redan från början av sin skoltid halkar efter i sin läsutveckling har små 

möjligheter att återhämta detta senare (Carter, 1984; Shaywitz, Escobar, 

Shaywitz, Fletcher & Makuch, 1992). Enligt Myrberg (2004) utgör den 

ortografiska läsningen basen för en högautomatiserad läsning med fokus på 

läsförståelse istället för ordavkodning. En flytande ortografisk läsning är 

också enligt Myrberg en förutsättning för elevers ordförrådsutveckling.  

2.2.1 Automatisering och läsflyt 

En av de viktigaste faktorerna för att en läsare ska förstå en text är alltså att 

avkodningen automatiserats, eftersom en svag avkodningsförmåga hos en 

läsare kan innebära att avkodningen upptar en för stor del av de kognitiva 

resurserna och att det därför blir för lite över till förståelsearbetet (LaBerge 

& Samuels, 1974). Om en text läses utan automatik blir det svårt för en 

läsare att komma ihåg vad som lästs och att relatera idéer som lästs i texten 

till tidigare bakgrundskunskap (National Reading Panel, 2000; Pacific 

resources for Education and learning PREL, 2003). Avkodningsförmågan 

anses dock ha större betydelse för yngre läsares läsutveckling och 

läsförståelse än för äldre läsare då istället språkförståelseprocesserna ökar i 

betydelse (Vellutino, Fletcher, Snowling & Scanlon, 2004). 

Ett begrepp som allt oftare används för automatiserad läsning av text är 

läsflyt. Torgeson & Hudson (2006) menar att läsflyt består av tre delar, 

nämligen exakthet, hastighet och rätt prosodi2. Med exakthet menas 

förmågan att känna igen och att avkoda ord korrekt. Förutsättningar för 

exakthet kan vara att förstå den alfabetiska principen, förmågan att ljuda 

ihop ord, förmågan att använda andra ledtrådar för att identifiera ord i text 

och ett stort förråd av högfrekventa ord.  Läshastigheten innebär den 

hastighet med vilken läsaren rör sig genom en text och kan utgöras av antalet 

korrekt lästa ord per minut. Att läsa med rätt prosodi innebär bland annat att 

läsaren varierar intonation och betoning vid läsningen, vilket i sin tur kan 

                          
2 Enligt NE handlar prosodi om de språkliga egenskaperna intonation, rytm och dynamik, 
ibland benämnt språkmelodi. 
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visa på om läsaren förstår texten. En läsning med god intonation och 

betoning kan också vara ett stöd för läsaren i förståelsearbetet. Torgeson & 

Hudson anser att den viktigaste prediktorn för variationen i en läsares läsflyt 

är ett mått som både innehåller hastigheten av igenkännandet av individuella 

ord och mängden av ’sight words’. Enligt Ehri (2007:135) innebär ’sight 

words’ att läsaren bara behöver en snabb titt på ordet för att aktivera dess 

uttal och betydelse, något som alltså kan liknas vid ett visuellt ordförråd.  

Det sammanhang som ordet ingår i (kontexten) kan också vara av 

betydelse för läsarens avkodning, men forskare har olika uppfattningar om 

vilken betydelse kontexten har för läsningen. Danielsson (2003) kom i sin 

studie fram till att tidiga läsare måste ha uppnått en viss läsförmågenivå för 

att kunna utnyttja kontexten för avkodningen. Goodman (1982) fann att 

nybörjarläsare läste färre fel vid läsning av text än vid läsning av enstaka ord 

och dessutom att tredjeårselever drog mer nytta av kontexten än 

andraårselever. Goodman drog då slutsatsen att det är de mer avancerade 

läsarna som drar nytta av de högre lingvistiska nivåerna som till exempel 

syntax och kontext, medan de mindre skickliga läsarna tycks förlita sig till 

den fonologiska läsningen. Stanovich (2000:406) anser att det finns 

skillnader i hur skickliga och svaga läsare utnyttjar kontexten. Enligt 

Stanovich stödjer sig de svaga läsarna kompensatoriskt på den kontextuella 

informationen när de ska avkoda de enstaka orden i texten, medan de 

skickliga läsarna är så snabba och automatiska att de inte behöver 

kontextuell information för sin avkodning. Istället är de bättre än de svaga 

läsarna på att utnyttja kontextuell information för att underlätta sina 

förståelseprocesser.  

Stanovich (1984) förespråkar en interaktionistisk kompensatorisk modell i 

läsning som innebär att läsare med svagheter på en nivå tycks kunna 

kompensera dessa med förmågor på andra nivåer:  

Deficiencies at any level in the processing hierarchy can be compensated for 

by a greater use of information from other levels,… And this compensation 

takes place irrespective of the level of deficient process (1984:15). 

När det gäller avkodningsförmågan kan fyra olika grupper av läsare 

identifieras. Den första gruppen visar inte på några svårigheter vare sig med 

korrekt avkodning eller med läshastighet. Den andra gruppen läsare avkodar 

korrekt men långsamt, medan den tredje gruppen läser snabbt med många 

läsfel som följd (Johansson, 2010). Den fjärde gruppen läsare gör både 

många läsfel samtidigt som de avkodar långsamt. Bland läsare som har 

medelmåttiga eller allvarliga svårigheter att läsa ord är det enligt Torgesen 

(2007) lättare att avhjälpa problem med korrekt avkodning än med läsflyt.  
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2.3 Läsförståelse 

Det finns olika definitioner på läsförståelse men gemensamt för många av 

dem är att definitionen innefattar ett samspel mellan texten och läsaren och 

att detta samspel sker i en process. Exempel på sådana definitioner är: 

We define reading comprehension as the process of simultaneously extracting 

and constructing meaning through interaction and involvement with written 

language (Snow, 2002:11). 

Förmågan att läsa vad som faktiskt står på raderna, det som står mellan 

raderna och förmågan att se kritiskt på texten både vad gäller innehåll och 

form (Rosén, Längsjö, Nilsson & Gustafsson, 2008:25). 

Läsförståelse är att utvinna och skapa mening när man genomsöker skriven 

text och samspelar med den (Bråten, 2007:13–14). 

Läsförståelse handlar alltså enligt definitionerna ovan å ena sidan om att 

utvinna den mening som texten förmedlar, å andra sidan måste läsaren skapa 

mening genom att dra slutsatser utöver textens bokstavliga innebörd.  

Målet med all läsning är att förstå vad som läses och ibland brukar 

läsförståelse sägas innefatta tre olika delar, läsaren, texten och aktiviteten 

(Snow, 2002). Min forskningsgenomgång handlar i huvudsak om läsaren.  

Läsförståelse är komplex, men kan sägas bestå av processerna avkodning 

och språkförståelse (Gough & Tunmer, 1986; Vellutino, 2003). Nästan all 

forskning i läsförståelse har fokuserat på att identifiera och undersöka dessa 

två processer var för sig och det har inneburit att vi har kommit en lång bit 

på väg när det gäller att förstå hur förståelsen fungerar (Kintsch & Rawson 

2007:225). Läsförståelse är däremot inte så enkelt som summan av 

avkodnings- och läsförståelseprocesserna var för sig, utan det intressanta är 

vad som händer när de båda processerna slås samman.  

Enligt Kintsch (1994:294) kan texter förstås på tre olika nivåer: 

ytstruktur, textbas och situationsmodell. Den första nivån ytstrukturen 

omfattas av textens ord och fraser och de språkliga relationerna dem 

emellan. På nästa nivå skall förståelsen helst resultera i en textbas (Kintsch 

& Rawson, 2007:211). Textbasen är främst semantiskt definierad och 

representeras av innehållet i texten. Skapandet av en textbas kan vara 

tillräckligt för att reproducera texten men inte för en djupare förståelse av 

den. För en djupare förståelse måste texten användas för att konstruera en 

situationsmodell som kan beskrivas som en mental modell av den situation 

som beskrivs av texten (a.a.:219). Situationsmodellen skapas genom att 

läsaren integrerar relevant bakgrundskunskap med textens ytstruktur och 

textbas.  
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2.3.1 Språkförståelse 

Många forskare betonar som nämnts ovan avkodningens betydelse för 

läsförståelsen men de framhåller samtidigt att avkodningsförmågan inte är en 

tillräcklig förutsättning för att läsare ska uppnå en god läsförståelse (Adams, 

1990; Stanovich, 2000). Tillägnandet av läsförståelseförmåga förutsätter 

förutom avkodning att läsare förstår muntligt språk, det vill säga att en 

allmän språkförståelse finns (Gough & Tunmer, 1986; Kintsch & Rawson, 

2007). En förståelse av språk innefattar alla delar som gör att en läsare kan 

återskapa ett föreställningsinnehåll utifrån det läsaren hört. Det kan innefatta 

kännedom om meningars uppbyggnad, språkliga bilder, underförstådda 

betydelser, kännedom om textvärldar och kännedom om texttyper (genrer) 

(se t.ex. Elbro, 2004).  

När det gäller förståelse av text brukar det talas om en läsares läs- eller 

hörförståelse. Generellt tycks sambandet mellan läsförståelse och 

hörförståelse vara stort, speciellt när eleverna blir äldre och läsförståelsen 

blir mer beroende av kunskap och förståelse än av avkodningsnivån 

(Cunningham & Freeman, 1984; Perfetti, Landi & Oakhill, 2007:225; 

Vellutino et al., 2004). Samuelsson (2001) menar att hörförståelse med en 

relativt god säkerhet kan predicera en elevs läsförståelse och tvärtom. Det 

kan dock finnas en del metodologiska överväganden vid en jämförelse 

mellan hör- och läsförståelse (Uppstad & Solheim, 2006). Det kan till 

exempel vara svårt att göra hörförståelsetest autentiska då det bland annat 

måste avgöras vad som är en lämplig talhastighet. I läsförståelsetest kan 

läsaren själv ha kontroll över hastigheten men vid hörförståelsetest är 

lyssnaren hänvisad till uppläsarens tempo (a.a.). Trots detta tycks det finnas 

en enighet om att läs- och hörförståelse är jämförbara när elevers förståelse 

av text prövas. 

2.3.2 Språkförståelserelaterade faktorer 

Utifrån forskning kan också ett antal språkförståelserelaterade faktorer som 

till exempel syntaktisk medvetenhet samt ordkunskap och ordförråd 

identifieras. 

2.3.2.1 Syntaktisk medvetenhet 

En faktor som kan påverka en läsares språkförståelse av en skriven text är 

syntaktisk medvetenhet. Den syntaktiska medvetenhet handlar om en läsares 

känslighet för vad som är grammatiskt acceptabelt. Om denna känslighet 

finns klarar läsaren att avgöra om en mening överensstämmer med språkets 

regler för böjning och satsbyggnad. En sådan syntaktisk medvetenhet gör att 

läsaren kan upptäcka felläsningar som skapar ogrammatiska meningar eller 

nonsensmeningar (Magnusson & Nauclér, 1991; Vellutino, 2003). Crain & 



26 
 

Shankweiler (1988) menar att syntaktiska svårigheter hos läsare snarare kan 

röra begränsningar i processandet än brist på syntaktisk kunskap. De fann att 

svaga läsare förstod relativt komplexa meningar men att begränsningarna 

fanns i den verbala arbetsminneskapaciteten eller i svårigheter att processa 

fonologiskt material.   

2.3.2.2 Ordkunskap och ordförråd 

Läsarens ordförståelse tycks också ha en stor betydelse för möjligheten att 

förstå text (Perfetti et al., 2007). Perfetti (2010:293) framför att det finns ett 

ömsesidigt orsakssamband mellan ordförråd och förståelse. Läsarens 

möjligheter att förstå ett ord i en text är kritiskt för förståelsen, men 

samtidigt kan läsaren utifrån kontexten lära sig något om ett okänt ords 

betydelse.  Dessa samband visas i Figur 2. 

 

           

Figur 2. Samband mellan ordförråd och förståelse (Perfetti 2010:293). 

Av Figur 2 framgår att det finns ömsesidiga orsakssamband mellan ordförråd 

och förståelse samt som tidigare nämnts mellan avkodning och ordförråd, 

men däremot inte mellan avkodning och förståelse. Nagy & Scott (2000) 

uppskattar att en läsare måste förstå minst 90 % av orden i en text för att den 

ska kunna förstås.  

När det gäller en läsares ordförråd eller ordkunskap kan det finnas både 

kvantitativa och kvalitativa skillnader mellan läsarna (Gellert, 2003). Den 

kvantitativa skillnaden betyder att läsare känner till olika många ord. 

Kvalitativt innebär skillnaden att läsarens ordkunskap enligt kan utgöra ett 

kontinuum (t.ex. Beck & McKeown, 1991). I den ena ytterpunkten har 

läsaren aldrig hört eller sett ordet och i den andra ytterpunkten har läsaren 

både kunskap om ordet i olika kontexter och om andra ord inom samma 

betydelsefält. Curtis (1987) kom i en undersökning av femteklassare fram till 

att det gick att urskilja ordkunskap på fyra olika nivåer. På den första nivån 

hade eleven sett eller hört ordet, 80 % av eleverna i undersökningsgruppen 

uppgav att de hade det. På den andra kunde eleven använda ordet rätt och det 

klarade 70 % av eleverna. 50 % av eleverna klarade den tredje nivån som 

innebar att eleven skulle förklara ordet. På den fjärde och sista nivån, som 

20 % av eleverna klarade, skulle eleven ange en synonym eller definiera 

ordet. 
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2.4 Avkodning och språkförståelse 

Målet med all läsning är att förstå det som läses och läsförståelsen beskrivs 

som nämnts ovan ofta utifrån processerna avkodning och förståelse. Gough 

& Tunmer (1986) introducerade för ett par decennier sedan den ofta citerade 

läsformeln ”The Simple View of Reading” vilken tar sin utgångspunkt i 

relationen mellan dessa förmågor:  

Läsning = Avkodning x Språkförståelse  

Båda förmågorna anses nödvändiga och ingen av dem är ensam tillräcklig 

för att en funktionell läsning ska uppnås. Eftersom förhållandet bygger på en 

multiplikation blir det ingen funktionell läsning om endera faktorn är 0. 

Enligt denna formel utkristalliserar det sig fyra olika grupper av läsare, 

beroende på deras avkodningsförmåga och språkförståelse (Figur 3).  De här 

grupperna har också motsvarighet i empirisk forskning där olika läsarprofiler 

beskrivits (se nedan). 

 

Figur 3. ”The Simple View of Reading” (Gough & Tunmer, 1986) 

Enligt modellen kan det förekomma läsare som inte tycks ha några 

svårigheter alls med vare sig ordavkodning eller språkförståelse. En annan 

grupp läsare visar både på ordavkodnings- och språkförståelsesvårigheter. 

Läsare med en sådan profil tycks ha sammansatta svårigheter och benämns 

ha ’Garden Variety’ läs- och skrivproblem. Denna benämning används 

också av Stanovich (2000) på läsare med dessa svårigheter. En tredje grupp 

läsare verkar ha en svag ordavkodningsförmåga men en god språkförståelse.  

Läsare med en sådan profil benämns som läsare med specifika läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi och den svaga ordavkodningsförmågan tycks oftast 

bero på fonologiska svårigheter (Vellutino et al., 2004). 

I en studie av 7–8 åriga läsare kom Oakhill, Cain & Bryant (2003) fram 

till att trots att avkodning och läsförståelse är korrelerade med varandra är 

det olika delförmågor som förutsäger variationen i avkodning och i 
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läsförståelse. I deras studie påverkade delförmågorna övervakning av 

förståelsen, textintegrationsförmågan och berättelsestrukturerna 

förståelseresultatet men inte avkodningsresultatet. Jackson & Doellinger 

(2002) fann i en grupp på 17 svaga läsare sex studenter som trots sin svaga 

avkodningsförmåga hade en förståelse som överensstämde med de elever 

som var medelgoda avkodare.   

Den fjärde gruppen läsare i modellen visar på en god avkodningsförmåga 

men en svag språkförståelse. De läsare som tillhör denna grupp framhålls 

som läsare med specifika förståelsesvårigheter och anses inte tillhöra 

gruppen dyslektiker. Gough & Tunmer menar att dessa läsare kan benämnas 

som elever med hyperlexi. Det tycks alltså finnas läsare som inte har några 

svårigheter att läsa ord, nonsensord eller text korrekt på en åldersadekvat 

nivå men som ändå verkar ha förståelsesvårigheter. Samuelson & Svanfeldt 

(2007) undersökte 224 elever i mellanstadieåldrarna och kom fram till att det 

verkar vara lika vanligt eller kanske vanligare att elever på mellanstadiet har 

problem med förståelsen än med ordavkodningen. Förståelseproblemen 

uppstår enligt Samuelsson och Svanfeldt oavsett om eleven själv läser en 

text eller om eleven får motsvarande text uppläst för sig. De 

förståelsesvårigheter som en del av läsarna i den sista gruppen enligt den 

indelning som Gough & Tunmer gjort tycks också stämma in på kriterierna 

för språkstörning specific language impairment -SLI- (Bishop, 1997).  

2.5 Faktorer relaterade till läsförmåga 

Ovan har läsares avkodningsförmåga och språkförståelse belysts men 

forskning visar att det finns många andra kognitiva faktorer som också kan 

ha betydelse för en läsares läsförmåga. De läsförmågerelaterade faktorer som 

belyses här är korttidsminne, arbetsminne, Rapid Automatized Naming 

(RAN) det vill säga snabb benämning och bakgrundskunskaper. 

2.5.1 Korttidsminne, Arbetsminne och RAN 

Grundläggande kognitiva förmågor som visat sig ha betydelse för en läsares 

avkodningsförmåga och läsförståelse är alltså korttidsminne, arbetsminne 

och snabb benämning (RAN). Olika forskare har dock olika benämningar 

och förklaringar på begreppen korttidsminne och arbetsminne. 

Korttidsminne (KTM) kan sägas vara motsatsen till vårt långtidsminne 

(LTM). Korttidsminne kan handla om att lagra information under en kort tid 

och det kan vara frågan om information som inte ska bearbetas (Gathercole 

& Alloway, 2008). I testsituationer kan det till exempel röra sig om att 

komma ihåg en sifferserie eller ett antal ord som ska repeteras i den ordning 

som de presenteras.  
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Ordet arbetsminne (AM) används när lagring, bearbetning och 

uppmärksamhet ska beskrivas (Gathercole & Alloway, 2008). 

Korttidsminnet kan sägas vara en del av arbetsminnet (Cowan, 2005). 

Arbetsminnet är beroende av en begränsad lagrings- och 

uppmärksamhetskapacitet samt förmågan att integrera information. 

Arbetsminneuppgifter kan vara uppgifter som på något sätt ska bearbetas, 

som till exempel att muntligt presenterade siffror ska återges baklänges. 

Enligt Seigneuric, Ehrlich, Oakhill & Yuill (2000) är det snarare ett aktivt 

arbetsminnessystem än ett passivt korttidsminne som är betydelsefullt för en 

läsares förståelse. Ett antagande är att allt informationsprocessandet sker i ett 

begränsat arbetsminne och hypotesen att arbetsminnesrelaterade faktorer 

korrelerar med individuella skillnader i förståelse har ett brett stöd (Crain & 

Shankweiler, 1988; Just & Carpenter, 1992). Det är dock inte kapaciteten 

som varierar bland individerna utan skickligheten att utnyttja den kapacitet 

de har (Kintsch & Rawson, 2007:225). Det finns dock olika syn på 

arbetsminnet bland forskare. En är att arbetsminnet är någonting fixt som 

inte kan påverkas av kunskap och erfarenhet. En annan är att arbetsminnet 

bara delvis är färdigutvecklat och att det därför delvis kan påverkas 

(Ericsson & Delaney, 1999). 

 Bowey (2007) nämner också ett fonologiskt minne och att det på olika 

sätt kan finnas samband mellan fonologiskt minne och senare läsning. Ett 

gott fonologiskt minne kan innefatta förmågan att kombinera bokstäver med 

deras namn och språkljud (Baddeley & Gathercole, 1992), eller 

kvarhållandet av bokstavsljuden i minnet medan de ljudas samman till ett 

ord (Bowey, 2007). Fonologiskt minne kan därmed innefatta både 

återkallande av fonologisk information från långtidsminnet och fonologiska 

arbetsminnesuppgifter. Å andra sidan kan sambandet mellan fonologisk 

förmåga och senare läsning medieras av verbal förmåga. I överensstämmelse 

med detta förklarar verbalt minnesspann bättre elevers senare läsning än 

visuellt minnesspann (Caravolas, Hulme & Snowling, 2001). Rent 

hypotetiskt skulle det kunna var så att alla uppgifter som kräver ett 

fonologiskt processande också förklarar senare läsning (Bowey, 2007). 

Förutom att ha förmågan att kunna lagra och bearbeta information under 

en kort tid är en läsare också beroende av att snabbt kunna plocka fram 

språklig information ur långtidsminnet (LTM). Detta benämns snabb 

benämning och kan till exempel testas genom att läsaren så snabbt som 

möjligt benämner bokstäver, siffror, färger eller bilder av kända objekt. När 

bokstäver eller siffror används vid testandet är enligt Bowey (2007) 

sambandet med senare läsförmåga större än när färger eller bilder används. 

RAN-testet som alltså ska testa denna förmåga visar på många olika 

processkomponenter och troligen varierar dessa komponenter beroende på 

vilken läsförmågenivå läsaren befinner sig på (Bowey, 2007). The double-

deficit hypothesis innebär att läsaren både har fonologiska svårigheter och 

svårigheter att snabbt plocka fram språklig information (Wolf & Bowers, 
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1999). Detta kan medföra stora problem för läsaren, eftersom det då är 

frågan om att läsaren har dubbla svårigheter. Även läsare utan nedsatt 

fonologisk förmåga kan ha svårigheter med snabb benämning. Då talas det 

istället om ’a second deficit’ (Wolf, Goldberg O´Rourke, Gidney, Lovett, 

Cirino & Morris, 2002). 

2.5.2 Bakgrundskunskaper  

Det finns även andra faktorer som har betydelse för en läsares förutsättningar 

att förstå text och det kan bland annat röra sig om en läsares tidigare 

kunskaper och erfarenheter. De kunskaper som det kan handla om är både 

omvärldskunskaper och ämneskunskaper (Vellutino, 2003). 

Omvärldskunskaper kan handla om kunskaper om händelser och aktiviteter 

som kan förekomma i det vardagliga livet, i vilka även verkliga människor 

involveras. Ämneskunskaper är kunskaper som är unika inom ett visst 

ämnesområde. Båda dessa typer av kunskaper kan enligt Anderson & 

Pearson (1984) lagras i komplexa mentala strukturer som kallas scheman. 

Sådana scheman kan hjälpa läsare att göra inferenser och tolka texter det vill 

säga att relatera innehåll i texter till tidigare kunskap. 

2.6 Utveckling av läsförståelse 

För utveckling av läsförståelse tycks vissa faktorer ha betydelse, nämligen 

inferensskapande, övervakning av förståelsen och känslighet för 

berättelsestrukturer. Inga texter är helt tydliga och alla texter kräver att 

läsaren gör någon form av inferenser. För att göra inferenser (”läsa mellan 

raderna”) krävs stora kognitiva resurser och mindre skickliga läsare 

misslyckas ofta med att göra relevanta inferenser när de läser (Oakhill, 

1993). Läsare som strävar efter koherens vid läsning av texten måste också 

kunna övervaka sin förståelse. Det innebär att läsaren upptäcker när 

förståelsen brister och då också kan göra reparationer (Perfetti et al., 2007). 

Persson (1994) undersökte 53 elever i årskurserna 5 och 8 med fokus på 

metakognitiva förmågor och då särskilt i samband med läsförståelse. 

Resultaten av Perssons studie indikerar att starka och svaga läsare skiljer sig 

åt i hur de övervakar de kognitiva funktionerna. Skickliga läsare tycks klara 

att övervaka sin läsning vilket läsare med sämre läsförståelse inte gör. 

de Sousa & Oakhill (1996) menar dock att läsares övervakningsförmåga 

ökar betydligt om de är engagerade i en intressant uppgift. Känslighet för 

berättelsestrukturer inkluderar bland annat kunskap om strukturella och 

organisatoriska skillnader mellan berättande och förklarande eller 

informativa texter (Vellutino, 2003). I berättande texter finns det oftast ett 

centralt tema eller en ’story line’, vilket innefattar en inledning där temat 

introduceras, en central del där temat utökas och utvecklas och en slutdel där 
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temat får en intressant lösning. I förklarande och informativa texter är syftet 

enligt Vellutino främst att ge information om ett visst ämne och sådana 

texter är ofta hierarkiskt och sekventiellt organiserade med rubriker och 

underrubriker. Kunskap om olika strukturella karaktäristiska hos olika typer 

av texter kan hjälpa läsare att organisera och processa texten på ett sätt som 

underlättar förståelsen. 

När det gäller läsförståelse visar studier att om förståelseundervisning ska 

lyckas måste läsaren dras in i ett djupare engagemang i texten i en aktiv 

process (se bl.a. Perfetti et al., 2007:245). Det innefattar övervakande av 

förståelse, frågesvarande och frågeställande, användning av 

organisationsscheman samt sammanfattningar av texter. Undervisning om 

berättelsestrukturer tycks också effektiva. För att nå ett bra resultat måste 

träning av alla processerna ske samtidigt. Detta är ett arbete på lång sikt 

eftersom det kräver både en vilja att läsa och en ökande förmåga att läsa. En 

utmaning vid läsförståelseundervisning är alltså att engagera läsarna till den 

aktiva process som är nödvändig för att bygga goda situationsmodeller 

(Perfetti et al., 2007:245). En sådan djupare förståelse kräver en aktiv 

hållning från eleven, en stöttande lärare och mycket övning (Lundberg, 

2010; Perfetti et al., 2007; Reichenberg, 2008; Westlund, 2009).  

Det finns studier som visar att ett aktivt textarbete kan förbättra elevers 

förståelse av texter. Reichenberg & Axelsson (2006) gjorde en undersökning 

om hur lärare och elever talar om förklarande texter i klassrummet i årskurs 

4. Ett annat syfte med undersökningen var att studera hur strukturerade 

textsamtal ’Questioning the Author’ (QtA) påverkar hur lärare och elever 

talar om förklarande texter. Reichenberg & Axelsson kom fram till att de 

flesta frågorna under en vanlig lektion var frågor där eleverna bara behövde 

svara med ett enda ord. När QtA-metoden användes ställde lärarna fler 

frågor men det var också andra typer av frågor. Antalet direkta faktafrågor 

minskade men däremot ökade antalet inferensfrågor. Allmänt ökade den tid 

som användes för textsamtal med QtA- metoden.  I en annan undersökning 

som pågick i två år på elever i åk 5 (McKeown & Blake, 2009) jämfördes 

två olika sätt att undervisa om läsförståelse. Det ena sättet handlade om att 

ge direkt undervisning i strategiska procedurer som till exempel att 

undervisa i hur frågor till texter ställs. Den andra handlade om att inrikta och 

upprätthålla elevens uppmärksamhet på det som läses, hur inre mentala 

representationer byggs upp och föreställningar av de tankar som finns i 

texten samt hur sammanhang skapas mellan dessa. Den innehållsorienterade 

metodiken gav det bästa resultatet både när det gällde förmågan att förstå 

berättelser och sakframställningar.  

Många studier visar dock att det är ovanligt med ett djupare textarbete i 

klassrum och detta gäller både i olika ämnen och på olika stadier (se bl.a. 

Anmarkrud, 2009; Danielsson, 2010).   
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2.7 Andra faktorer som kan påverka läsförmågan 

Elevers läsförmåga och framförallt läsförståelsen är hela tiden beroende av 

ett samspel mellan läsaren, texten och aktiviteten och det är interaktionen 

som avgör om läsningen blir lyckad eller inte (Snow, 2002). Läsaren tar med 

sig kognitiva kapaciteter, motivation samt kunskaper och erfarenheter in i 

läsandet. Vad kunskaper är och hur den visar sig kan inte alltid tas för givet.  

Selander & Rostvall (2008) skriver om kunskap: 

För att någon viss handling ska räknas som just kunskap behöver det vara 

möjligt att förstå vad handlingens syfte och mål är, så att man kan skilja den 

från mer slumpmässiga handlingar. Kunskap kan ur detta perspektiv alltså 

beskrivas som handlingar och alster som uppfattas som meningsfulla inom 

något visst sammanhang (2008:23). 

 

I de kognitiva delarna ingår enligt Snow (2002) uppmärksamhet, minne, 

kritisk-analytisk förmåga, inferensskapande och visualiseringsförmåga.  

Motivationen består av syftet med läsningen, intresse för innehållet och 

bilden av sig själv som läsare. Kunskapen innefattar i detta sammanhang 

ordkunskap, ämneskunskap, lingvistiska kunskaper, diskurskunskap och 

strategikunskaper. När det gäller texten har textens struktur betydelse för 

vilken läsförmåga elever har och vad gäller aktiviteten involverar den enligt 

Snow bland annat syftet med läsningen och resultatet av läsningen. 

Sammantaget kan alltså en läsares läsförmåga variera vid läsning av olika 

texter beroende på samspelet mellan läsaren, texten och aktiviteten. 

2.8 Ett kompletterande didaktiskt perspektiv 
Huvudfokus i undersökningen är mellanstadieelevernas läsförmåga, men för 

att få en bredare bild av elevers läsning är det också nödvändigt att 

undersöka vilka förutsättningar elever ges till utveckling av läsförmågan i 

klassrummet och det medför att även ett didaktiskt perspektiv tas med i 

undersökningen. 

Ett didaktiskt perspektiv på undervisning och lärande i skolan kan 

innehålla de praktiska handlingar som utförs av lärare och elever (t.ex. 

Uljens, 1997). Jank & Meyer (1997) preciserar några av dessa praktiska 

handlingar till: Vad (innehållet), hur (förmedlingen), varför (motivet), till 

vad (målet) och vem (lärar-elev relationen). Frågor som härrör sig till 

skeenden i klassrum kan vara: Vilket innehåll har undervisningen? Hur är 

undervisningen organiserad? Varför ska eleverna lära sig just detta? Vad är 

målet med undervisningen? Hur ser interaktionen mellan lärare och elev ut?  

Enligt forskning tycks lärare ha en stor betydelse för elevers möjligheter 

till lärande (se bl. a. Frank, 2009; Hattie, 2009; Myrberg, 2003). Hattie 

(2009) anser att det inte bara är den ämnesmässiga kvaliteten på 
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undervisningen som är betydelsefull utan även andra faktorer som lärarens 

förväntningar, klassrumsklimatet, en tydlighet från läraren kring vad som 

förväntas av eleven och ett engagemang för alla elever. I lärarens 

förväntningar ingår enligt Hattie bland annat att läraren måste ha en 

övertygelse att alla elever kan göra framsteg och att elevernas framsteg 

uppfattas av läraren och kan förmedlas till eleven. Även många andra 

faktorer kan ha effekter på elevers lärande som till exempel elevens egna 

förmågor och förhållningssätt till lärande, skolan och läroplanen (a.a.).  

Myrberg (2003) menar att lärare även har en stor betydelse för elevers läs- 

och skrivutveckling. För en optimal läsutveckling är det enligt Myrberg 

nödvändigt att lärare arbetar diagnostiskt i undervisningssituationen. Det 

kräver att lärare, förutom tillräckliga kunskaper om läsning och 

läsutveckling, även har en pedagogik som bygger på den enskilde elevens 

förutsättningar, framstegstakt och inlärningsstrategier. Ett sådant arbetssätt 

är enligt Myrberg speciellt viktigt för elever som har en långsammare 

läsutveckling än sina kamrater, men ett diagnostiskt arbetssätt är inte vanligt 

förekommande eftersom det kräver att läraren måste ha möjlighet att arbeta 

enskilt med eleven.  

2.8.1 Läsundervisning  

I Sverige har läsundervisningen i huvudsak varit inriktad på att utveckla 

elevers avkodningsförmåga. Resultat i PIRLS-studien (2006)   indikerar att 

det skulle kunna bero på att läsförståelseprocesserna inte varit särskilt 

betonade i Sverige och att styrdokumenten inte heller varit lika tydliga i 

Sverige som i andra länder (Skolverket, 2007a).  

Lundberg (2010:126) betonar att läsinlärningen inte är avslutad i och med 

att eleverna uppnått en flytande och säker läsning. Utveckling av ordförrådet 

liksom utveckling av strategier för läsförståelse är något som borde pågå 

under hela skoltiden. Att undervisning i läsförståelse borde påbörjas tidigt 

framförs av flera forskare (Adams, 1990; Myrberg, 2007). Något som också 

framhålls av Skolverket (2007a) utifrån resultatet i PIRLS-studien (2006). 

Dessutom är det inte bara svenskämnet och de tidiga skolåren som bär 

ansvaret för läs- och skrivlärandet i olika faser utan ansvaret vilar på alla 

lärare i alla ämnen i skolan (Skolverket, 2000). Utveckling av elevers 

läsförmåga borde alltså pågå under hela skoltiden men enligt Fang & 

Schleppegrell (2008) ser sig ofta mellanstadie- och högstadielärare som 

innehållsspecialister. Det medför att de ibland kompenserar elever med 

lässvårigheter istället för att hjälpa eleverna att utveckla sin läsförmåga så att 

de själva kan ta sig igenom texterna. Fang & Schleppegrell menar också att 

lärare på dessa stadier oftast inte heller har tillräcklig kompetens inom 

läsområdet för att kunna stötta elever i deras läsutveckling.   
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3 Metod 

I Metoddelen beskrivs först undersökningens design och urval och därefter 

redovisas studiens reliabilitet och validitet samt hur de forskningsetiska 

principerna säkerställts. Sedan beskrivs den empiriska delen som innefattar 

datainsamling, använda instrument samt genomförandet av undersökningen.  

Till sist redovisas hur data i studien bearbetades och analyserades. 

3.1 Design 

Den kvantitativa delen är en kombination av en tvärsnittsdesign och en 

longitudinell design, vilket innebär att materialinsamlingen pågår i två 

klasser med elever i samma åldrar under två läsår (Bryman, 2002). Syftet är 

bland annat att få fram kvantifierbara data som kan jämföras för att upptäcka 

mönster gällande olika slags samband. Den kompletterande kvalitativa delen 

i designen är enbart en tvärsnittsdesign eftersom den rör en enda tidsperiod 

(a.a.). I min undersökning innefattar den kvalitativa delen de 

klassrumsobservationer som genomfördes under en kortare period när 

eleverna gick i årskurs 5. 

I denna studie används i huvudsak kvantitativa metoder (normerade och 

andra tester, lärarbedömningar och en elevenkät) kompletterade med en 

kvalitativ metod (klassrumsobservationer). En form av tratteknik tillämpas 

vid analysen av materialet (Patel & Davidsson, 1994), eftersom jag i början 

av studien fokuserar på alla elever i de båda klasserna för att i ett senare 

skede även inrikta mig på tre utvalda fokuselever.  

3.2 Urval 
Studien är gjord i en liten inlandskommun i norra Sverige med drygt 4000 

invånare. Kommunens invånare arbetar i huvudsak inom olika industrier, där 

träindustrin är framträdande. Utifrån uppgifter från Kommunfakta för år 

2008 beräknades 35 % av befolkningen i åldrarna 20–64 i hela riket ha 

eftergymnasial utbildning. I hela länet uppgick den siffran till 38 % medan 

motsvarande siffra i inlandskommunen var 19 %.  

I kommunen fanns läsåret 2008/2009 när undersökningen startade två 

byskolor med elever från förskoleklass till och med årskurs 5. På 

Centralorten fanns en grundskola med elever från förskoleklass till och med 

årskurs 9 samt ett gymnasium med ett antal teoretiska och yrkesinriktade 
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program. Förskoleklasserna (F) till och med årskurs 2 var åldersblandade, 

medan årskurserna 3–6 var tvåparallelliga och årskurserna 7–9 

treparallelliga. Antalet grundskoleelever uppgick i början av läsåret till drygt 

450. Inför läsåret 2009/2010 lades en byskola ner eftersom elevunderlaget i 

kommunens grundskolor minskat. Årskurserna F–7 blev då tvåparallelliga, 

eftersom de åldersblandade klasserna upphörde, medan årskurserna 8 och 9 

förblev treparallelliga. Kommunens skolor har under de senaste åren rankats 

högt bland rikets skolkommuner. I den rankingen ingår bland annat andelen 

elever med godkända betyg i åk 9, andelen behöriga lärare och lärartäthet. 

Eftersom syftet med min undersökning var att studera mellanstadieelevers 

läsförmåga ville jag påbörja min studie på elever som nyss börjat på detta 

stadium. Jag ville också få med så många elever som möjligt i 

undersökningsgruppen för att därmed få ett så brett underlag som möjligt. 

Detta medförde att alla elever som började i årskurs 4 på Centralorten läsåret 

2008/2009 fick ingå i min undersökningsgrupp. Totalt var det 27 elever som 

alla var i 10-årsåldern. Det rörde sig om två klasser och i den ena klassen 

fanns 13 elever, varav åtta var flickor och fem var pojkar. En av pojkarna i 

den klassen var andraspråkselev med finska som modersmål. I den andra 

klassen var det totalt 14 enspråkiga elever, av vilka sex var flickor och åtta 

var pojkar. En av pojkarna i den senare klassen ingick, utifrån önskemål från 

vårdnadshavarna, inte i studien. Sammanlagt kom alltså antalet elever i 

undersökningsgruppen att uppgå till 26. 

Båda klasserna bytte klassföreståndare under den tid som studien pågick. 

Det innebar att eleverna under första läsåret i årskurs 4 hade lärare som 

tidigare i huvudsak undervisat yngre elever, medan de under det andra året i 

årskurs 5 fick lärare som tidigare främst undervisat elever på mellanstadiet. 

3.2.1 Urval av fokuselever 

För att närmare studera några enskilda elever på olika läsförmågenivåer 

valde jag utifrån ett antal testresultat ut tre fokuselever. Vid urvalet av 

fokuseleverna utgick jag från elevernas resultat på testerna Läsning-ord, 

Läsning-text samt Läsförståelse- och Ordförståelsetestet, vilka beskrivs 

närmare nedan. I läsning av enstaka ord och text utgick jag från antalet 

korrekt lästa ord samt använd lästid och i Ordförståelse- och 

Läsförståelsetestet utgick jag från resultatet i form av ett staninevärde som 

utgår från en niogradig skala (s. 38–39). Eftersom syftet med 

läsförståelsetestet är att pröva elevers läsförståelse gavs inte någon läshjälp 

till elever som eventuellt skulle ha behövt det. Fokuseleverna valdes också ut 

bland de elever som har svenska som modersmål för att utesluta 

andraspråksfaktorer vid låga resultat. 

Fokuseleverna valdes alltså utifrån testresultat så att de representerade 

olika läsförmågenivåer. En av fokuseleverna skulle ha presterat lågt på 
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utvalda tester, en annan medelpresterat och ytterligare en skulle ha presterat 

högt. Det är dock viktigt att tydliggöra att detta inte innebar att dessa elever 

var hög- medel- eller lågpresterande elever överlag utan att prestationerna 

endast gällde de testresultat som fick tjäna som urval. Jag valde en pojke 

(benämnd Lukas) som presterat lågt på de utvalda testerna och en flicka 

(benämnd Hedvig) som presterat högt ur samma klass. Den 

medelpresterande eleven (benämnd Magda) gick i parallellklassen. 

Tabell 1. Fokuselevernas testresultat. 

 Läsning-

ord  

 

Läsning-  

text  

Läs-

förståelse 

Ord-

förståelse  

 

Hör-

förståelse 

Åter-

berätt-

ande av 

text  

Hedvig 0 läsfel 

39 

ord/min 

1 läsfel 

113 

ord/min 

32 rätt/35 

Stanine 8 

30 rätt/35 

Stanine 6 

10 rätt/15 Nivå 3 

 

Magda 3 läsfel 

32 

ord/min 

3 läsfel 

98 

ord/min 

21 rätt/35 

Stanine 4 

21 rätt/35 

Stanine 4 

9 rätt/15 Nivå 1 

Lukas 10 läsfel 

14 

ord/min 

10 läsfel 

66 

ord/min 

17 rätt/35 

Stanine 3 

17 rätt/35 

Stanine 3 

12 rätt/15 Nivå 1 

Av Tabell 1 framgår fokuselevernas testresultat på de tester som urvalet 

gjorts ifrån. För att ge en tydligare bild av dessa elevers i test visade 

förmågor har även andra testresultat tagits med. De testresultat som också 

finns med är fokuselevernas resultat på hörförståelsetestet samt resultatet av 

elevernas återberättande av den höglästa texten i Läsning-text. Anledningen 

till att just dessa testresultat tagits med är att det är förmågor som enligt 

forskning tycks kunna indikera om elever förstår text. 

I Resultatdelen är fokuselevernas resultat särskilt markerade i de 

spridningsdiagram som gjorts angående samband mellan olika testresultat. I 

den redovisning som sedan handlar om lärarbedömningarna är även lärarnas 

bedömning av de enskilda fokuseleverna beskrivna. Till sist redogörs 

specifikt för hur fokuseleverna svarat på de valda frågorna och påståendena i 

elevenkäten.  

3.2.2 Lärarna   

De lärare som undervisade eleverna i årskurs 4 var båda lärare som 

undervisat elever i de lägre åldrarna (åk 1–3) under ett antal läsår, vilket 

betyder att de har erfarenhet av att undervisa nybörjare i läsning. Det var 

dessa två lärare som gjorde bedömningarna av elevernas läsutveckling enligt 

”God läsutveckling” (s. 46). 

I årskurs 5 fick eleverna i de två klasserna nya lärare, av vilken en var 

utbildad folkskollärare medan den andra var utbildad mellanstadielärare och 
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båda hade främst undervisat elever på mellanstadiet. Det var hos dessa två 

lärare som klassrumsobservationerna gjordes. Det var också dessa lärare som 

genomförde Ämnesprovet i svenska för årskurs 5 med eleverna. En av 

lärarna gick i pension när eleverna avslutat årskurs 5. 

När elever börjar på mellanstadiet förväntas det att de ska klara den 

tekniska sidan av läsandet och istället kunna inhämta kunskaper genom sin 

läsning det vill säga ”läsa för att lära”. Utifrån att lärare som undervisar 

elever på olika stadier i skolan av tradition har något skilda inriktningar i sin 

undervisning är det rimligt att anta att klasslärarnas fokus på elevernas 

läsutveckling minskade något under årskurs 5.  

3.3 Reliabilitet och Validitet 
För att stärka reliabiliteten gjordes två olika ordavkodningstester i 

undersökningen och även resultat från två olika läsförståelsetester togs med. 

I min studie användes flera olika metoder för att undersöka elevers 

avkodningsförmåga och läsförståelse: normerade och andra tester, 

lärarbedömningar, en elevenkät samt klassrumsobservationer. En 

metodtriangulering har alltså gjorts och därmed stärks den interna 

validiteten. I och med att jag personligen genomförde många enskilda tester 

med alla elever i de två klasserna fick jag också en uppfattning om varje 

elevs olika förmågor när det gäller läsande. Detta gav mig större möjligheter 

att uppskatta om testresultaten någorlunda överensstämde med den förmåga 

som eleven utifrån min kännedom hade. Den externa validiteten kan 

betraktas som hög trots att det inte rör sig om så många elever, eftersom det 

inte finns någon anledning att tro att dessa elevers läsförmåga skulle avvika 

från andra jämnåriga elever. Den ekologiska validiteten som innebär att 

undersökningsresultaten kan vara användbara i skolpraktiken har stärks 

genom att undersökningen genomfördes i två klassrum i en autentisk miljö. 

Studien har också ett bredare perspektiv vilket kan berika bilden av 

mellanstadieelevers läsförmåga. Dels testades elevernas läsförmåga, dels 

fick både lärare och elever komma till tals. Lärarna genom att de fick 

bedöma elevernas läsutveckling och eleverna genom att de besvarade en 

enkät om sin uppfattning om läsning. Dessutom gjordes 

klassrumsobservationer som fångade in aspekter av skolvardagslivets 

betingelser. 

3.4 Etiska principer och överväganden 
Vid humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning ställs fyra huvudkrav för att 

skydda individen. De fyra kraven är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa 
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krav uppfylldes genom att ett informationsblad skickades hem till elevernas 

vårdnadshavare innan undersökningen påbörjades. Vårdnadshavarna 

informerades om undersökningens syfte och om elevernas möjlighet att delta 

i undersökningen utan att deras identitet röjdes, samt att de insamlade 

uppgifterna endast skulle användas i forskningssyfte. Vårdnadshavarna 

skulle inom en angiven tid skicka tillbaka informationsbladet påskrivet till 

klassföreståndarna. Det fanns två olika alternativ, antingen med ett 

medgivande till elevens deltagande i undersökningen eller med ett 

avvisande. En vårdnadshavare avvisade en elevs deltagande i studien och två 

elevers vårdnadshavare skickade trots påminnelser aldrig tillbaka 

informationsbladet till skolan. Alla elever gjorde dock samtliga tester och 

besvarade enkäten, eftersom det är vanligt förekommande att alla elever 

varje år gör olika typer av tester. En del av de tester som genomfördes i 

undersökningen var också samma tester som används i de årliga 

screeningarna i kommunen. Den elev vars vårdnadshavare uttryckligen 

angett att eleven inte skulle delta i undersökningen plockades bort ur 

undersökningsgruppen. De två elever vars vårdnadshavare inte skickat 

tillbaka informationsbladet har fått ingå i det allmänna materialet där det inte 

finns någon möjlighet att identifiera eleverna, men dessa två elever har 

däremot inte valts som fokuselever. 

3.5 Utgångspunkter för materialinsamlingen 

Eftersom jag närmare ville studera avkodning, läsförståelse och 

läsförståelserelaterade faktorer och hur dessa aspekter är relaterade till 

varandra hos elever på mellanstadiet som grupp var det ett naturligt val för 

mig att som instrument använda mig av tester.  Anledningen var dels att det 

är ett instrument som jag använder mig av i min yrkesutövning, dels att 

många tester är normerade och det gör att det går att jämföra resultaten med 

en större grupp jämnåriga elevers resultat. Mitt urval av tester gjordes utifrån 

faktorer som enligt tidigare forskning visat sig ha med elevers 

avkodningsförmåga och/eller läsförståelse att göra. Testerna skulle dessutom 

vara åldersmässigt anpassade, finnas tillgängliga på skolan och helst också 

användas i kommunen. Det skulle helst också vara tester som var normerade, 

vilket innebär att ett stort antal elever i samma ålder tidigare gjort samma 

test och att det utifrån de testresultat som erhållits gjorts en bedömningsskala 

utifrån normalfördelningskurvan. Utifrån den gjorda normeringen kan sedan 

enskilda elevers testresultat jämföras med normgruppens resultat utifrån en 

stanineskala3. Ett staninevärde på 1–3 betyder att resultatet ligger under 

”genomsnittsvärdet”4 för åldern, ett stanineresultat på 4–6 hamnar inom 

                          
3Stanine är en förkortning av ’standardnine’ vilket betyder att skalan sträcker sig från 1 till 9. 
4 I denna studie har jag valt att använda begreppet genomsnittsvärde för stanine 4–6 eftersom 
medelvärdet endast utgörs av stanine 5. 
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”genomsnittsvärdet” och ett staninevärde på 7–9 innebär att elevens resultat 

ligger över ”genomsnittsvärdet”. I min undersökning har stanine 4 jämställts 

med elevers åldersnivå, vilket är allmänt vedertaget.  

Den mesta forskningen om elevers avkodningsförmåga är gjord på tester 

som prövar avkodning av enstaka ord och detta skiljer sig väsentligt från 

avkodning i text, varför jag valde att ha med både avkodning av enstaka ord 

och avkodning av ord i text. Eftersom jag också ville ha med lärarnas 

perspektiv på elevernas läsning lät jag lärarna bedöma elevernas läsning 

utifrån ett bedömningsschema, vilket sedan jämfördes med elevernas 

testresultat. Det material som valdes för lärarbedömningarna var 

bedömningsschemat i materialet ”God läsutveckling” (Lundberg & Herrlin, 

2005). Detta material valdes utifrån att det var ett någorlunda aktuellt 

material och att det ger en bred bild av elevers läsning utifrån de fem 

dimensionerna fonologisk medvetenhet, ordavkodning, läsflyt, läsförståelse 

och läsintresse. För att även få med elevernas perspektiv på sitt eget läsande 

i studien valde jag att använda mig av en del frågor ur den elevenkät som 

användes i PIRLS (2006). 

Under slutet av vårterminen i årskurs 5 genomförde eleverna också bland 

annat läsförståelsedelarna i Ämnesprovet i svenska (i fortsättningen benämnt 

”Ämnesprovet”). Eftersom jag även gjorde ett läsförståelsetest med eleverna 

när de gick i årskurs 4 kunde resultaten jämföras med varandra.  

3.5.1 Materialinsamling 

Under höstterminen 2008 genomfördes Lärarbedömningar av elevernas 

läsutveckling, individuella tester eller grupptester av elevernas läsförmågor 

och en läsförmågerelaterad faktor. Klasslärarna som undervisade i de båda 

klasserna bedömde utifrån fem olika dimensioner elevernas individuella 

läsutveckling (”God läsutveckling”). Jag testade individuellt elevernas 

förmåga att avkoda enstaka ord (Läsning-ord) och ord i text (Läsning-text), 

och klasslärarna genomförde grupptester på elevernas ordförståelse 

(Ordförståelsetest) och läsförståelse (Läsförståelsetest). Under vårterminen 

2009 gjordes ett individuellt hörförståelsetest (Hörförståelsetest) med alla 

elever samt individuella tester i fonemisk medvetenhet (Fonemanalys, 

Fonemsyntes). Dessutom besvarade alla elever en enkät angående sin 

uppfattning om den egna läsningen (Elevfrågor PIRLS, 2006). Höstterminen 

2009 gjordes ett individuellt test på alla elevers fonologiska korttidsminne 

(Fonologiskt korttidsminne) och arbetsminne (Arbetsminne). Under 

höstterminen gjordes också observationer med fokus på klassrumsaktiviteter 

och textarbete i de båda klasserna. Under vårterminen 2010 genomfördes 

individuella tester i ordavkodning (Ordkedjetest) och snabb benämning 

(Rapid Automatized Naming RAN). Under vårterminen 2010 genomfördes 

också Ämnesprovet i svenska i de två klasserna och resultaten från de två 

läsförståelsedelarna samlades in. 
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För att pröva elevers läsförmåga, vilket i min studie motsvarade 

avkodningsförmåga av enstaka ord och ord i text samt läsförståelse 

genomfördes testerna Läsning-ord, Läsning-text och Läsförståelsetestet. 

Eftersom normeringarna på testet Läsning-ord inte motsvarade elevernas 

åldersnivå gjordes ett annat ordavkodningstest (Ordkedjetestet) i årskurs 5 

för att kunna jämföra resultaten på de två ordavkodningstesterna. För att 

kunna jämföra elevernas läsförståelse togs även resultatet på 

läsförståelsedelarna i Ämnesprovet som genomfördes i årskurs 5 med. Att 

Ordförståelsetestet finns med beror dels på att det ingår i de årliga 

screeningarna som genomförs på hösten i årskurs 4 i hela kommunen, dels 

på att elevers ordförståelse enligt forskning visat sig ha stor betydelse för 

elevers läsförståelse. Eftersom läsprocessen är komplicerad är också många 

andra faktorer enligt tidigare forskning på olika sätt involverade i processen 

och därav det stora antalet testade läsrelaterade faktorerna (Fonemsyntes, 

Fonemanalys, Fonologiskt korttidsminne, Arbetsminne och RAN). 

Hörförståelsetestet genomfördes för att kunna göra vissa jämförelser mellan 

elevers förståelse av en uppläst text och elevers textförståelse i 

Läsförståelsetestet och Ämnesprovet.  

De tester som prövade elevers läsförmåga och därför ansågs mest 

betydelsefulla för undersökningen genomfördes i början av höstterminen 

2008 när eleverna började på mellanstadiet. Lärarbedömningarna gjordes 

också under höstterminen dels för att bedömningarna skulle jämföras med 

testerna, dels för att jag ville göra lärarna delaktiga i undersökningen så snart 

som möjligt. Ordförståelsetestet som ingår i de årliga screeningarna i 

kommunen genomförs alltid på hösten i åk 4. Testningarna av de 

läsrelaterade faktorer som tänktes ingå i studien gjordes allt eftersom, och 

när huvuddelen av dessa tester var genomförda gjordes också 

klassrumsobservationerna.  

Tabell 2. Sammanställning av materialinsamlingen som skedde under 

läsåren 2008/2009 och 2009/2010 när eleverna gick i årskurs 4 och 5. 

Ht 08 Vt 09 Ht 09 Vt 10 

Lärar-
bedömningar 
enligt ”God 
läsutveckling” 
(5 dimensioner) 

Hörförståelsetest  

(LOGOS) 

Fonologiskt 

korttidsminne 

Arbetsminne 

(LOGOS) 

Ordkedjetest 

(Läskedjor) 

 

Läsning-ord 
Läsning-text 
(DLSM) 

Fonemisk 

medvetenhet 

Fonemsyntes 

Fonemanalys 

(LOGOS) 

Observationer av 

klassrumsaktiviteter 

med fokus på textarbete 

RAN-test 

(LOGOS) 

Ordförståelsetest 
Läsförståelsetest 
(DLS för 
klasserna  4–6) 

PIRLS-enkät 

Elevfrågor 

 Läsförståelsedelarna 

i Ämnesprovet i 

svenska för åk 5 
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Det material som samlades in i undersökningen innefattar följande delar: 

 Elevers läsförmåga  

 Läsning, ord (DLSM) 

 Läsning, text (DLSM) 

 Ordkedjetest (Läskedjor) 

 Läsförståelsetest (DLS för klasserna 4–6) 

 Resultat på läsförståelsedelarna i Ämnesprovet i svenska för årskurs 5 

 Läsförmågerelaterade faktorer  

 Fonemsyntes (LOGOS) 

 Fonemanalys (LOGOS) 

 Fonologiskt korttidsminne (LOGOS) 

 Arbetsminne (LOGOS) 

 RAN-test (LOGOS) 

 Ordförståelsetest (DLS för klasserna 4–6) 

 Hörförståelsetest (LOGOS) 

 Lärarbedömningar enligt ”God läsutveckling” 

 Utvalda frågor ur elevenkäten i PIRLS (2006) 

 13 klassrumsobservationer (ljudinspelat material 555 minuter, 165 

digitalbilder) 

3.6 Beskrivning av material i studien och 

genomförande 
Nedan beskrivs det material som ingår i undersökningen samt 

tillvägagångssättet vid insamlingen och analysen av materialet. Vid alla 

individuella testningar befann jag mig i ett grupprum i anslutning till de två 

klassrummen dels för att minimera risken för att bli störd under testandet, 

dels för att minimera tiden för elevernas förflyttningar. Testresultaten i 

undersökningen har meddelats klassläraren och specialläraren i respektive 

klass vilket också är brukligt vid genomförandet av de screeningtester som 

görs i kommunen. Lärarna hade ingen kännedom om testresultaten när 

bedömningarna av elevernas läsutveckling gjordes. 

3.6.1 Tester av läsförmåga 

Testerna Läsning-ord och Läsning-text genomfördes individuellt med 

eleverna medan Ordkedjetestet, Läsförståelsetestet och Ämnesprovet gjordes 

i grupp. Elevernas individuella läsning av ord och text samt återberättandet 

av den lästa texten spelades in. Testningarna av eleverna gjordes i huvudsak 

enligt manualerna och eventuella ändringar eller tillägg i genomförandet 

beskrivs under respektive test.  
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Antalet rätt besvarade uppgifter på testerna utgjorde elevernas resultat, 

den så kallade råpoängen. 

3.6.1.1 Läsning av ord och text 

För att pröva elevernas avkodningsförmåga av enstaka ord och text användes 

testmaterialet Diagnostiska läs- och skrivmaterial för mellanstadiet (DLSM) 

Handledning del 1: administrering och utvärdering (Björkquist & Järpsten, 

1997). Materialet är främst avsett att användas för individuell testning och 

består bland annat av de två testen Läsning-ord och Läsning-text. Syftet med 

ordläsningstestet är enligt Björkquist & Järpsten att få en uppfattning om 

avkodningsförmågan när eleverna inte har hjälp av ett textsammanhang. 

Läsningen av texterna har som syfte att ta reda på elevens läsförmåga och 

läshastighet när löpande text läses. Dessutom är syftet att pröva elevens 

läsförståelse genom att eleven ska återberätta den lästa texten.  

De båda testerna Läsning-ord och Läsning-text är endast normerade 

utifrån de enligt lärarna 20 % svagaste läsarna. Detta har medfört att det i 

dessa tester endast finns läsgrupperna stort stödbehov, vilket enligt 

Handledning del 2 ungefär motsvaras av staninevärdena 1–2 och stödbehov, 

som ungefär motsvarar staninevärdet 3. Det innebar att åldersnivån (stanine 

4) inte kunde användas som gräns på dessa tester utan gränsen för korrekt 

avkodning i testerna Läsning-ord och Läsning-text hamnade istället på 

stanine 3. Den valda normgruppen på testerna medför även att värdena för 

läshastighet är mycket låga. De lästidsgrupper som erhållits utifrån 

normeringarna är snabba, medelsnabba och långsamma läsare. Medelsnabba 

läsare av enstaka ord läser utifrån normeringen 14 ord per minut medan 

medelsnabba läsare vid läsning av text läser 50 ord per minut. Vid 

bedömningen av elevernas läshastighet har jag därför i testerna Läsning-ord 

och Läsning-text bedömt långsamma och mycket långsamma läsare utifrån 

de 23 % långsammaste läsarna i undersökningsgruppen, vilket skulle kunna 

motsvara stanine 1–3. 

Under hösten i årskurs 4 genomfördes vid samma tillfälle 

högläsningstestet på enstaka ord och högläsningstestet på den skönlitterära 

texten. Innan eleven påbörjade läsningen av texten klargjordes att eleven 

skulle läsa så noga att han/hon efteråt kunde berätta vad stycket handlade 

om. Elevernas återberättande av texten bedömdes av mig utifrån tre nivåer, 

vilket inte fanns med i manualen. På nivå 1 klarade eleven enligt min 

bedömning endast att återberätta fragment av texten. På nivå 2 återberättade 

eleven hela sammanhanget med hjälp av enstaka frågor från min sida. På den 

tredje nivån återberättade eleven hela sammanhanget på egen hand. Denna 

bedömning påminner om hur elevers återberättande bedöms i Språket på väg 

Del II (Skolverket, 2008:38), där bedömningen sker i fyra steg. I steg 1 

återberättar eleven delar av textens innehåll med stöd från läraren eller andra 

elever. Det andra steget innebär att eleven relativt självständigt återberättar 
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delar av textens innehåll och i det tredje steget återberättar eleven 

självständigt viktiga delar av textens innehåll. I det sista steget återberättar 

eleven självständigt sammanhängande och levande viktiga och centrala delar 

av textens innehåll. 

3.6.1.2 Ordkedjetest 

För att samtidigt få ett annat mått på elevers ordavkodningsförmåga och 

läshastighet användes Ordkedjetestet som är ett av de normerade grupptest 

som ingår i Läskedjor (Jacobson, 2001). I testet ska eleven hitta enskilda ord 

i en ordkedja och dra streck efter varje enskilt ord. Ett exempel på en 

ordkedja är hejmatsnödag och rätt svar är hej/mat/snö/dag. Eleverna får 

under 2 minuter göra så många ordkedjor som de hinner med och endast 

fullständigt korrekt lösta ordkedjor ger poäng.  

Ordkedjetestet genomfördes av mig i de båda klasserna var för sig. Alla 

elever i klasserna var dock inte närvarande vid det första testtillfället och det 

innebar att jag vid senare tillfällen fick genomföra testet med de elever som 

varit frånvarande.  

3.6.1.3 Läsförståelsetest 

För att också få ett normerat mått på elevernas läsförståelse genomfördes ett 

läsförståelsetest som ingår i diagnosmaterialet DLS för klasserna 4–6 

(Järpsten & Taube, 1997). I testet prövas elevernas allmänna förmåga att läsa 

och förstå skönlitterära texter, text med karaktär av sakprosa samt att tolka 

tabeller. I testet ingår fyra lite längre texter och efter varje text ska eleverna 

svara på 35 frågor som är av flervalstyp. I Läsförståelsetestet används olika 

uppgiftstyper (s. 61). 

Läsförståelsetestet genomfördes av klassföreståndarna i de båda 

klasserna. Enligt manualen borde lästillfällena vara två med läsning av två 

texter per tillfälle men däremot finns det ingen direkt angiven tidsgräns för 

testet. Klasslärarna valde att dela upp de fyra texterna på fyra lästillfällen 

istället för två och det innebar att eleverna läste en text per lästillfälle och de 

fick också vid varje lästillfälle använda den tid som de ansåg sig behöva. Tre 

elever ur den ena klassen gjorde läsförståelsetestet hos specialläraren. Dessa 

elever fick enligt specialläraren ingen läshjälp, men de fick däremot 

möjlighet att göra testet i lugn och ro vilket ansågs vara betydelsefullt för 

dem. Elevernas resultat motsvarade förutom råpoängen även ett 

staninevärde. 

3.6.1.4 Ämnesprovet i svenska 

För att kunna jämföra elevernas resultat på Läsförståelsetestet och 

Ämnesprovet samlades resultaten på Ämnesprovet in (Skolverket, 
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Ämnesprov åk 5).  Ämnesprovet är ett nationellt prov och det primära syftet 

är att det ska ge läraren stöd vid bedömning om elever nått uppställda mål i 

ämnet. Provet har även ett diagnostiskt syfte, vilket innebär att det ska belysa 

enskilda elevers starka och svaga sidor i ämnet. Elever med funktionshinder 

som inte är av tillfällig natur har rätt till anpassningar av provet. Delprov A 

är en skönlitterär text och eleverna ska först läsa texten tyst och sedan ska de 

svara på frågor till texten med texten som stöd. I del A prövas olika sätt att 

förstå innehåll i en text (s. 61). Genomförandet av Delprov B sker på samma 

sätt som i Delprov A, men i denna del prövas andra sätt att förstå 

textinnehåll (s. 61). 

De lärare som undervisade eleverna i årskurs 5 genomförde Ämnesprovet 

med eleverna i sina klasser. I Ämnesprovet i svenska ingår både läs- och 

skrivuppgifter men bara resultaten från de två läsförståelsedelarna samlades 

in, eftersom min studie fokuserar på elevers läsning. I en av klasserna fick 

två elever läshjälp vid genomförandet av Ämnesprovet och läraren i den 

klassen har markerat i resultatredovisningen vilka elever som fick den 

hjälpen. 

3.6.2 Tester av till läsförmåga relaterade faktorer 

För att testa förmågor som i tidigare forskning visat sig vara relaterade till 

läsförmåga användes följande delar av LOGOS (Høien, 2007): hörförståelse, 

fonemisk medvetenhet (fonemsyntes, fonemanalys), fonologiskt 

korttidsminne, arbetsminne och snabb benämning (RAN). LOGOS 

innehåller två uppgiftsdelar, en för elever i klass 3–5 och en del för elever 

från klass 6 till vuxna. De flesta uppgifterna som användes i undersökningen 

tillhörde uppgiftsdelen för klass 3–5, men en uppgift tillhörde uppgiftsdelen 

klass 6 till vuxna och det var arbetsminnestestet. Detta test togs med 

eftersom det inte finns något arbetsminnestest i uppgiftsdelen för de yngre 

eleverna. Alla tester ur LOGOS genomfördes individuellt med eleverna. 

Både antalet rätt besvarade uppgifter och reaktionstid registreras i 

deltesterna.  

3.6.2.1 Fonemisk medvetenhet 

Vid prövningen av elevernas fonemiska medvetenhet användes deltesterna 

fonemsyntes och fonemanalys.  I fonemsyntestestet får eleven höra fonem 

(språkljud) och elevens uppgift är att säga vilket ordet blir när fonemen 

ljudas samman. Till exempel får eleven höra språkljuden h-a-n-d-l-a och 

dessa ska av eleven ljudas samman till ordet handla. Fonemen presenteras 

med ett tidsintervall på 0,5 sekunder mellan varje språkljud och antalet 

språkljud ökar efter hand i testet.  

Fonemanalystestet innebär att eleven på de första åtta uppgifterna ska 

identifiera sista ljudet i det upplästa ordet, och på de senare sju uppgifterna 
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ska eleven uppge alla fonem i det upplästa ordet i rätt ordning. I den första 

delen får eleven höra ordet präst och eleven ska då avgöra vilket språkljud 

som finns sist i ordet präst. Svaret är t. I den andra delen får eleven höra 

ordet druva och eleven ska därefter dela upp ordet i de enstaka fonemen d-r-

u-v-a.  

3.6.2.2 Fonologiskt korttidsminne och Arbetsminne 

I deltestet fonologiskt korttidsminne får eleven höra ett antal siffror. Mellan 

varje siffra finns ett tidsintervall på 0,5 sekunder och antalet siffror ökar efter 

hand. Uppgiften för eleven är att upprepa siffrorna högt i korrekt 

ordningsföljd.  

I deltestet arbetsminne ska eleven återge upplästa ord i motsatt 

ordningsföljd. För att eleven ska få rätt på uppgiften måste alla orden i 

uppgiften återges korrekt i omvänd ordning. Tidsintervallet mellan de 

upplästa orden är också här 0,5 sekunder och i de första uppgifterna är orden 

få, men efter hand presenteras fler ord och uppgifterna blir därmed allt 

svårare.  

3.6.2.3 RAN (Rapid Automatized Naming) 

I RAN-testet prövas elevers förmåga att snabbt benämna kända föremål. 

Detta deltest mäter förmågan att snabbt återkalla fonologiska 

representationer från långtidsminnet. På skärmen visas sammanlagt 40 bilder 

av fem olika kända föremål som presenteras flera gånger i slumpmässig 

ordningsföljd. Eleven ska namnge alla föremål så snabbt som möjligt. Tiden 

mäts från det att bilderna presenteras på skärmen tills den sista bilden är 

namngiven och resultatet på testet är den tid som eleven använder för att 

namnge föremålen.  

Ett lågt resultat på RAN-testet ingår i ett av diagnoskriterierna för dyslexi 

i LOGOS (Høien, 2007). 

3.6.2.4 Ordförståelsetest 

För att testa elevers ordförståelse genomfördes ett normerat ordförståelsetest 

som också ingår i diagnosmaterialet DLS för klasserna 4–6 (Järpsten & 

Taube, 1997). Detta testmaterial är främst avsett att användas som grupptest 

i klasserna 4–6. I testet prövas elevens allmänna förmåga att förstå ord och 

uttryck hämtade ur texter som är vanliga i klasserna 4–6. Testet är upplagt så 

att ett ord ges och därefter ska eleven välja vilket av fyra ord som betyder 

ungefär samma sak som det först angivna ordet. Det står till exempel: ”Nöjd 

betyder detsamma som…A  vänlig  B  belåten  C snäll  D  lugn”. 

Eleven ska välja det ord eller uttryck som han/hon tycker passar bäst och 

sätta ett kryss i rutan vid det ordet. 
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Eftersom ordförståelsetestet ingår i de årliga screeningarna av alla elever i 

årskurs 4 i kommunen var det klassföreståndarna som genomförde testet i 

sina respektive klasser. Enligt instruktionerna ska eleverna läsa tyst och göra 

alla uppgifter på egen hand. Dessutom är testet tidsbegränsat till 20 minuter. 

På min inrådan läste klassföreståndarna alla orden i testet högt för att 

resultaten skulle visa på elevernas ordförståelse och inte på elevernas 

avkodningsförmåga. Elevernas resultat motsvarade förutom råpoängen även 

ett staninevärde. 

3.6.2.5 Hörförståelsetest 

I hörförståelsetestet prövas elevernas förmåga att förstå uppläst text. Syftet 

är att bedöma om det finns någon skillnad i elevers förståelse av text när 

eleven får text uppläst för sig och när eleven själv läser text. I 

hörförståelsetestet får eleven lyssna på en i datorn uppläst sammanhängande 

berättelse som är indelad i fem kortare textavsnitt, vilka presenteras ett i 

taget. När eleven lyssnat på ett textavsnitt av berättelsen ska eleven besvara 

tre frågor på det avsnittet. Testet innehåller sammanlagt 15 frågor. 

3.6.3 Lärarbedömningar 

För att få med ett annat perspektiv på elevers läsning än bara testresultat av 

elevers läsförmågor och till läsförmåga relaterade faktorer fick klasslärarna 

som undervisade eleverna i åk 4 bedöma elevernas läsutveckling utifrån 

bedömningsschemat i God läsutveckling (Lundberg & Herrlin, 2005).  

Utifrån detta material bedöms hur långt enskilda elever kommit i sin 

läsutveckling i fem olika dimensioner: fonologisk medvetenhet, 

ordavkodning, läsflyt, läsförståelse och läsintresse. Materialet är tänkt att 

användas som stöd för lärare vid kartläggning av elevers läsutveckling och 

genom kartläggningen tänks lärarna ha större möjligheter att stimulera 

eleverna till en god läsutveckling under de första tre–fyra skolåren, men för 

elever som har en långsam läsutveckling kan materialet enligt Lundberg & 

Herrlin även användas under följande skolår. 

Eftersom klasslärarna inte var insatta i materialet samtalade vi om hur de 

skulle gå tillväga. Dessutom fick de var sin bok av God läsutveckling där 

utvecklingsschemat och en beskrivning av de olika nivåerna finns. De fick 

också tillgång till en praktisk handledning till materialet God läsutveckling i 

praktiken (Hedenfalk, Munck & Palm, 2007) att ha tillsammans som stöd. 

Klasslärarna genomförde bedömningarna av de olika läsdimensionerna med 

alla elever i sina respektive klasser. Ibland tyckte de att det var svårt att 

avgöra om en elev var på väg till en nivå eller om eleven hade uppnått en 

viss nivå. På grund av detta skrev de ibland två siffror vilket motsvarade två 

olika nivåer. Min tolkning var att den lägre siffran motsvarade den nivå som 

eleven uppnått och det var också den siffra som utgjorde elevens resultat. 
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3.6.4 Elevers uppfattningar om sin läsning 

För att undersöka elevers egna uppfattningar om sin läsning användes 

samma enkät som i PIRLS-studien (2006). Sammanlagt finns 24 frågor, men 

bara frågor som rör elevers uppfattning av den egna läsförmågan (Bilaga 4), 

elevers attityder till läsning (Bilaga 4) och elevers läsintresse på fritiden 

(Bilaga 5–6) togs med. I PIRLS (2006) redovisas endast ett totalt index på en 

del av dessa frågor men jag har förutom att redovisa ett index på alla hela 

frågor som jag valt att ta med även närstuderat elevers svar på enstaka 

påståenden i frågorna. Varje fråga i enkäten innehåller oftast flera 

påståenden. De flesta påståendena är graderingsfrågor med fyra olika steg 

där eleven ska markera det svarsalternativ som enligt eleven bäst passar in. 

Följande är exempel på svarsalternativ som förekommer: Varje dag eller 

nästan varje dag, Några gånger i veckan, Några gånger i månaden eller 

Aldrig eller nästan aldrig. Ett annat exempel på svarsalternativ är: Stämmer 

precis, Stämmer ganska bra, Stämmer inte så bra eller Stämmer inte alls. 

Klassföreståndarna i de båda klasserna ansvarade för genomförandet av 

elevenkäten och eleverna svarade individuellt på enkäten i respektive 

klassrum. I den ena klassen läste eleverna alla frågor i enkäten själva. I 

parallellklassen lästes till en början frågorna upp av läraren men sedan fick 

eleverna läsa på egen hand. I den senare klassen gjorde en elev enkäten klar 

hos specialläraren och fick där också läshjälp. 

För att kunna bearbeta enkätsvaren statistiskt kodades elevernas 

enkätsvar. Under varje fråga i enkäten finns oftast ett antal påståenden som 

eleven ska ta ställning till. Ett exempel på en fråga är: ”Vad tycker du om 

läsning”? I ett av påståendena under den frågan finns fyra svarsalternativ.  

 

Jag tycker om att läsa: stämmer stämmer  stämmer stämmer  

 precis ganska bra  inte så bra inte alls                                                              

     

Det mest positiva svaret ”stämmer precis” motsvarade i min kodning siffran 

4, det näst mest positiva svaret ”stämmer ganska bra” motsvarade siffran 3, 

det näst mest negativa svaret ”stämmer inte så bra” motsvarade siffran 2 och 

det mest negativa svaret ”stämmer inte alls” siffran 1. På detta sätt kodades 

genomgående elevsvaren i enkäten5.  

3.6.5 Observationer av klassrumsaktiviteter med fokus på 

textarbete 

Det finns många olika faktorer som enligt forskning kan ha betydelse för 

elevers lärande. För att bland annat undersöka vilka förutsättningar till 

                          
5 Utifrån den kodning som jag gjort kan det verka som att avståndet mellan svarsalternativen 
är exakta, men så är givetvis inte fallet. 
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utveckling av läsförmågan som eleverna ges i klassrummet gjordes 

klassrumsobservationer i de båda klasserna. Observationerna fokuserade på 

vilka klassrumsaktiviteter som förekom och hur det specifika textarbetet gick 

till. Texter i mina observationer innefattade i huvudsak skriftliga texter som 

rörde det specifika ämnesområdet. Dessutom observerades också 

klassrumsmiljöerna.  

Tillsammans kom klasslärarna i respektive klass och jag överens om när 

observationerna skulle kunna genomföras eftersom jag bland annat ville få 

möjlighet att se hur lärarna arbetar med text i olika ämnen. I den ena klassen 

blev det så att en lektion i engelska, en i matematik, en i 

samhällsorienterande ämnen (SO), en lektion i bild, samt två 

lektionstillfällen i svenska observerades. Till dessa observationer finns 164 

minuters ljudinspelat material samt 77 digitalbilder. I den andra klassen 

observerades en lektion i matematik, en lektion i samhällsorienterande 

ämnen (SO), en lektion i engelska samt två lektioner i svenska. Det material 

som finns till dessa observationer innefattar 251 minuters ljudinspelat 

material samt 74 digitalbilder. Digitalbilderna visar främst 

klassrumsmiljöerna och de olika klassrumsaktiviteterna som förekom under 

lektionerna.   

Mina observationer kan i viss mån betecknas som semistrukturerade 

(Bell, 1999) eftersom jag i förväg hade bestämt vad jag skulle observera. 

Bell menar dock att det är viktigt att sätta in det som observeras i sitt 

sammanhang för att på så sätt se mer än det som bara finns framför ögonen. 

Vid observationerna var jag en känd icke deltagande observatör (a.a.). Känd 

eftersom jag tidigare träffat eleverna vid testningarna och icke deltagande 

eftersom jag inte deltog i undervisningen eller i stöttningen av eleverna 

under deras arbete. Min forskarroll är ändå speciell eftersom jag som 

lärarforskare har en speciell position i förhållande till eleverna, till 

klassrummet och aktiviteterna som försiggår där (se t.ex. Løkensgard Hoel, 

1997). Utifrån det har jag också en unik tolkningsposition som avgör hur de 

fenomen som jag iakttar och granskar tolkas.    

3.7 Bearbetning och analyser av data 

Först beskrivs hur de data som samlades in från testerna, Ämnesprovet, 

Lärarbedömningarna och elevernas enkätsvar bearbetades. Därefter redogörs 

för hur frågorna i Läsförståelsetestet och i Ämnesprovet analyserades och till 

sist redovisas hur klassrumsobservationerna analyserades. 
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3.7.1 Bearbetning av insamlade data utifrån tester, 

lärarbedömningar och elevers enkätsvar 

De data som erhölls utifrån testerna, Ämnesprovet, Lärarbedömningarna och 

elevernas svar på enkäten lades in i statistikprogrammet SPSS (Statistical 

Package for social Science) för bearbetning. Resultaten i testerna utgjordes 

av antalet rätt besvarade uppgifter, vilket motsvarade råpoängen. Av de 

siffror gällande olika nivåer som klasslärarna angett i sina bedömningar av 

de olika dimensionerna i elevernas läsning lades den lägre siffran in som 

resultat. När det gäller enkätsvaren lades först de kodade elevsvaren för varje 

påstående i enkäten in (s. 47). Därefter gjordes en indexberäkning utifrån 

medelvärden på de tre hela frågor som användes i undersökningen.  

När det gäller testresultat beräknades medelvärden, median, 

standardavvikelser, minimum- och maximumvärden för att kunna jämföra 

resultat på avkodningstesterna, resultat på Läsförståelsetestet och 

Ämnesprovet, resultat på läsförmågerelaterade faktorer samt för att kunna 

jämföra vissa testresultat i undersökningen med normgruppens resultat på 

samma test. För att visa på elevers olika testresultat som grupp gjordes 

histogram. Dessutom gjordes spridningsdiagram för att se vilka samband det 

fanns mellan två olika testresultat. Korrelationer beräknades mellan olika 

avkodningstester, mellan Läsförståelsetestet och Ämnesprovet samt mellan 

avkodningstester, läsförståelsetestet och läsrelaterade faktorer för att hitta 

eventuella statistiska samband. På Läsförståelsetestet och Ämnesprovet 

gjordes vidare regressionsanalyser i två steg för att se vilken eller vilka 

läsförståelserelaterade faktorer som bäst förklarar totalresultatet på 

Läsförståelsetestet respektive Ämnesprovet. 

På lärarbedömningarna och de testresultat samt enkätsvar som användes i 

jämförelsen med lärarnas bedömning beräknades också medelvärden, 

median, standardavvikelser, minimum- och maximumvärden för att kunna 

jämföra lärarbedömningarna med motsvarande testresultat och enkätsvar. 

Korrelationsberäkningar gjordes också för att se om det fanns någon 

överensstämmelse mellan lärarbedömningarna av de olika dimensionerna i 

”God läsutveckling” och testresultat/enkätsvar i motsvarande dimensioner. 

Vad gäller elevernas enkätsvar användes de indexberäkningar utifrån 

medelvärden som gjordes på tre hela frågor till att göra histogram. Dessa 

användes i sin tur för att dela in eleverna i tre olika grupper, vilka redovisas i 

ett stapeldiagram för varje fråga. Korrelationsberäkningar gjordes också 

mellan svaren i de enskilda påståendena, frågan totalt och testresultaten på 

elevers avkodningsförmåga, deras läsförståelse samt deras ordförståelse för 

att hitta eventuella signifikanta samband. 
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3.7.2 Analys av frågorna i Läsförståelsetestet och 

Ämnesprovet 

Eftersom två läsförståelsetest genomfördes i undersökningen jämfördes den 

läsförståelse som prövas i Läsförståelsetestet och i Ämnesprovet. I 

instruktionerna till Läsförståelsetestet och Ämnesprovet beskrivs vilken 

läsförståelse som prövas i respektive test. Utifrån dessa gjordes jämförelser 

med de fyra olika läsförståelseprocesserna i PIRLS eftersom det fanns 

många likheter dem emellan. Resultatet visas i en tabell där de olika 

läsförståelseprocesserna presenteras var för sig (Tabell 3). I tabellen har 

också antalet frågor inom varje läsförståelseprocess i respektive test angivits, 

liksom vilka sätt att pröva förståelse av textinnehåll som används i Del A 

och i Del B i Ämnesprovet. Dessutom ges exempel på typfrågor i de olika 

frågetyperna i Läsförståelsetestet respektive Ämnesprovet i Tabell 4. 

3.7.3 Analyser av klassrumsobservationerna 

Observationerna innefattade klassrumsaktiviteter med ett särskilt fokus på 

det specifika textarbetet. Dessutom observerades klassrumsmiljöerna. För att 

analyserna klassrumsobservationerna användes två olika analysmetoder dels 

analys av förekommande faser (strukturelement), dels Kintsch (1994) 

situationsmodell för att analysera det förekommande textarbetet. Kintsch så 

kallade situationsmodell valdes utifrån att mina observationer inte enbart 

innehåller elevers läsförståelse utan mer handlar om elevers möjligheter till 

förståelse av text. 

För att besvara de didaktiska frågorna (Jank & Meyer, 1997), vad 

(innehållet) varför (motivet) och till vad (målet) användes strukturelementen 

utifrån af Geijerstams (2006) tolkning av Hedeboe (2002), nämligen 

kontextualisering, textualisering, textens funktion för eleven och uppföljning 

och utvärdering av arbetet. Kontextualisering och textualisering kan besvara 

den didaktiska frågan vad, textens funktion kan svara på den didaktiska 

varför-frågan och uppföljning och utvärdering på den didaktiska till vad-

frågan.  

Med kontextualisering avsågs att analysera om läraren under lektionen 

lyfte fram tidigare kunskap inom ämnesområdet hos eleverna för att bygga 

upp en förförståelse. När det gäller textualisering måste läraren enligt af 

Geijerstam explicit ha omnämnt ordet skrivande för att det i hennes 

avhandling skulle klassificeras som textualisering, men jag har gjort en något 

utökad tolkning av begreppet. Om en företeelse skulle räknas som en 

textualisering under en lektion krävdes det inte att läraren i instruktionerna 

uttryckligen använde orden lyssna, berätta, läsa, skriva eller räkna. Även 

indirekta anvisningar, som till exempel när läraren skriver vilka sidor 

eleverna ska läsa på tavlan, fördes till textualisering. Jag analyserade inte 

bara om läraren instruerade eleverna om vad de skulle göra, utan även om 
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läraren gav en instruktion om hur uppgiften skulle genomföras. 

Textualiseringar handlar enligt min tolkning däremot inte om allmänna 

instruktioner som till exempel att eleverna ska ta upp en bok. Med textens 

funktion avsågs att belysa om läraren på något sätt talade om varför eleverna 

skulle arbeta med uppgiften, och med uppföljning och utvärdering 

analyserades om och i så fall vad det färdiga arbetet användes till eller skulle 

användas till. Strukturelementen analyserades inte bara utifrån om de 

överhuvudtaget förekom under lektionen utan också hur frekvent de förekom 

under lektionerna. 

Som utgångspunkt för mina analyser av det direkta textarbetet och 

besvarandet av den didaktiska hur-frågan (förmedlingen) valdes som nämnts 

ovan Kintsch situationsmodell. Denna modell beskriver olika aspekter av en 

läsares förståelse av text, vilket innebär att en läsare vid textläsning kan 

befinna sig på tre olika förståelsenivåer. I analysen av klassrumspraktiken 

använder jag modellen som en utgångspunkt för att studera läraren i relation 

till olika aspekter av läsarens möte med en text. Utifrån detta är det möjligt 

att analysera vilket textarbete som förekommer på olika nivåer i 

klassrummet med utgångspunkt i vilka möjligheter till textarbete som elever 

ges av läraren. Kintsch situationsmodell liknar även till en viss del 

läsförståelseprocesserna i PIRLS. Den första läsförståelseprocessen i PIRLS 

skulle kunna motsvara Kintsch ytstruktur eftersom textarbetet där omfattar 

textens ord och fraser. Kintsch textbasnivå skulle till viss del kunna 

motsvara den andra läsförståelseprocessen i PIRLS, eftersom textbasnivån 

även inkluderar en global textnivå och situationsmodellnivån kan till viss del 

motsvara den tredje läsförståelseprocessen i PIRLS, eftersom elevens egna 

kunskaper och erfarenheter måste integreras med textens information för att 

en situationsmodell ska kunna skapas.   

Det textarbete som förekom i klasserna under de observerade lektionerna 

analyserades alltså utifrån Kintsch situationsmodell (1994). Hans textmodell 

innefattar tre olika nivåer, ytstruktur, textbas och situationsmodellnivån.  Vid 

analyserna av de enskilda lektionerna analyserades på vilken eller vilka 

nivåer som arbetet med i huvudsak visuell text förekom. Det textarbete som 

fördes till den första nivån, ytstrukturen, var när läraren kommenterade eller 

ställde frågor som handlade om enskilda ord, begrepp eller meningar eller 

om läraren och/eller elever läste enskilda ord och/eller meningar. Om det 

istället var frågan om läsning, frågor eller kommentarer som handlade om 

större textavsnitt eller hela texter fördes det till textbasen. Frågor som krävde 

att eleverna skulle integrera innehållet i texten med sina egna kunskaper 

och/eller erfarenheter fördes till situationsmodellnivån. För att skapa en 

situationsmodell måste elever göra så kallade inferenser ”läsa mellan 

raderna”. Det textarbete som förekom inom ytstrukturen och/eller textbasen 

när det gäller läsande analyserades dessutom utifrån om det var frågan om 

hög- eller tystläsning och om det var hela klassen eller enskilda elever som 

läste.  
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4 Resultat 

Resultatredovisningen består av sex delar. I den första delen redogörs för 

resultat angående mellanstadieelevers testade läsförmåga. I den andra 

behandlas relationerna mellan elevers läsförmåga och testade 

läsförmågerelaterade faktorer. I den tredje delen beskrivs resultat av 

lärarbedömningar av elevers läsutveckling, och i den fjärde fokuseras 

enkätundersökningen av elevers uppfattning om sin läsning. 

Lärarbedömningar och elevers enkätsvar relateras därefter i den femte delen 

till elevers testade läsförmåga. Till sist beskrivs resultaten av de 

klassrumsobservationer som genomfördes. 

Alla korrelationsberäkningar i Resultatdelen baseras på antalet rätt lösta 

uppgifter, det vill säga på råpoängen. 

4.1 Läsförmåga 

I tester av elevers läsförmåga ingår i min studie avkodning av enstaka ord 

och ord i text samt läsförståelse. På normerade tester har, där det varit 

möjligt, stanine 4 valts som gräns. I förekommande spridningsdiagram är 

fokuselevernas resultat markerade. 

4.1.1 Avkodning 

De avkodningstester som använts i undersökningen är Läsning-ord, Läsning-

text och Ordkedjetestet. Testet Läsning-ord prövar dels elevens förmåga att 

korrekt avkoda enstaka ord och dels läshastighet6. 

Ordkedjetestet prövar i samma test både elevens ordavkodningsförmåga 

och läshastighet. Testet Läsning-text prövar dels elevens avkodningsförmåga 

av ord i text och dels läshastighet7.  

4.1.1.1 Avkodning av enstaka ord 

Sambandet mellan korrekt avkodning av enstaka ord och läshastighet vid 

avkodning av enstaka ord visas i Figur 48.  

                          
6 För att betraktas som en långsam läsare av enstaka ord läser eleven < 27 ord per minut. 
7 För att betraktas som en långsam läsare av ord i text läser eleven < 97 ord per minut. 
8 Den horisontella linjen visar gränsen för stanine 3 vid korrekt avkodning av enstaka ord (27 

korrekt lästa ord) och den vertikala linjen visar gränsen för stanine 4 gällande läshastighet vid 

avkodning av enstaka ord (27 ord/minut). 
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Figur 4. Korrekt avkodning och läshastighet på testet Läsning-ord
9
  n=26 

De elever, av vilka två är Magda och Hedvig, som avkodar enstaka ord både 

korrekt och med en god läshastighet finns i det övre högra fältet i Figur 4, 

och de verkar alltså ha automatiserat sin avkodning av enstaka ord. En av 

eleverna ligger dock precis på gränsen. Tillsammans utgör eleverna i detta 

fält knappt två tredjedelar av eleverna i undersökningsgruppen. Som framgår 

av det undre vänstra fältet är det tre elever, bland annat Lukas, som inte når 

stanine 3 vid korrekt avkodning av enstaka ord och som också avkodar 

enstaka ord långsamt. Tre elever gör många läsfel men läser snabbt (övre 

vänstra fältet), medan tre elever avkodar enstaka ord korrekt men långsamt 

(undre högra fältet). Det är alltså lika många elever som avkodar enstaka ord 

korrekt och långsamt som elever som avkodar enstaka ord felaktigt och 

snabbt. 

Utifrån korrelationsberäkningar visas ett signifikant samband mellan 

korrekt avkodning av enstaka ord och läshastighet (.40) p<.05, vilket innebär 

att elever som avkodar enstaka ord korrekt, oftast också avkodar orden 

snabbt (Bilaga 1). 

Ett annat ordavkodningstest gjordes under årskurs 5, nämligen 

Ordkedjetestet, och i detta test prövas samtidigt korrekt ordavkodning och 

läshastighet. Resultatet redovisas i Figur 5.  

Vid en jämförelse mellan höga och låga resultat i Figur 5 är det fler elever 

som har låga resultat än höga. Vid en jämförelse med normerna i 

Ordkedjetestet är det också sju av eleverna i undersökningsgruppen som 

hamnar på stanine 2 eller 3, 17 elever ligger inom stanine 4–6 och två elever 

uppnår stanine 7. 

                          
9 Två elever har resultatet (31,32), två elever (32,30) och tre elever (33,31). 

● Fokuselevernas resultat 
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Figur 5. Resultat på Ordkedjetestet
10

  n=26 

Undersökningsgruppens medelvärde på testet (19,7 korrekt lösta ordkedjor) 

ligger något lägre än normgruppens (21). Minimumvärdet i normgruppen är 

5 korrekt lösta ordkedjor medan 39 är maximum, och i min 

undersökningsgrupp är motsvarande värden 12 och 27. Standardavvikelsen 

det vill säga spridningen är alltså större i normgruppen (6,0) än i 

undersökningsgruppen (4,3) (Bilaga 1). 

Sambandet mellan resultatet på Ordkedjetestet och korrekt avkodning av 

enstaka ord och läshastighet visas i Figur 611.  

 

 

         

Figur 6. Resultat på Ordkedjetestet i jämförelse med korrekt avkodning och läs-

hastighet på testet Läsning-ord12  n=26      

                          
10 Den streckade linjen i histogrammet visar medelvärdet på testet (19,7). 
11 I båda spridningsdiagrammen visar den horisontella linjen åldersnivån (stanine 4) på 

Ordkedjetestet (17 korrekt lösta uppgifter). I Figur 6 till vänster visar den vertikala linjen 

gränsen för stanine 3 vid korrekt avkodning av enstaka ord (27 korrekt lästa ord) och i Figur 6 

till höger visar den vertikala linjen gränsen för stanine 4 angående läshastighet vid avkodning 

av enstaka ord (27 lästa ord/minut). 
12 I Figur 6 till vänster har två elever resultatet (21,32). I Figur 6 till höger har två elever 
resultatet (20,32), fyra elever (21,30) och två elever (23,43).  

● Fokuselevernas resultat 
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I de övre högra fälten i Figur 6 finns de elever som uppnår åldersnivån på 

Ordkedjetestet (stanine 4) och som samtidigt antingen når stanine 3 på 

korrekt avkodning av enstaka ord (Figur 6 till vänster) eller en läshastighet 

av minst 27 ord per minut (Figur 6 till höger). Av de undre vänstra fälten 

framgår att sambandet mellan Ordkedjetestet och läshastigheten tycks vara 

högre än sambandet mellan korrekt avkodning av enstaka ord och 

Ordkedjetestet. 

Vid en jämförelse mellan testresultaten på testerna Läsning-ord och 

Ordkedjetestet framkommer att det är sju elever som inte når åldersnivån på 

Ordkedjetestet och av dessa sju är det fem elever som inte heller når stanine 

3 på korrekt avkodning av enstaka ord och/eller en läshastighet på minst 27 

ord per minut vid avkodning av enstaka ord. 

Korrelationsberäkningar visar på signifikanta samband mellan resultatet 

på Ordkedjetestet och läshastigheten vid avkodning av enstaka ord (.62) 

p<.01, och mellan Ordkedjetestet och läshastigheten vid avkodning av ord i 

text (.55) p<.01 (Bilaga 1). Sambandet är något högre mellan Ordkedjetestet 

och läshastigheten vid avkodning av enstaka ord än motsvarande samband 

mellan Ordkedjetestet och avkodning av ord i text, vilket var väntat eftersom 

Ordkedjetestet också är ett ordavkodningstest. Däremot framkommer inga 

signifikanta samband mellan resultatet på Ordkedjetestet och korrekt 

ordavkodning, vilket tyder på att Ordkedjetestet i högre grad mäter 

läshastighet än korrekt avkodning. Det överensstämmer också med 

spridningsdiagrammen i Figur 6. 

Sammanfattningsvis är det nästan två tredjedelar av eleverna i 

undersökningsgruppen som utifrån testresultat i testet Läsning-ord har 

automatiserat sin avkodningsförmåga av enstaka ord, men utifrån resultatet 

på Ordkedjetestet är denna andel något större. Tre elever har utifrån testet 

Läsning-ord uppenbara ordavkodningssvårigheter eftersom de både gör 

många läsfel och avkodar enstaka ord långsamt. Utifrån resultatet på 

Ordkedjetestet är denna andel dubbelt så stor, vilket kan indikera att 

gränserna i testet Läsning-ord är låga. Sex andra elever har enligt testet 

Läsning-ord inte automatiserat sin ordavkodningsförmåga eftersom de 

antingen avkodar ord korrekt och långsamt eller felaktigt och snabbt. Vid en 

jämförelse mellan resultaten i testerna Läsning-ord och Ordkedjetestet finns 

en överensstämmelse mellan testresultaten för fem av eleverna.  

4.1.1.2 Avkodning av ord i text 

Sambandet mellan korrekt avkodning och läshastighet vid textläsning visas i 

Figur 713.  

                          
13 Den horisontella linjen visar gränsen för stanine 3 vid korrekt avkodning av ord i text (147 

korrekt lästa ord), och den vertikala linjen visar gränsen för stanine 4 gällande läshastighet vid 

avkodning av ord i text (97 lästa ord/minut). 
 



56 
 

 

Figur 7. Korrekt avkodning och läshastighet på testet Läsning-text  n=26  

Av det övre högra fältet i Figur 7 framgår att nästan tre femtedelar av 

eleverna i undersökningsgruppen, av vilka två är Magda och Hedvig, 

avkodar text korrekt med en god läshastighet, men tre av eleverna ligger 

precis på gränsen. Eleverna i detta fält kan sägas ha automatiserat sin 

textläsning. Som framgår av det undre vänstra fältet är det tre elever som 

både gör många läsfel vid textläsning och som också avkodar ord i text 

långsamt. Två av dessa tre elever är desamma som också avkodar enstaka 

ord felaktigt och långsamt, nämligen fokuseleven Lukas och den elev som 

inte har svenska som modersmål. Fem andra elever läser text snabbt men gör 

många läsfel (övre vänstra fältet), medan ytterligare tre elever avkodar ord i 

text korrekt men långsamt (undre högra fältet). Det är alltså fler elever som 

avkodar ord i text snabbt och felaktigt, än elever som avkodar ord i text 

långsamt och korrekt. 

Korrelationsberäkningar visar inget signifikant samband mellan korrekt 

avkodning av ord i text och läshastighet (.31) (Bilaga 1).  

Sammanfattningsvis är det nästan tre femtedelar av eleverna i 

undersökningsgruppen som enligt testresultaten på testet Läsning-text 

automatiserat sin textläsning, alltså en något mindre andel elever än som 

automatiserat sin avkodning av enstaka ord. Tre elever gör både många 

läsfel vid avkodning av ord i text och läser också text långsamt. Åtta elever 

läser antingen ord i text snabbt och felaktigt eller korrekt och långsamt, 

vilket är något fler elever än vid avkodning av enstaka ord.  

● Fokuselevernas resultat 
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4.1.1.3 Jämförelse mellan avkodning av enstaka ord och ord i text 

Elevernas resultat på testerna Läsning-ord och Läsning-text avseende korrekt 

avkodning redovisas i Figur 8.  

 

 

Figur 8. Korrekt lästa ord vid avkodning av enstaka ord och ord i text14  

n=26 

Vid en jämförelse mellan histogrammen i Figur 8 framgår att det är fler 

elever som har alla rätt eller nästan alla rätt vid avkodning av enstaka ord än 

vad som är fallet vid avkodning av ord i text. Däremot har en elev ett mycket 

lågt resultat vid läsning av texten. 

Sambandet mellan elevernas resultat på antalet korrekt lästa ord vid 

avkodning i testerna Läsning-ord och Läsning-text redovisas i Figur 915.  

I det övre högra fältet i Figur 9 finns de elever som minst uppnår stanine 3 

vid avkodning av enstaka ord och ord i text, bland andra Magda och Hedvig. 

Fyra elever ligger precis på gränsen. Eleverna i detta fält utgör knappt två 

tredjedelar av alla elever i undersökningsgruppen och de läser alltså både 

enstaka ord och ord i text korrekt. Av det undre vänstra fältet framgår att fem 

elever, bland andra fokuseleven Lukas, varken når upp till stanine 3 vid 

avkodning av enstaka ord eller ord i text. Därmed tycks eleverna i detta fält 

ha uppenbara svårigheter med korrekt avkodning. En elev (övre vänstra 

fältet) avkodar ord i text mer korrekt än enstaka ord, medan tre elever 

avkodar enstaka ord mer korrekt än text (undre högra fältet). Det är alltså 

fler elever som avkodar enstaka ord mer korrekt än ord i text. 

                          
14 De streckade linjerna i histogrammen visar medelvärdena på testen. 
15 Den horisontella linjen visar gränsen för stanine 3 vid korrekt avkodning av enstaka ord (27 

korrekt lästa ord), och den vertikala linjen gränsen för stanine 3 vid korrekt avkodning av ord 

i text (147 korrekt lästa ord).  
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Figur 9. Korrekt lästa ord vid avkodning av enstaka ord och ord i text16  

n=26        

Korrelationsberäkningar visar på signifikanta samband (.62) p<.01 mellan 

testresultaten i korrekt avkodning av enstaka ord och ord i text. Elever som 

läser många fel vid avkodning av enstaka ord gör ofta också många läsfel vid 

läsning av text (Bilaga 1). 

Resultat av elevers läshastighet på testerna Läsning-ord och Läsning-text 

redovisas i Figur 10.  

 

 
Figur 10. Läshastighet vid avkodning av enstaka ord och ord i text

17
  n=26 

Av histogrammen i Figur 10 framgår att läshastigheten vid läsning av 

enstaka ord ligger mellan cirka 10 och 60 ord per minut, medan 

läshastigheten vid läsning av text hamnar mellan cirka 60 och 160 ord per 

                          
16 Två elever har resultatet (31,151) och två elever (32,149). 
17 De streckade linjerna i histogrammen anger medelvärdena på testerna. 

● Fokuselevernas resultat 
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minut. Det visar att elever avkodar ord i text snabbare än de avkodar enstaka 

ord, vilket också var väntat, eftersom läsare vid textläsning kan utnyttja 

sammanhanget vid avkodningen. Som också framgår av histogrammen är 

skillnaderna i läshastighet mellan eleverna stora både när det gäller 

avkodning av enstaka ord och ord i text.  

Av histogrammet till vänster i Figur 10 framgår att en elev avkodar 

enstaka ord mycket snabbt och att sex elever avkodar ord långsamt, medan 

det av histogrammet till höger framgår att två elever läser text mycket snabbt 

och att sju elever läser text långsamt.  

Sambandet mellan elevers resultat på läshastighet vid läsning i testerna 

Läsning-ord och Läsning-text visas i Figur 1118.  

     

Figur 11. Läshastighet vid avkodning av enstaka ord och ord i text  n=26 

De elever som avkodar både enstaka ord och ord i text med en god 

läshastighet finns i det övre högra fältet i Figur 11. Bland dessa elever finns 

både Magda och Hedvig, men Magda ligger väldigt nära gränsen vid 

textläsning. Nästan tre fjärdedelar av alla elever i undersökningsgruppen 

uppvisar därmed en förhållandevis god läshastighet både vid avkodning av 

enstaka ord och av ord i text. Läshastigheten är dock här endast ett mått på 

hur många ord som läses per minut och inte om de ord som läses också 

avkodas korrekt.  Som framgår av det undre vänstra fältet är det fem elever, 

bland annat Lukas, som läser både enstaka ord och text långsamt. En elev 

                          

18 Den horisontella linjen visar gränsen för stanine 4 gällande läshastighet vid avkodning av 

enstaka ord (27 lästa ord/minut), och den vertikala linjen visar gränsen för stanine 4 gällande 

läshastighet vid läsning av text (97 lästa ord/minut).  
 

   ● Fokuselevernas resultat 
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läser enstaka ord långsammare än text, medan en annan elev läser text 

långsammare än enstaka ord. 

Korrelationsberäkningar visar att sambandet mellan läshastigheten vid 

avkodning av enstaka ord och ord i text är högt (.86) p<.01 (Bilaga 1). 

Elever som avkodar enstaka ord långsamt läser ofta också text långsamt.  

Sammanfattningsvis visar det sig utifrån en jämförelse mellan enskilda 

elevers testresultat på testerna Läsning-ord och Läsning-text att två elever 

gör många läsfel både vid avkodning av enstaka ord och ord i text samtidigt 

som de också läser enstaka ord och text långsamt. Det är fokuseleven Lukas 

och den elev som inte har svenska som modersmål. Tre andra elever gör 

många läsfel vid avkodning av enstaka ord och ord i text, medan ytterligare 

fyra elever antingen har svårigheter att avkoda enstaka ord korrekt eller med 

korrekt avkodning av ord i text. Vad gäller läshastigheten är det tre elever, 

förutom fokuseleven Lukas och eleven som inte har svenska som 

modersmål, som läser både enstaka ord och text långsamt, medan två andra 

elever antingen läser enstaka ord eller ord i text långsamt.    

4.1.2 Läsförståelse 

Läsförståelsen prövades med ett läsförståelsetest när eleverna gick i årskurs 

4 och med ett nationellt prov, Ämnesprovet i svenska, när eleverna gick i 

årskurs 5. Inledningsvis görs en jämförelse mellan den läsförståelse som 

prövas i Läsförståelsetestet respektive Ämnesprovet. Därefter redovisas 

resultatet på Läsförståelsetestet respektive Ämnesprovet och slutligen görs 

en jämförelse mellan resultaten i de båda testerna.  

4.1.2.1 Jämförelse mellan den läsförståelse som prövas i 

Läsförståelsetestet och Ämnesprovet 

Eftersom det är frågan om två olika prövningar av elevers läsförståelse 

jämfördes vilken läsförståelse som prövas i respektive test. Jämförelsen av 

frågorna i testen utgick ifrån de fyra läsförståelseprocesserna i PIRLS 

(Tabell 3). 

Av Tabell 3 framgår att tre av de fyra läsförståelseprocesserna i PIRLS på 

olika sätt finns representerade i Läsförståelsetestet och i Ämnesprovet. 

Därmed testas både textbaserade läsförståelseprocesser och tolkande och 

värderande läsförståelseprocesser hos eleverna. I de två första 

läsförståelseprocesserna prövas de så kallade textbaserade 

läsförståelseprocesserna i vilka det ingår att eleverna ska lokalisera 

information i texten. Det innebär att svaret antingen finns ordagrant i texten 

eller att eleverna förväntas kunna sortera och binda ihop information från 

olika textdelar.  
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Tabell 3. Jämförelse mellan den läsförståelse som prövas i Läsförståelsetestet och 

Ämnesprovet utifrån PIRLS läsförståelseprocesser19.  
 

LÄSFÖRSTÅELSE-

PROCESSER I 

PIRLS (2006) 

Läsförståelsetestet 

DLS åk 4–6 

Ämnesprovet  

Textbaserade 

läsförståelseprocesser 

  

Läsförståelseprocess 1 

Fokusera och återge 

explicit uttryckt 

information 

 

Hitta information i en 

mening eller fras i texten. 

 

Lokalisering av information 

som innebär att svaret mer 

eller mindre ordagrant finns 

angivet i texten (8) 

Förståelse av uttryck som 

mäter förmågan att utifrån 

textinnehållet förstå olika 

ord eller uttryck (9) 

Att urskilja detaljer i texten 

(3) Del A  

 

Finna fakta (5) Del B  

 

Att förstå språkliga uttryck 

(3) Del A  

Läsförståelseprocess 2 

Dra enkla slutsatser 

 

Binda samman 

information från olika 

textdelar. 

Lokalisering av information 

samt kritisk granskning som 

innebär att uppgiften kräver 

att eleven även kan sortera 

en mängd information (2) 

Att förstå orsakssammanhang 

(2) Del A 

 

Dra slutsatser av textens 

innehåll (3) Del B  

 

Kunna urskilja vem som säger 

vad i en text (1) Del B 

Tolkande och värderande 

läsförståelseprocesser 

  

Läsförståelseprocess 3 

Tolka och integrera 

tankar, idéer och 

information 

Kopplingen finns inte 

uttryckt i texten och 

uppgiften kan kräva att 

eleven använder sig av 

egna kunskaper och 

erfarenheter 

Inferens som kräver att 

eleven själv ska dra 

slutsatser som inte direkt 

framgår av texten, det som 

kallas ”att läsa mellan 

raderna” (8) 

Händelseförlopp som 

innebär att eleven ska 

strukturera och numrera fyra 

angivna påståenden i 

ordningsföljd för att visa hur 

berättelsen är uppbyggd (4) 

Att dra egna slutsatser med 

stöd i texten (3) Del A  

 

  

Läsförståelseprocess 4 

Granska och bedöma 

innehåll, språk och olika 

textelement 

Eleven måste skifta fokus 

från textinnehållet till att 

granska texten som sådan 

  

Övrigt Alfabetisk ordning (1) 

Tolkning av tabell (3) 

 

                          
19 Antalet frågor inom varje typ av textförståelse anges inom parentes. För Ämnesprovet 

anges också vilken textförståelse som prövas i den skönlitterära texten (Del A) respektive 

sakprosatexten (Del B). 
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I den tredje läsförståelseprocessen förväntas eleverna kunna tolka och 

värdera den information som finns i texten. Det betyder att eleverna med 

texten som stöd ska dra egna slutsatser som inte direkt framgår av texten, det 

vill säga eleverna måste ”läsa mellan raderna”. Den enda 

läsförståelseprocess som inte prövas vare sig i Läsförståelsetestet eller i 

Ämnesprovet är läsförståelseprocess 4, i vilken eleverna ska distansera sig 

från innehållet i texten och granska texten som sådan. 

Som också framgår av Tabell 3 är huvuddelen av frågorna i 

Läsförståelsetestet och Ämnesprovet textbaserade, det vill säga att det 

handlar om att elever ska söka information som finns i texten. Av de 31 

uppgifterna i Läsförståelsetestet som har att göra med de olika 

läsförståelseprocesserna är 19 textbaserade och 12 tolkande, medan 

motsvarande siffror i Ämnesprovet är 17 respektive 3. 

Exempel på typfrågor i Läsförståelsetestet respektive Ämnesprovet ges i 

Tabell 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

Tabell 4. Typfrågor i Läsförståelsetestet respektive Ämnesprovet20. 

Läsförståelsetestet 

DLS åk 4–6 

Exempelfrågor i  

Läsförståelsetestet 

Ämnesprovet Exempelfrågor i 

Ämnesprovet 

Textbaserade 

läsförståelse-

processer 

 Textbaserade 

läsförståelse-

processer 

 

Lokalisering av 

information som 

innebär att svaret 

mer eller mindre 

ordagrant finns 

angivet i texten 

 

Förståelse av uttryck 

som mäter förmågan 

att utifrån 

textinnehållet förstå 

olika ord eller 

uttryck 

 

Vad hade Sigge i 

skåpet? 

 

 

 

 

 

Vad menas med 

”änglavakt”? 

Att urskilja detaljer 

i texten 

 

Finna fakta 

 

 

Att förstå språkliga 

uttryck 

 

Hur ser kojan ut som 

Egil kliver in i? 

 

Vilka saker hittade 

bönderna i Anas by? 

 

Myran kom fram till 

Egil med mord i 

blicken. Vad betyder 

det? 

Lokalisering av 

information samt 

kritisk granskning 

som innebär att 

uppgiften kräver att 

eleven även kan 

sortera en mängd 

information 

Vilken beskrivning 

passar bäst på 

Allis? 

Att förstå 

orsakssammanhang 

 

Dra slutsatser av 

textens innehåll 

 

 

Kunna urskilja vem 

som säger vad i en 

text 

Hur visste Myran var 

hon skulle leta efter 

Egil? 

En av arkeologerna 

hittar ett modernt 

mynt. Hur har det 

hamnat där? 

Vem är det som 

säger ”Romarna här 

hade det bra”? 

Tolkande  

läsförståelse-

processer 

 Tolkande 

läsförståelse-

processer 

 

Inferens som kräver 

att eleven själv ska 

dra slutsatser som 

inte direkt framgår 

av texten, det som 

kallas ”att läsa 

mellan raderna” 

 

Händelseförlopp som 

innebär att eleven 

ska strukturera och 

numrera fyra angivna 

påståenden i 

ordningsföljd för att 

visa hur berättelsen 

är uppbyggd 

Vad var det som 

gjorde att Harry 

fick handla till 

slut? 

 

 

 

 

I vilken ordning 

hände detta? 

Att dra egna 

slutsatser med stöd 

i texten 

 
 

Vem av de tre 

barnen är yngst? Hur 

vet du det? 

 

 

                          
20Eftersom den fjärde läsförståelseprocessen inte finns representerad i vare sig 
Läsförståelsetestet eller i Ämnesprovet ges inte heller exempel på typfrågor i denna process. 
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4.1.2.2 Resultat på Läsförståelsetestet  

Resultatet på Läsförståelsetestet visas i Figur 12.  

 

 

Figur 12. Resultat på Läsförståelsetestet21  n=26 

Resultatspridningen på Läsförståelsetestet är som framgår av Figur 12 stor. 

Många elever når enligt histogrammet ett högt resultat men två av eleverna 

har ett mycket lägre resultat än de andra.  

I Läsförståelsetestet ligger medelvärdet vid normeringen på 22,3 korrekt 

besvarade uppgifter medan medelvärdet i undersökningsgruppen hamnar på 

26,9, vilket är högre än normgruppens (Bilaga 2). På Läsförståelsetestet kan 

elever maximalt uppnå 35 poäng och gränsen för att nå åldersnivån (stanine 

4) går vid 17 korrekt besvarade uppgifter. Vid en jämförelse med 

normeringen i testet framgår det att två elever hamnar inom stanine 1–3, 13 

elever ligger resultatmässigt inom genomsnittsnivån för åldern (stanine 4–6) 

medan 11 elever får ett resultat som ligger över genomsnittsvärdet för åldern 

(stanine 7–9).  

Läsförståelsetestet innehåller tre skönlitterära texter och en sakprosatext 

och resultaten på dessa visas i Figur 13.  

 
Figur 13. Resultat på de skönlitterära texterna och sakprosatexten i Läsförståelsetestet22  n=26 

                          
21 Den streckade linjen i histogrammet anger medelvärdet. 
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Av histogrammet till vänster i Figur 13 framgår att många elever har många 

rätt på de skönlitterära texterna, vilket inte är fallet på sakprosatexten. 

Sakprosatexten i Läsförståelsetestet tycks alltså vara svårare att förstå för 

eleverna än de skönlitterära texterna.  

4.1.2.3 Resultat på Ämnesprovet 

Resultatet på Ämnesprovet visas i Figur 14. 

 

 

Figur 14. Resultat på Ämnesprovet23 (Del A + Del B)  n=26 

Många elever har alla eller nästan alla rätt på Ämnesprovet, men som också 

framgår av Figur 14 har två elever ett mycket lägre resultat än de andra. En 

av dessa elever är den elev som inte har svenska som modersmål, men den 

andra eleven uppnådde åldersnivån på Läsförståelsetestet och därför kunde 

det kanske förväntas att hon även skulle nå de mål som prövas i 

Ämnesprovet. Den snedfördelning som tycks finnas kan bero på att syftet 

med Ämnesprovet är ett annat än för Läsförståelsetestet, nämligen att pröva 

om elever nått en lägstanivå när det gäller uppsatta mål i svenskämnet. 

Maximalt kan en elev uppnå 20 poäng (11+9) på Ämnesprovet. För att ha 

ansetts ha uppnått de mål som prövas krävs 14 (8+6) korrekt besvarade 

uppgifter. Medelvärdet i undersökningsgruppen hamnar på 17,7 poäng. Vid 

en jämförelse med resultatet på Ämnesprovet i hela riket angående uppnådd 

kravnivå visar det sig att 87 % av eleverna i Sverige uppnådde kravnivån på 

den litterära texten medan 9,5 % inte gjorde det. När det gäller 

sakprosatexten var motsvarande siffror 91,2 % och 5,3 %.   

I Ämnesprovet ingår en skönlitterär text (Del A) samt en sakprosatext 

(Del B) och resultaten på de olika texttyperna i Ämnesprovet redovisas i 

Figur 15. 

                                                                                                                             
 
22 De streckade linjerna i histogrammen anger medelvärdena på de olika texttyperna. 
Histogrammet på de tre skönlitterära texterna tillsammans baseras på ett beräknat medelvärde. 
23 Den streckade linjen anger medelvärdet. 
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Figur 15. Resultat på de två olika texttyperna i Ämnesprovet24  n=26 

Vid en jämförelse mellan de två texttyperna i Ämnesprovet framgår att fler 

elever har alla rätt på sakprosatexten än på den skönlitterära texten (Figur 

15). Samma två elever har mycket låga resultat på båda texttyperna och den 

elev som har det allra lägsta resultatet på båda typer av texter är en elev som 

uppnådde åldersnivån på Läsförståelsetestet.  

Det totala antalet uppgifter i Del A (skönlitterär text) uppgår till 11 och 

medelvärdet i undersökningsgruppen hamnar på 9,6 medan antalet uppgifter 

i Del B (sakprosatexten) är 9 och medelvärdet 8 (Bilaga 2). Sakprosatexten 

tycks alltså vara lättare för eleverna att förstå än den litterära texten i 

Ämnesprovet, vilket också överensstämmer med det resultat som erhölls i 

hela riket (se ovan). 

4.1.2.4 Jämförelse mellan resultat i Läsförståelsetestet och 

Ämnesprovet 

Förutom att jämföra vilken läsförståelse som prövas i Läsförståelsetestet 

respektive Ämnesprovet jämfördes också resultaten dem emellan. 

Sambandet mellan resultaten åskådliggörs i Figur 1625.  

De flesta eleverna i undersökningsgruppen uppnår både åldersnivån 

(stanine 4) på Läsförståelsetestet och de mål som prövas i Ämnesprovet, 

bland andra fokuseleverna Magda och Hedvig (Figur 16, övre högra fältet). 

Utifrån elevernas i test visade avkodningsförmåga är det inte väntat att 

nästan alla elever i undersökningsgruppen både når stanine 4 i 

Läsförståelsetestet och de prövade målen i Ämnesprovet.  

                          
24 De streckade linjerna i histogrammen visar medelvärdena på de olika texttyperna. 
25 Den horisontella linjen visar åldersnivån (stanine 4) på Läsförståelsetestet (17 korrekt 

besvarade uppgifter) och den vertikala linjen visar nivån för att nå de mål som prövas i 

Ämnesprovet (14 korrekt besvarade uppgifter). 
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Figur 16. Resultat på Läsförståelsetestet och Ämnesprovet26  n=26 

Av det undre vänstra fältet i Figur 16 framgår att en elev varken uppnår 

åldersnivån på Läsförståelsetestet eller når de mål som prövas i 

Ämnesprovet, och det är den elev som inte har svenska som modersmål. En 

elev når åldersnivån i Läsförståelsetestet men inte de mål som prövas i 

Ämnesprovet (undre högra fältet). Fokuseleven Lukas når inte åldersnivån i 

Läsförståelsetestet men når ändå de prövade målen i Ämnesprovet (övre 

vänstra fältet).  

För att undersöka vilka samband som finns mellan resultaten i 

Läsförståelsetestet och Ämnesprovet gjordes korrelationsberäkningar (Tabell 

5). 

Tabell 5. Korrelationer mellan resultaten på Läsförståelsetestet och Ämnesprovet  

n=26 

Test/texttyper Ämnesprov  

Läsförståelse 

Del A+B 

Ämnesprov 

Läsförståelse 

Del A 

Skönlitterär text 

Ämnesprov 

Läsförståelse 

Del B 

Sakprosa 

Läsförståelsetest, 

Text 1–4 

.59** .66** .33 

Läsförståelsetest, 

Text 1,3,4  

Skönlitterära texter 

.58** .66** .32 

Läsförståelsetest, Text 2 

Sakprosa 

.52** .56** .32 

*p< .05 **p< .01 

                          
26Två elever har resultatet (21,16), två elever har (28,17), två elever har (28,19) och två elever 
har (31,19) 

● Fokuselevernas resultat 
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Det totala resultatet på Läsförståelsetestet och läsförståelsedelarna 

tillsammans i Ämnesprovet korrelerar signifikant (Tabell 5). Resultatet på 

Läsförståelsetestet i årskurs 4 kan alltså för denna elevgrupp predicera 

resultatet på Ämnesprovet i årskurs 5. Korrelationsberäkningarna visar även 

på ett signifikant samband mellan de skönlitterära texterna totalt i 

Läsförståelsetestet och den skönlitterära texten i Ämnesprovet. Däremot 

visas inga samband mellan resultatet på sakprosatexten i Ämnesprovet och 

resultat på Läsförståelsetestet.  

Sammanfattningsvis når de flesta eleverna i undersökningsgruppen både 

åldersnivån på Läsförståelsetestet och också de mål som prövas i 

Ämnesprovet. En elev når varken åldersnivån på Läsförståelsetestet eller de 

mål som prövas i Ämnesprovet. En annan elev når åldersnivån på 

Läsförståelsetestet men inte de mål som prövas i Ämnesprovet. För 

ytterligare en annan elev är förhållandet det omvända. 

4.2 Läsförmåga i förhållande till testade 

läsrelaterade faktorer 

Ett flertal faktorer som enligt tidigare forskning verkar vara relaterade till 

läsförmåga testades i min undersökning. Faktorer som kan sägas relatera till 

elevers avkodningsförmåga och som testats i min undersökning är 

fonemanalys, fonemsyntes, fonologiskt korttidsminne, arbetsminne, snabb 

benämning (RAN) och ordförståelse. De relaterade faktorer som testats 

angående läsförståelse är avkodningsförmåga, återberättande av text, 

ordförståelse, fonologiskt korttidsminne, arbetsminne och snabb benämning 

(RAN).   

4.2.1 Avkodningsförmåga i förhållande till avkodnings-

relaterade faktorer 

För att hitta eventuella samband gjordes korrelationsberäkningar mellan 

resultaten på avkodningstesterna och testade avkodningsrelaterade faktorer 

(Tabell 6). 

De flesta signifikanta sambanden uppvisas mellan avkodningstester och 

resultatet på Ordförståelsetestet, och det allra högsta signifikanta sambandet 

erhålls mellan läshastigheten vid läsning av text och elevers ordförståelse 

(Tabell 6). Elevers resultat på Ordförståelsetestet har också ett signifikant 

samband med korrekt avkodning av enstaka ord men däremot inte med 

korrekt avkodning av ord i text. Ett signifikant samband erhålls även mellan 

resultatet på Ordkedjetestet och Arbetsminnestestet.   
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Tabell 6. Korrelationer mellan avkodningstester och avkodningsrelaterade faktorer  

n=26 

Tester Fonem-

analys 

Fonem-

syntes 

Fonologiskt 

korttids-

minne 

Arbets-

minne 

RAN Ord-

förståelse 

Ordkedjor .12 .03 .10 .53** -.38 .31 

Läsning-

ord, 

antal rätt 

.15 .30 -.15 .09 -.27 .46* 

Läsning-

ord,  

ord/minut 

.32 -.09 -.01 .19 -.24 .42* 

Läsning-

text, 

antal rätt 

.09 .14 -.21 .35 -.10 .35 

Läsning-

text, 

ord/minut 

.33 -.10 .00 .11 -.18 .53** 

*p< .05 **p< .01 

Att det inte finns så många andra signifikanta samband kan delvis förklaras 

av att sambanden mellan elevers avkodningsförmåga och resultat på testerna 

fonemanalys, fonemsyntes, fonologiskt korttidsminne och RAN-testet enligt 

forskning tycks vara högre när elever är i början av sin läsutveckling än när 

de börjar på mellanstadiet. Vanligtvis erhålls också högre samband mellan 

Arbetsminnestestet och läsförståelse än mellan arbetsminne och avkodning. 

4.2.2 Läsförståelse i förhållande till läsförståelserelaterade 

faktorer  

För att undersöka eventuella samband mellan resultatet på Läsförståelsetestet 

och resultat på testade faktorer som ofta nämns som läsförståelserelaterade, 

och mellan resultatet på Ämnesprovet och testade läsförståelserelaterade 

faktorer gjordes korrelationsberäkningar (Tabell 7).  

Korrelationsberäkningar visar på fler signifikanta samband mellan 

Läsförståelsetestet och läsförståelserelaterade faktorer än mellan 

Ämnesprovet och dessa testade faktorer (Tabell 7). De signifikanta samband 

som överensstämmer för Läsförståelsetestet och Ämnesprovet är mellan 

testerna och läshastigheten vid textläsning samt mellan testerna och 

resultatet på Ordförståelsetestet. För Läsförståelsetestet är sambandet högre 

med läshastigheten av text än vad det är för Ämnesprovet, medan för 

resultatet på Ordförståelsetestet är förhållandet det omvända. För 

Ämnesprovet erhålls inga fler signifikanta samband med testade 

läsförståelserelaterade faktorer, men för Läsförståelsetestet uppvisas även 

höga signifikanta samband mellan resultatet på testet och korrekt avkodning 
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av ord i text samt återberättande av text och något lägre signifikanta 

samband med korrekt avkodning av enstaka ord och arbetsminne.  

Tabell 7. Korrelationer mellan Läsförståelsetestet och läsförståelserelaterade 
faktorer samt mellan Ämnesprovet och läsförståelserelaterade faktorer  n=26 

Tester 

 

Läs- 

förståelse- 

test  

Totalt 

Skön- 

litterära  

texter 

Sak- 

prosa 

Ämnes-

prov 

Del A+B 

Skön-

litterär 

text 

Del A 

Sak-

prosa 

Del B 

Fonemsyntes .08 -.02 .25 .14 .22 -.01 

Ordkedjor, 

antal rätt 

.36 .37 .28 .29 .25 .27 

Läsning-ord,  

antal rätt 

.44* .38 .49* .24 .39* -.05 

Läsning-ord,  

ord/minut 

.34 .36 .26 .29 .31 .20 

Läsning-text,  

antal rätt 

.57** .56** .48* .03 .19 -.19 

Läsning-text,  

ord/minut 

.61** .60** .52* .50** .53** .32 

Återberättande 

av text 

.54** .52** .48** .33 .50* .01 

Ordförståelse .66** .63** .60** .76** .81** .49* 

Fonologiskt 

korttidsminne 

.02 .05 -.04 .23 .27 .13 

Arbetsminne .39* .41* .31 .25 .21 .23 

RAN -.15 -.11 -.21 .11 .10 .08 

*p< .05 **p< .01 

Mellan resultaten på testerna Fonemsyntes, Fonologiskt korttidsminne och 

RAN-testet framkommer i Tabell 7 inga statistiska samband varken med 

resultatet på Läsförståelsetestet eller med resultatet på Ämnesprovet, vilket 

var väntat, eftersom alla tre faktorer enligt forskning tycks ha ett högre 

samband med elevers avkodningsförmåga än med läsförståelse. 

För att undersöka i vilken grad olika läsförståelserelaterade faktorer var 

för sig och tillsammans kan förklara resultatet på Läsförståelsetestet 

respektive Ämnesprovet gjordes två multivariata regressionsanalyser. 

Av Tabell 8 framgår att två läsförståelserelaterade faktorer signifikant kan 

förklara resultatet på Läsförståelsetestet, nämligen läshastigheten vid 

avkodning av enstaka ord (p<.05) och ord i text (p<.01) men signifikansen är 

alltså högre för textläsningen. För Ämnesprovet erhålls också två 

signifikanta läsförståelserelaterade faktorer, läshastigheten vid avkodning av 

ord i text (p<.05) och resultatet på Ordförståelsetestet (p<.01), av vilka 

signifikansen för Ordförståelsetestet är högre. 

Resultatet av de multivariata regressionsanalyserna visar också att de 

testade läsförståelserelaterade faktorerna tillsammans kan förklara 80 % 
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(R
2
=.80) av resultatvariation i Läsförståelsetestet och 79 % (R

2
 =.79) av 

variationen i Ämnesprovet. 

Tabell 8. Multivariata regressionsanalyser av resultatet på Läsförståelsetestet och 
läsförståelserelaterade faktorer samt av resultatet på Ämnesprovet och testade 
läsförståelserelaterade faktorer  n=26 

Tester Läsförståelse-

testet 

Standardiserade 

koefficienter 

Beta 

Läsförståelse-

testet 

 

Signifikans 

Ämnesprovet 

 

Standardiserade 

koefficienter 

Beta 

Ämnesprovet 

 

 

Signifikans 

Fonemsyntes -.01 .97 .03 .83 

Ordkedjor, 

antal rätt 

.14 .53 -.02 .92 

Läsning-ord, 

antal rätt 

-.12 .57 .09 .67 

Läsning-ord, 

ord/minut 

-.77 .02* -.50 .11 

Läsning-text, 

antal rätt 

.43 .06 -.32 .16 

Läsning-text, 

ord/minut 

.91 .00** .65 .03* 

Återberättande 

av text 

.06 .73 -.23 .21 

Ordförståelse .29 .15 .77 .00** 

Fonologiskt 

korttidsminne 

.01 .96 .08 .59 

Arbetsminne .12 .58 .21 .33 

RAN -.08 .58 .17 .27 

*p< .05 **p< .01 

För att utesluta de variabler som eventuellt visar samma sak och hitta den 

eller de variabler som bäst förklarar resultatet i Läsförståelsetestet respektive 

Ämnesprovet gjordes en stegvis regressionsanalys för respektive test. 

Resultatet av den stegvisa regressionsanalysen på Läsförståelsetestet 

redovisas i Tabell 9. 

Tabell 9. Resultat av den stegvisa regressionsanalysen på Läsförståelsetestet  n=26 

Modell Variabler Standardiserade 

koefficienter 

Beta 

Signifikans 

1 Ordförståelse, 

antal rätt 

.66 .00** 

2 Ordförståelse, 

antal rätt  

Läsning-text, 

antal rätt 

.52 

 

.39 

.00** 

 

.02* 

*p< .05 **p< .01 
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Som framgår av Tabell 9 är det antalet rätt i Ordförståelsetestet och antalet 

korrekt lästa ord vid avkodning av ord i text som bäst förklarar 

resultatvariationen i Läsförståelsetestet. Resultatet av den stegvisa 

regressionsanalysen visar att resultatet på Ordförståelsetestet ensamt 

förklarar 43 % (R
2
=.43) av resultatvariationen i läsförståelsetestet, medan 

antalet rätt på Ordförståelsetestet tillsammans med antalet korrekt lästa ord 

vid textläsning förklarar 56 % (R
2
 =.56) av variationen.  

Sambandet mellan resultatet på Ordförståelsetestet och Läsförståelsetestet 

samt mellan resultatet på testet Läsning-text (korrekt avkodning) och 

Läsförståelsetestet visas i Figur 17. 

 

 

 

Figur 17. Samband mellan Ordförståelsetestet och Läsförståelsetestet samt mellan 
testet Läsning-text (korrekt avkodning) och Läsförståelsetestet   n=26 

Av diagrammen i Figur 17 framgår att sambandet är högre mellan 

Ordförståelsetestet och Läsförståelsetestet än mellan testet Läsning-text och 

resultatet på Läsförståelsetestet. 

Vad gäller resultatet på Ordförståelsetestet ligger medelvärdet i 

normgruppen på 24,4 korrekt lösta uppgifter och i min undersökningsgrupp 

hamnar medelvärdet på 23,9, vilket ligger något under normgruppens 

(Bilaga 3). Eleverna i undersökningsgruppen når dock ett högre medelvärde 

på Läsförståelsetestet än normgruppen.  

Resultatet av den stegvisa regressionsanalysen på Ämnesprovet redovisas 

i Tabell 10. 

Tabell 10. Resultat av den stegvisa regressionsanalysen på Ämnesprovet  n=26 

Modell Variabler Standardiserade 

koefficienter 

Beta 

Signifikans 

1 Ordförståelse, 

antal rätt 

.76 .00** 

**p< .01 

● Fokuselevernas resultat 
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Det är antalet rätt i Ordförståelsetestet som ensamt bäst förklarar 

resultatvariationen i Ämnesprovet (Tabell 10).  Resultatet av den stegvisa 

regressionsanalysen visar att Ordförståelsetestet ensamt förklarar 58 % 

(R
2
=.58) av resultatvariationen i Ämnesprovet. Resultatet på 

Ordförståelsetestet förklarar som nämnts ovan 43 % av variationen i 

Läsförståelsetestet, vilket är en betydligt lägre siffra än i Ämnesprovet.  

Sambandet mellan resultatet på Ordförståelsetestet och Ämnesprovet 

visas i Figur 18. 

    

Figur 18. Samband mellan Ordförståelsetestet och Ämnesprovet  n=26 

Det höga sambandet mellan Ordförståelsetestet och Ämnesprovet framgår 

också av Figur 18.  

Sammanfattningsvis visar regressionsanalyser att av de testade 

läsförståelserelaterade faktorerna är det elevernas resultat på 

Ordförståelsetestet och testet Läsning-text (korrekt avkodning) som bäst 

förklarar resultatvariationen i Läsförståelsetestet, medan resultatet på 

Ordförståelsetestet ensamt förklarar den största delen av resultatvariationen i 

Ämnesprovet. Sammantaget är det alltså elevernas resultat på 

Ordförståelsetestet som ensamt förklarar en stor del av resultatvariationen i 

de båda läsförståelsetesten. 

4.3 Lärarbedömningar 

De klasslärare som undervisade eleverna när de gick i årskurs 4 gjorde en 

bedömning av elevernas läsutveckling enligt de fem dimensionerna 

fonologisk medvetenhet, ordavkodning, läsflyt, läsförståelse och läsintresse i 

● Fokuselevernas resultat 
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”God läsutveckling”. I resultatredovisningen ingår även hur lärarna bedömt 

de tre fokuselevernas läsutveckling i de olika dimensionerna. 

För att analysera hur lärarna bedömt elevernas läsutveckling beräknades 

medelvärde, median, standardavvikelse, minimum- och maximumvärde i de 

bedömda dimensionerna (Tabell 11).  

Tabell 11. Medelvärde, median, standardavvikelse, minimum- och maximumvärde i 

de olika dimensionerna i ”God läsutveckling”  n=26 

 

Dimensioner 

Medelvärde Median Standard-

avvikelse 

Minimum Maximum 

Fonologisk 

medvetenhet 

10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 

Ordavkodning 12,7 13,0 0,8 10,0 13,0 

Läsflyt 7,8 8,0 0,5 6,0 8,0 

Läsförståelse 15,0 16,0 3,3 5,0 17,0 

Läsintresse 7,6 9,0 2,0 3,0 9,0 

Lärarna bedömer att alla elever uppnår den högsta nivån inom dimensionen 

fonologisk medvetenhet och därmed bedöms samtliga elever av lärarna vara 

fonologiskt medvetna (Tabell 11). Vad gäller elevernas 

ordavkodningsförmåga och läsförståelse bedömer lärarna att skillnaderna 

mellan eleverna är stora. I ordavkodning är den högsta nivån som elever kan 

bedömas utifrån nivå 13 och utifrån medianen befinner sig också de flesta 

eleverna där. Det innebär att lärarna bedömer att de flesta eleverna kan läsa 

de flesta vanliga orden snabbt och direkt. Den lägsta nivå som lärarna 

bedömt att elever befinner sig på när det gäller ordavkodning är nivå 10, som 

betyder att eleverna enligt bedömningsschemat klarar att läsa ord som 

spruta, struts och krita, det vill säga fonologiskt komplicerade ord med 

konsonantkluster (konsonantanhopningar). Den högsta nivå som lärarna 

använt sig av vid bedömningen av en elevs läsförståelse är nivå 17, vilket 

också är den högsta nivå som elever kan bedömas utifrån i den dimensionen. 

De elever som enligt lärarna befinner sig där klarar att läsa engagerat och 

länge. Den lägsta nivå som lärarna bedömt elevers läsförståelse utifrån är 

nivå 5, vilket motsvaras av att en elev enligt bedömningsschemat kan läsa 

och förstå ett helt stycke.  

När det gäller läsflyt bedömer lärarna att många elever når den högsta 

nivån som är nivå 8, vilket enligt bedömningsschemat innebär att eleverna 

hinner med att läsa textremsorna på TV. Lärarna bedömer också att det finns 

elever som endast når nivå 6, vilket betyder att en elev endast klarar att läsa 

en hel bok med enkel text och många bilder på egen hand. Vad beträffar 

läsintresse har lärarna bedömt att många elever har ett stort läsintresse. Det 

visar maximumvärdet som är 9 liksom medianen, medan minimumvärdet 

hamnar på 3. Den högsta nivån som lärarna bedömt elever utifrån i den 

dimensionen är nivå 9 av 12, vilket innebär att en elev är en riktig 
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bokslukare och nivå 3 motsvaras av att en elev utifrån bedömningsschemat 

gärna lånar hem böcker från klassbiblioteket/biblioteket.  

Alla tre fokuselever bedöms av lärarna vara fonologiskt medvetna. Vad 

gäller ordavkodning kan Lukas enligt lärarbedömningen läsa nonsensord 

som fim, sölk och kad, Magda kan läsa ljudstridiga ord som tjugo, stjärna 

och skylt, medan Hedvig bedöms kunna läsa de vanligaste orden snabbt och 

direkt. När det gäller läsflyt bedömer lärarna att både Lukas och Magda kan 

läsa en hel bok med lite mer text och färre bilder, medan Hedvig av läraren 

bedöms hinna läsa textremsorna på TV. I den fjärde dimensionen 

läsförståelse bedömer läraren att Lukas kan prata om och ställa frågor på det 

han läst, Magda kan enligt bedömningen läsa böcker på mer än 100 sidor 

med nästan enbart text, medan läraren bedömer att Hedvig kan läsa 

engagerat och länge. I den sista dimensionen läsintresse bedöms Lukas 

utifrån bedömningsschemat gärna låna hem böcker från biblioteket, Magda 

läser hellre än håller på med andra aktiviteter och Hedvig bedöms av läraren 

vara en riktig bokslukare.  

Sammanfattningsvis bedömer lärarna att alla elever är fonologiskt 

medvetna och att skillnaderna mellan eleverna är stora när det gäller 

ordavkodningsförmåga och läsförståelse. De flesta eleverna bedöms av 

lärarna ha ett bra läsflyt, men det finns även elever som fortfarande inte 

hinner läsa textremsorna på TV. Vad beträffar elevernas läsintresse har 

lärarna bedömt att många elever är riktiga bokslukare, men det finns också 

enligt lärarna elever som inte har ett så stort läsintresse.   

4.4 Enkätundersökning om elevers uppfattningar om 

sin läsning 

Resultat av elevers enkätsvar redovisas utifrån de olika delområden som 

tagits med ur PIRLS-enkäten om elevers uppfattningar om sin läsning. 

Inledningsvis redovisas de resultat som berör elevers uppfattning om den 

egna läsförmågan. Därefter resultat som har att göra med elevers attityder till 

läsning och till sist redovisas resultat om elevers läsintresse på fritiden. 

Förutom resultat för undersökningsgruppen som helhet redovisas även hur 

de tre fokuseleverna svarat på använda frågor och påståenden i enkäten. 

Varje fråga som togs med ur PIRLS-enkäten består av en huvudfråga som 

i sin tur innehåller ett antal påståenden. För de tre hela frågor som tagits med 

i studien gjordes en indexberäkning utifrån elevernas svar på samtliga 

påståenden i frågan. 

4.4.1 Elevers uppfattning om den egna läsförmågan 

Den fråga i PIRLS-enkäten som handlar om elevers uppfattning av den egna 

läsförmågan (Bilaga 4) lyder: ”Hur bra är du på att läsa”? (Figur 19). 
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Figur 19. Elevers uppfattning om den egna läsförmågan utifrån ett index 

på frågan ”Hur bra är du på att läsa”? n=26 

Knappt en fjärdedel av de undersökta eleverna svarade att de har en mycket 

positiv uppfattning, medan drygt en tiondel uppgav att de har en närmast 

negativ uppfattning av den egna läsförmågan (Figur 19). 

Av fokuseleverna angav Lukas att han har en mycket positiv uppfattning 

av sin läsförmåga, medan Hedvig och Magda uppgav att de har en positiv 

uppfattning.  

4.4.2 Elevers attityder till läsning 

Den fråga i enkäten som togs med angående elevers attityder till läsning 

(Bilaga 4) lyder: Vad tycker du om läsning”? (Figur 20). 

 

 

Figur 20. Elevers attityder till läsning utifrån ett index på frågan ”Vad 

tycker du om läsning”?  n=26 

Drygt en fjärdedel av eleverna i undersökningsgruppen angav att de har en 

mycket positiv attityd till läsning, medan knappt en fjärdedel av eleverna 

angav att de har en närmast negativ attityd till läsning (Figur 20).  

Lukas uppgav att han har en mycket positiv attityd till läsning, medan 

Magda och Hedvig angav att de har en positiv attityd. 
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4.4.3 Elevers läsintresse på fritiden 

Elevers läsintresse (Bilaga 5) undersöktes utifrån frågan: ”Hur ofta gör du de 

här sakerna på fritiden”? (Figur 21).  

 

 

Figur 21. Elevers läsintresse på fritiden utifrån ett index på frågan ”Hur 

ofta gör du de här sakerna på fritiden”?  n=26 

En tredjedel av de elever som undersöktes svarade att de mycket ofta läser 

något på fritiden, medan drygt en fjärdedel uppgav att de aldrig eller nästan 

aldrig läser något på sin fritid (Figur 21). Nästan tre fjärdedelar av eleverna 

svarade att de ofta eller mycket ofta läser något på fritiden. 

Alla tre fokuselever uppgav att de mycket ofta läser något på sin fritid.  

För att undersöka hur ofta elever läser för att det är kul på fritiden togs 

elevernas svar på påståendet: ”Jag läser på fritiden för att det är roligt” med 

(Figur 22). 

 

 

Figur 22. Elevers svar på påståendet ”Jag läser på fritiden för att det är 

roligt”  n=26 

Av eleverna i undersökningsgruppen svarade knappt två tredjedelar att de 

läser minst några gånger i veckan för att det är roligt (Figur 22). En femtedel 

av eleverna svarade att de läser på fritiden varje dag eller nästan varje dag, 

medan drygt en tiondel uppgav att de aldrig eller nästan aldrig gör detta. 
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Magda och Lukas svarade att de läser på fritiden för att det är roligt några 

gånger per månad, medan Hedvig angav att hon aldrig eller nästan aldrig 

läser på fritiden för att det är roligt.  

För att undersöka hur ofta elever läser för att ta reda på saker som de vill 

lära sig togs elevernas svar på ett annat påstående med: ”Jag läser för att få 

reda på saker som jag vill lära mig” (Figur 23).  

 

 

Figur 23. Elevers svar på påståendet ”Jag läser för att få reda på saker 

som jag vill lära mig”  n=26 

Drygt en tredjedel av eleverna i undersökningsgruppen svarade att de läser 

minst några gånger i veckan för att få reda på saker som de vill lära sig 

(Figur 23). Drygt en sjättedel av eleverna uppgav att de läser varje dag eller 

nästan varje dag för att få reda på saker som de vill lära sig, medan knappt 

två tredjedelar uppgav att de gör detta högst några gånger i månaden. Av 

dessa svarade nästan en tredjedel att de aldrig eller nästan aldrig läser för att 

få reda på saker.  

Lukas och Magda uppgav att de läser för att ta reda på saker som de vill 

lära sig några gånger per vecka, medan Hedvig svarade att hon endast gör 

det några gånger per månad.  

Eftersom boklån också har med läsning på fritiden att göra togs även 

följande fråga med: ”Hur ofta lånar du böcker från biblioteket eller 

skolbiblioteket för att du tycker det är kul? (Figur 24). 

Andelen elever i undersökningsgruppen som angav att de lånar böcker på 

bibliotek minst några gånger per månad uppgår till drygt tre fjärdedelar 

(Figur 24). Av dessa är det endast drygt en sjättedel som svarade att de lånar 

böcker minst en gång i veckan. Nästan en fjärdedel av eleverna angav att de 

lånar böcker på bibliotek högst några gånger om året och av dessa är det en 

elev som svarade att han aldrig eller nästan aldrig lånar böcker.  

Hedvig och Magda svarade att de lånar böcker på bibliotek några gånger i 

månaden, medan Lukas uppgav att han lånar böcker där några gånger om 

året. 
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Figur 24. Elevers svar på frågan ”Hur ofta lånar du böcker på biblioteket 

eller skolbiblioteket för att du tycker det är kul”?  n=26 

Sammanfattningsvis uppgav nästan en fjärdedel av eleverna att de har en 

mycket positiv uppfattning om sin egen läsförmåga, medan drygt en tiondel 

uppgav att de har en närmast negativ uppfattning. En fjärdedel av eleverna 

angav att de har en mycket positiv attityd till läsning och ungefär lika många 

elever i undersökningsgruppen uppgav att de har en närmast negativ attityd 

till läsning. Nästan tre fjärdedelar av eleverna svarade att de ofta eller 

mycket ofta läser något på fritiden. En tredjedel av eleverna uppgav att de 

läser mycket ofta på sin fritid, medan drygt en fjärdedel svarade att de aldrig 

eller nästan aldrig läser på fritiden.  Eleverna i undersökningsgruppen angav 

att de oftare läser för att det är roligt än för att få reda på saker som de vill 

lära sig.  

4.5 Jämförelse mellan lärarbedömningar, elevers 

enkätsvar och testad läsförmåga 

4.5.1 Lärarbedömningar relaterade till andra resultat i 

undersökningen 

Lärarbedömningar av elevers fonologiska medvetenhet jämfördes med 

testresultat på testerna Fonemsyntes och Fonemanalys medan bedömningar 

av ordavkodning jämfördes med resultat på testerna Läsning-ord och 

Läsning-text. Lärarbedömningar av läsflytet jämfördes med testresultat i 

testerna Läsning-ord och Läsning-text medan bedömningar av elevers 

läsförståelse jämfördes med resultatet på Läsförståelsetestet. I den sista 

dimensionen läsintresse jämfördes lärarbedömningar med elevers svar på två 

påståenden i enkäten.  

För att hitta eventuella statistiska samband mellan lärarbedömningar och 

motsvarande testresultat samt i en dimension (läsintresse) elevsvar på två 

påståenden i enkäten gjordes korrelationsberäkningar (Tabell 12). 
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Tabell 12. Korrelationer mellan lärarbedömningar och elevers testresultat 

samt elevsvar på två påståenden i enkäten  n=26 

Tester/ 

Påståenden i enkäten 

Lärarbedömningar Korrelationer 

Fonemsyntes Fonologisk medvetenhet                                            a 

Fonemanalys Fonologisk medvetenhet    a 

Läsning-ord, antal rätt Ordavkodning                    .62** 

Läsning-text, antal rätt Ordavkodning                    .40* 

Läsning-ord, ord/minut Läsflyt .56** 

Läsning-text, ord/minut Läsflyt .72** 

Läsning-ord, antal rätt Läsflyt                                 .55** 

Läsning-text, antal rätt Läsflyt                                 .30 

Läsförståelsetest Läsförståelse                       .71** 

Påstående 3e: Jag läser på 

fritiden för att det är roligt 

Läsintresse                          .55** 

Påstående 3f: Jag läser för att 

ta reda på saker som jag vill 

lära mig 

Läsintresse                          -.27 

a = Korrelationen kan inte beräknas eftersom en av variablerna är konstant 

*p< .05 **p< .01 

Av Tabell 12 framgår att korrelationer inte kunde beräknas för den 

fonologiska medvetenheten eftersom båda lärarna bedömt att alla elever 

uppnått den högsta nivån inom dimensionen. Därmed är en av variablerna 

konstant. Klasslärarna har alltså bedömt att alla elever är fonologiskt 

medvetna, men några elever når mycket låga resultat på fonemsyntestestet 

(Bilaga 3). Skillnaden skulle kunna bero på att kravnivåerna skiljer sig åt i 

materialet ”God läsutveckling” och i testet fonemsyntes. I ”God 

läsutveckling” förväntas eleverna kunna ljuda samman tre språkljud, medan 

det i fonemsyntestestet fordras att eleverna ska kunna göra en syntes med 

som mest sex bokstavsljud vilket är betydligt svårare, men det är ändå något 

som elever i årskurs 4 borde klara. 

Av de fyra andra dimensionerna korrelerar klasslärarnas bedömningar 

signifikant med testresultat på ordavkodning, läsflyt och läsförståelse (Tabell 

12).  När det gäller ordavkodning är sambandet högre mellan lärarnas 

bedömning av elevernas ordavkodningsförmåga och elevernas testresultat på 

avkodning av enstaka ord än med avkodning av ord i text. Det signifikanta 

sambandet är högre mellan lärarbedömningarna och testad läsförståelse än 

mellan lärarbedömningarna och testad ordavkodning. Vad gäller lärarnas 

bedömning av elevernas läsflyt erhålls signifikanta samband mellan lärarnas 

bedömning av läsflytet och elevernas korrekta avkodning av enstaka ord, 

men det högsta signifikanta sambandet framkommer mellan 

lärarbedömningarna av elevernas läsflyt och läshastigheten vid läsning av 

text. Av tabellen framgår också att det finns ett statistiskt samband mellan 

lärarnas bedömning av elevernas läsintresse och elevernas enkätsvar om hur 

ofta de uppgett att de läser på fritiden för att det är kul. Däremot visas inga 
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samband mellan lärarbedömningarna av elevernas läsintresse och hur ofta 

eleverna angett att de läser på sin fritid för att ta reda på saker som de vill 

lära sig. 

Sammanfattningsvis visar gjorda korrelationsberäkningar på en god 

överensstämmelse mellan lärarnas bedömning av elevernas läsutveckling 

och testresultat/enkätsvar i fyra av de fem dimensionerna, ordavkodning, 

läsflyt, läsförståelse och läsintresse. Den dimension som det däremot inte 

finns någon överensstämmelse i är fonologisk medvetenhet. 

4.5.2 Jämförelse mellan elevers enkätsvar och deras testade 

läsförmåga  

När jämförelsen mellan elevers enkätsvar och testresultat på elevers 

läsförmåga (Läsning-ord, Läsning-text, Läsförståelse) gjordes togs även 

elevers resultat på Ordförståelsetestet med trots att jag inte räknar in det i 

elevers läsförmåga. Anledningen var att elevers ordförståelse enligt tidigare 

forskning visat sig ha orsakssamband både med avkodningsförmåga och med 

läsförståelse.  

Korrelationsberäkningar som gällde hela frågor utgick från gjorda 

indexberäkningar, vilka beräknats utifrån elevernas svar på samtliga 

påståenden i en fråga. 

4.5.2.1 Elevers uppfattning om sin egen läsförmåga 

För att se vilka samband som finns mellan svaren i de enskilda påståendena i 

frågan ”Hur bra är du på att läsa”? samt totalt på frågan och testresultat på 

testerna (Läsning-ord, Läsning-text, Läsförståelse- och Ordförståelsetestet) 

gjordes korrelationsberäkningar (Tabell 13). 

Inga signifikanta samband uppvisas mellan elevernas självskattning och 

elevernas testade läsförmåga när eleverna ska skatta om läsning är lätt för 

dem, eller om de ska skatta om de förstår nästan allt när de läser för sig 

själva (Tabell 13). Mellan elevernas resultat på Ordförståelsetestet och deras 

skattning av sin förståelse vid läsning visas däremot ett signifikant samband. 

Av tabellen framgår att elevernas självskattning korrelerar signifikant med 

testad läsförmåga när eleverna ska skatta sin läsförmåga i förhållande till 

andra elever. Detta gäller både när eleverna ska skatta om de läser lika bra 

som andra elever i klassen eller om de läser långsammare än andra elever.  

När det gäller fokuseleverna svarade Hedvig att läsning är mycket lätt, 

medan Magda och Lukas uppgav att läsning är ganska lätt. Hedvig svarade 

att hon läser lika bra som andra elever i klassen, medan Magda och Lukas 

uppgav att de inte gör det. Alla tre fokuselever uppgav att de förstår nästan 

allt när de läser för sig själva. Hedvig och Magda svarade att de inte läser 

långsammare än de andra eleverna i klassen, men det gjorde Lukas.  
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Tabell 13. Korrelationer mellan elevers svar på påståenden i frågan, frågan totalt och 

testresultat  n=26 

 

Tester 14a 

Läsning är 

väldigt lätt 

för mig 

14b 

Jag läser 

inte lika 

bra som 

andra 

elever i 

min klass 

14c 

Jag förstår 

nästan allt 

jag läser 

när jag 

läser för 

mig själv 

14d 

Jag läser 

långsammare 

än de andra 

eleverna i 

klassen 

Fråga 14 

Totalt 

 

Läsning-ord, 

antal rätt 

.19 -.52** .02 -.08 -.29 

Läsning-ord, 

ord/minut 

.32 -.47* .00 -.45* -.39 

Läsning-text, 

antal rätt 

.11 -.50** .22 -.17 -.28 

Läsning-text, 

ord/minut 

.26 -.56** .19 -.51** -.41* 

Läsförståelse .02 -.30 .20 -.11 -.16 

Ordförståelse .04 -.26 .44* -.09 -.02 

*p< .05 **p< .01 

4.5.2.2 Elevers attityder till läsning 

Eftersom elevers attityder till läsning skulle jämföras med testresultat 

(Läsning-ord, Läsning-text, Läsförståelse- och Ordförståelsetestet) gjordes 

korrelationsberäkningar mellan varje påstående i frågan, frågan totalt och 

testresultat (Tabell 14). 

Av Tabell 14 framgår att de flesta signifikanta sambanden erhålls mellan 

om elever uppgett att de tycker att läsning är tråkigt och avkodningstester. 

Det högsta signifikanta sambandet uppvisas mellan påståendet och testet 

Läsning-text (korrekt avkodning). Något lägre signifikanta samband 

framkommer mellan elevernas svar på påståendet och testresultat angående 

avkodning av enstaka ord (korrekt avkodning, läshastighet), läshastigheten 

vid avkodning av ord i text samt resultatet på Ordförståelsetestet. Däremot 

visas inga signifikanta samband med resultatet på Läsförståelsetestet. Elever 

som svarade att de bara läser när de måste når ett lågt resultat på tester av 

korrekt avkodning, medan elever som angav att de tycker om att läsa når ett 

högt resultat på tester som handlar om läshastighet. Det senare gäller även 

för elever som uppgav att det är viktigt att kunna läsa bra för framtiden.  

Hedvig och Magda angav att det inte är tråkigt att läsa, men Lukas 

svarade att det är ganska tråkigt. Hedvig och Magda uppgav att de läser även 

om de inte måste, medan Lukas svarade att han bara läser när han är 

tvungen. Magda och Lukas angav att de tycker om att prata om böcker med 

andra, men Hedvig svarade att hon inte gör det. 
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Tabell 14. Korrelationer mellan elevers svar på påståenden i frågan, 

frågan totalt och testresultat  n=26 

Tester 

 

13a 

Jag 

läser 

bara 

när jag 

måste 

 

13b 

 Jag 

tycker 

om att 

prata 

om 

böcker 

med 

andra 

13c 

Jag 

skulle 

bli glad 

om 

någon 

gav mig 

en bok i 

present 

13d  

Jag 

tycker 

att 

läsning 

är 

tråkigt 

 

13e 

Jag 

behöver 

kunna läsa 

bra för 

framtiden 

 

13f 

Jag 

tycker 

om att 

läsa 

Fråga 

13 

Totalt  

 

Läsning-ord, 

antal rätt 

-.57** -.06 -.08 -.45* .44* .24 

 

-.42* 

Läsning-ord 

ord/minut 

-.32 .12 .15 -.41* .57** 

 

.51** 

 

.12 

Läsning-text, 

antal rätt 

-.43* .02 .12 -.54** .12 

 

.33 

 

-.25 

Läsning-text, 

ord/minut 

-.34 .06 .08 -.45* .45* 

 

.56** .01 

Läsförståelse -.35 -.09 -.01 -.27 .12 

 

.23 

 

-.26 

Ordförståelse -.37 -.20 -.01 -.44* .25 .33 -.32 

*p< .05  **p< .01 

Alla tre fokuselever uppgav att de skulle bli ganska glada om de fick en bok 

i present. Magda svarade att hon tycker mycket om att läsa, men Hedvig och 

Lukas angav att de tycker ganska bra om att läsa. Hedvig och Magda svarade 

att det är mycket viktigt att kunna läsa bra för framtiden, medan Lukas 

svarade att det är ganska viktigt. 

4.5.2.3 Elevers läsintresse på fritiden 

Korrelationsberäkningar gjordes även för att se vilka samband som finns 

mellan elevsvaren på samtliga påståenden i frågan ”Hur ofta läser du de här 

sakerna på fritiden”? var för sig, frågan totalt och testresultat i testerna 

Läsning-ord, Läsning-text, Läsförståelse- och Ordförståelsetestet (Tabell 

15).  

Som framgår av Tabell 15 korrelerar hur ofta elever angett att de läser 

berättelser i böcker signifikant med resultatet på avkodningstester, 

framförallt med korrekt avkodning, men även med läshastigheten vid läsning 

av text. Elever som svarat att de ofta läser berättelser böcker avkodar ofta 

både enstaka ord och ord i text korrekt och de har också ofta en hög 

läshastighet vid läsning av text. Däremot har elevernas enkätsvar om hur ofta 

de uppgett att de läser böcker, inga statistiska samband med resultatet på 

Ord- eller Läsförståelsetestet. Hur ofta eleverna uppgett att de läser 

faktaböcker korrelerar signifikant med resultaten på testet Läsning-text och 

på Läsförståelsetestet, vilket innebär att elever som angav att de ofta läser 
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faktaböcker når låga resultat på testet Läsning-text (korrekt avkodning, 

läshastighet) och på Läsförståelsetestet.  

Tabell 15. Korrelationer mellan elevers svar på utvalda påståenden i 

frågan och testresultat27  n=26 

 

Tester 

4b 

Jag läser 

berättelser 

i böcker 

4c  

Jag läser  

faktaböcker, 

där saker och 

ting förklaras 

4e 

Jag läser 

dagstidningar 

4f 

Jag läser 

instruktioner och 

anvisningar 

Läsning-ord, 

antal rätt 

.43* -.31 -.01 -.12 

Läsning-ord 

ord/minut 

.25 -.32 .00 -.06 

Läsning-text, 

antal rätt 

.46* -.50** -.11 -.24 

Läsning-text, 

ord/minut 

.39* -.39* -.20 -.21 

Läsförståelse .24 -.57** -.48* -.39* 

Ordförståelse .12 -.22 -.25 -.12 

*p< .05 **p< .01 

Signifikanta samband visas mellan läsning av dagstidningar, läsning av 

instruktioner och anvisningar och resultat på Läsförståelsetestet, vilket 

betyder att elever som svarade att de ofta läser sådana typer av texter också 

når ett lågt resultat på Läsförståelsetestet (Tabell 15).  

För att hitta eventuella samband mellan elevsvar på två påståenden i 

frågan ”Hur ofta gör du de här sakerna på fritiden? och testresultat i testerna 

Läsning-ord, Läsning-text, Läsförståelse- och Ordförståelsetestet, samt 

mellan frågan ”Hur ofta lånar du böcker på bibliotek eller skolbibliotek för 

att du tycker att det är kul” och testresultat gjordes korrelationsberäkningar 

(Tabell 16). 

Ett signifikant samband erhålls mellan elevernas enkätsvar på påståendet 

”Jag läser för att få reda på saker som jag vill lära mig” och resultat på 

Läsförståelsetestet (Tabell 16). Elever som uppgav att de ofta läser för att ta 

reda på saker som de vill lära sig når alltså ett lågt resultat på 

Läsförståelsetestet. Detta överensstämmer med resultatet i Tabell 15. 

Hur ofta elever uppgav att de lånar böcker har signifikanta samband med 

läshastigheten vid avkodning av enstaka ord och ord i text. Det 

överensstämmer också med resultatet i Tabell 14, där det framgick att elever 

som tycker om att läsa, når en hög läshastighet vid läsning av enstaka ord 

och text. Mest troligt är det så att elever som tycker om att läsa även ofta 

lånar böcker.  

                          
27 Endast påståenden där signifikans erhålls har tagits med. 
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Tabell 16. Korrelationer mellan elevers svar på två påståenden, en fråga i 

enkäten och testresultat  n=26 

 3e  

Jag läser på 

fritiden för att 

det är roligt 

3f  

Jag läser för att få 

reda på saker som 

jag vill lära mig 

5a  

Hur ofta lånar du böcker på 

bibliotek eller skolbibliotek 

för att du tycker att det är 

kul? 

Läsning-ord, 

antal rätt 

.06 -.10 .14 

Läsning-ord 

ord/minut 

.24 .06 .46* 

Läsning-text, 

antal rätt 

.27 -.28 .30 

Läsning-text, 

ord/minut 

.28 -.15 .39* 

Läsförståelse .07 -.47* .17 

Ordförståelse .13 -,07 .38 

*p < .05 

Sammanfattningsvis verkar det som om det är lättare för elever att skatta sin 

egen läsförmåga om de ska skatta sin läsförmåga i förhållande till sina 

klasskamrater. De elever som angett att de ofta läser berättelser i böcker på 

fritiden når höga resultat på avkodningstester men däremot inte på 

Ordförståelse- eller Läsförståelsetestet. Elever som uppgav att de ofta läser 

faktaböcker når låga resultat på testerna Läsning-text (avkodning och 

läshastighet) och Läsförståelsetestet. Även elever som svarade att de ofta 

läser kortare texter som dagstidningar, instruktioner eller anvisningar når 

låga resultat på Läsförståelsetestet. Elever som angav att de ofta lånar böcker 

på bibliotek för att det är roligt når höga resultat på läshastighet i 

avkodningstester.  

4.6 Observationer av klassrumsaktiviteter med fokus 

på textarbete 

Utifrån att de förutsättningar som gavs eleverna i klassrummet när det gäller 

utveckling av läsförmågan skulle studeras gjordes sammanlagt 13 

klassrumsobservationer i de båda klasserna när eleverna gick i årskurs 5. De 

två klasserna benämns fortsättningsvis för Klass Q och Klass Z.  

Först görs en beskrivning av klassrumsmiljön och fyra av 

klassrumsobservationerna i Klass Q. Därefter beskrivs klassrumsmiljön i 

Klass Z och fyra av de lektioner som observerades där. De kommentarer som 

görs efter varje observerad lektion innehåller både analyser utifrån eventuell 

förekomst av de fyra strukturelementen samt analyser av det specifika 

textarbetet som förekommer under lektionerna. De fyra strukturelementen 
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analyseras utifrån de didaktiska frågorna vad, varför och till vad och den 

didaktiska hur-frågan analyseras utifrån Kintsch situationsmodell.  

 I slutet av avsnittet görs även en sammanfattning av samtliga observerade 

lektioner, alltså även av de lektioner som inte närmare beskrivits, utifrån de 

två analysmodellerna. En sammanställning av de klassrumsaktiviteter som 

förekommer under varje observerad lektion och de olika strukturelementens 

förekomst och frekvens samt de läsförståelsenivåer som textarbetet 

förekommer på redovisas i Bilaga 7–10. 

4.6.1 Klass Q 

Klassrumsmiljön 
Det klassrum som Klass Q har är stort och ljust med fönster åt två olika håll. 

Längst fram i klassrummet står lärarens kateder vänd mot eleverna som sitter 

i en U-form. Bakom katedern finns en stor whiteboard att skriva på och där 

sitter också en filmduk och olika kartor som vid behov kan dragas ner. 

På den ena sidan om den stora tavlan längst fram står en hylla där läraren 

har lådor märkta med olika ämnesbeteckningar och i dessa lådor förvaras 

färdigrättade böcker. På två skåpdörrar intill hyllan längst fram är bland 

annat olika scheman för elevernas aktiviteter uppsatta. Där finns klassens 

veckoschema, idrottsschema och också ett schema där det står när elever ska 

spela på musikskolan. Dessutom finns där också en matsedel för hela 

terminen. På väggen på den ena sidan av klassrummet är delar av klassens 

referensbibliotek placerat på väggfasta hyllor. Ovanför dessa hyllor visas hur 

de enskilda bokstäverna i hela alfabetet skrivs med skrivstil. Dessutom finns 

där fyra stora ark på vilka de fyra räknesätten är presenterade. På varje ark 

visas ett räknesätt och alla termer för just det räknesättet finns uppskrivna på 

arket. På väggen på den andra sidan av klassrummet finns färggranna bilder 

uppsatta. De föreställer solar som eleverna själva gjort. Där sitter också stora 

ark på vilka matematikbegreppen omkrets och area är förklarade och ark där 

enhetsbyten gällande längdenheter visas. Där hänger även en liten 

almanacka med datumblad som rivs varje dag. Längst bak i klassrummet 

finns två fönster och på fönsterbrädorna står färggranna blommor i krukor. 

På väggen vid sidan om fönsterna finns en lista uppsatt där eleverna skriver 

upp alla skönlitterära böcker som de har läst. Målet är att eleverna i klassen 

tillsammans ska läsa ut 100 skönlitterära böcker. Längst bak i klassrummet 

står också ett bord med utlagda skönlitterära böcker som eleverna kan låna 

och läsa. Bredvid klassrummet finns ett grupprum som enbart disponeras av 

denna klass. 

De tekniska hjälpmedel som finns till hands i klassrummet är en dator, en 

OH-apparat och en CD-spelare. Tillsammans med läraren i Klass Z förfogar 

läraren i denna klass också över en TV, en video och en DVD-spelare som är 

placerad på en ställning med hjul. 
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I klassrummet finns många olika typer av visuella texter, bland annat scheman 

för olika aktiviteter, men också texter som utgör stödstrukturer för elevernas 

lärande. De olika schemana underlättar för eleverna att strukturera sin tillvaro 

eftersom de lätt kan hålla reda på vilka lektioner de har, vad de ska göra på 

idrottstimmarna och när elever som spelar ett instrument ska gå till musikskolan. 

De stödstrukturer för lärande som finns i klassrummet handlar framförallt om 

ämnena matematik och svenska. I svenska finns anvisningar om hur de olika 

bokstäverna skrivs med handstil och i matematik finns flera olika stödstrukturer: 

matematikbegreppen i de fyra räknesätten, längdenheterna och längenhetsbyten 

samt beräkningar av omkrets och area. Andra förekommande texter i 

klassrummet är olika böcker, bland annat finns ett referensbibliotek och ett bord 

med utlagda skönlitterära böcker som eleverna kan låna och läsa. 

Sammantaget är detta en miljö som innehåller många olika visuella texter 

bland annat stödstrukturer för elevers lärande framförallt i svenska och 

matematik. 

Observationer 

ENGELSKA 40 MINUTER 

I början av lektionen tar läraren upp mer allmänna saker som att eleverna ska 

ha hjälm på sig när de går ut på rasten för att de inte ska halka och slå sig. 

Läraren ger också en matteläxa för innevarande vecka till eleverna. 

Läraren uppmanar eleverna att ta upp den engelska textboken och att slå 

upp ”Page 14–15”. Eleverna tar upp boken och slår upp de angivna sidorna. 

Därefter skriver läraren de två uttrycken ”Little Red Riding Hood” och 

”Little Red Biking Hood" på tavlan. Han säger ordet ”fairy-tail” och 

förklarar ordet på svenska. Därefter frågar han vad det första uttrycket som 

han skrivit på tavlan betyder. Sedan frågar läraren vad sagan om Rödluvan 

handlar om och en elev i klassen berättar på svenska vad den handlar om. 

Läraren undrar sedan vad det andra uttrycket som han skrivit på tavlan 

betyder och får till svar att det handlar om någon som kör motorcykel. 

Läraren konstaterar också att sagan i engelskboken är en modernare version 

av den gamla sagan. En av eleverna talar om att hon har en video hemma 

som heter ”Sanningen om Rödluvan” och läraren och eleven för ett samtal 

om denna video och om att eleven eventuellt ska ta med sig videon till 

skolan.  

Därefter lyssnar alla elever gemensamt på engelsktexten som finns 

inspelad på en CD-skiva och samtidigt följer eleverna med i textboken. 

Läraren frågar sedan om eleverna tycker att den nyare versionen av sagan är 

bättre eller sämre än den gamla. Sedan läser alla elever gemensamt texten i 

textboken högt efter CD-skivan och om de gör något läsfel säger läraren det 

rätta ordet eller uttrycket.  Enskilda elever läser på lärarens uppmaning 

därefter kortare textstycken högt medan de andra eleverna lyssnar och följer 

med i sin egen textbok. När eleverna har läst igenom hela texten säger 

läraren ”Page 76”. Alla eleverna slår upp den sidan och där finns alla 
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glosorna till det lästa stycket. Läraren läser glosorna högt en efter en och 

eleverna läser dem högt gemensamt efter. Sedan delar läraren ut ett löst blad 

där glosorna till stycket finns. Ur en burk drar han därefter en lapp på vilken 

det står ett namn på en elev i klassen. Den elev vars namn han drar får välja 

en glosa från listan. När läraren anser att tillräckligt många ord är valda läser 

läraren upp dem högt. Därefter skriver eleverna de utvalda glosorna i en 

glosbok och dessa får de sedan i läxa.  
Läraren kontextualiserar det aktuella textstycket genom att ta upp den gamla 

sagan om Rödluvan. Textualiseringen sker genom att läraren muntligt talar om 

när eleverna ska lyssna, läsa eller skriva. Uppföljningen kommer att göras genom 

att glosorna som eleverna har i läxa förhörs. 

När det gäller textarbetet förklarar läraren inom ytnivån vissa ord och uttryck i 

stycket. Eleverna läser också engelskglosorna först högt och sedan tyst när de 

ska välja ut ord som de ska ha i läxa utifrån en lista och när de ska skriva 

glosorna i glosboken. På textbasnivån förekommer högläsning av hela texten 

både av eleverna tillsammans och av enskilda elever. Till denna nivå 

klassificeras också när läraren frågar vilken version av Rödluvan som eleverna 

tycker bättre om eftersom det rör sig om en bedömning på innehållet i texten på 

en global nivå. 

MATEMATIK 40 MINUTER 

När lektionen börjar skriver läraren upp s. 238–241 på tavlan. Det betyder att 

eleverna ska räkna uppgifter som finns på dessa sidor under lektionen. Han 

skriver sedan upp 399 = på tavlan. Därefter frågar han vad 399, 19 och 

strecket kallas.        19 

Sedan undrar läraren hur eleverna tänker göra när de träffar på liknande 

uppgifter då de ännu inte lärt sig att använda liggande stolen. En av eleverna 

kommer på att det går att avrunda 399 till 400 och sedan dela med 20. 

Läraren håller med om att det visst går att göra så, men att de inte ska 

använda den metoden nu. Läraren påminner om att eleverna har en liten sak i 

bänken som de skulle kunna använda sig av. Så småningom kommer en elev 

på att det är miniräknaren läraren menar. Därefter räknar eleverna 

individuellt i den matematikbok som var och en har efter den nivå de 

befinner sig på. Vid räknandet får eleverna använda sig av vissa hjälpmedel 

som multiplikationstabell, ett blad om olika räknesätt och även miniräknare 

på vissa uppgifter. Under lektionen stöttar läraren individuellt de elever som 

behöver det. Om en elev behöver stöttning på en läsuppgift löser läraren och 

eleven den tillsammans genom att läraren ställer frågor om uppgiften och 

eleven svarar. Samtidigt skriver läraren uppgiftens lösning på den stora 

tavlan längst fram i klassrummet.  
Den textualisering som sker är både muntlig när läraren säger att eleverna ska 

räkna i matematikboken och skriftlig när läraren skriver på tavlan vilka sidor 

eleverna ska arbeta med i matematikboken. Textualiseringen förtydligas genom 

att läraren även talar om hur de ska lösa uppgifter med tvåsiffrig nämnare genom 

att både gå igenom hur de ska tänka och också visar lösningen på tavlan samt 

talar om för eleverna att de kan använda miniräknare när de ska lösa uppgifterna. 
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Den uppföljning av lektionen som sker är att läraren samlar in räknehäftena och 

rättar dem. 

Vad gäller textarbetet förekommer det inom ytnivån när läraren frågar vad de 

olika siffrorna i divisionsuppställningen och strecket kallas. Det textarbete som 

kan föras till situationsmodellnivån är både när eleverna tyst läser de 

problemlösningsuppgifter som förekommer i matematikboken, när de elever som 

behöver stöttning för att lösa matematikuppgifter på lärarens uppmaning högt 

läser de uppgifter som de behöver hjälp med, och också när eleverna ska lösa 

matematikuppgifterna, eftersom de är tvungna att använda sig av tidigare 

kunskaper och/eller erfarenheter. 

SVENSKA 40 MINUTER 

I början av lektionen tar läraren upp lite allmän information som att en buss 

som en av eleverna åker med är försenad. 

Medan eleverna fortfarande är ute på rast lägger läraren elevernas 

glosböcker och skrivböcker på deras bänkar. När eleverna kommer in efter 

rasten står det skrivet på den stora tavlan längst fram vad de ska göra. Först 

ska de skriva engelskglosorna klart och sedan ska de fortsätta skriva egna 

berättelser. När eleverna skrivit engelskglosorna klart rättar läraren direkt det 

som eleverna skrivit. Vid skrivandet av berättelserna använder sig eleverna 

av ett karaktärsschema som läraren förenklat utifrån ett annat betydligt mer 

omfattande schema. För att underlätta sitt skrivande fyller eleverna i 

karaktärsschemat, i vilket eleverna på olika sätt ska beskriva den person som 

de senare ska skriva om. En elev frågar läraren under skrivandet om 

stavningen av två ord och läraren skriver då dessa åt eleven på en post-it 

lapp. I slutet av lektionen påminner läraren om att det också finns början på 

berättelser i en låda. Som ett exempel på detta läser läraren upp början på en 

berättelse som en elev i klassen skrivit en fortsättning till. Han påminner 

också om att eleverna även ska läsa upp inledningen på den berättelse som 

de valt när de ska läsa upp den fortsättning som de skrivit på berättelsen för 

de andra eleverna i klassen.  
När det gäller kontextualiseringen inför elevernas eget skrivande byggs den upp 

på två olika sätt, antingen genom att eleverna fyller i ett karaktärsschema, eller 

också genom att de använder sig av en befintlig början av en berättelse. 

Textualiseringen sker genom att läraren i förväg lägger elevernas skrivböcker på 

deras bänkar och att han också skriver ”Skriva svenska” på tavlan. 

Uppföljningen av elevernas eget skrivande sker genom att eleverna får läsa upp 

sina färdigskrivna berättelser för de andra eleverna i klassen. 

Det textarbete som förekommer inom ytstrukturen är när eleverna fyller i och 

läser sina karaktärsscheman, eftersom det oftast består av enstaka ord. Till 

ytstrukturen förs också när läraren skriver hur två ord stavas på en post-it lapp 

till en av eleverna. När eleverna läser det som de har skrivit i sin egen berättelse 

tyst klassificeras det som läsning av textstycken och då kan det också sägas 

tillhöra textbasen. Dit hör även elevernas tysta läsning av befintliga inledningar 

till berättelser och även när läraren ger ett exempel på användningen av 

inledningarna genom att själv läsa en inledning som en elev valt högt för alla 

elever i klassen.   
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SO (SAMHÄLLSORIENTERANDE ÄMNEN) GEOGRAFI 40 MINUTER 

I början av lektionen lyssnar eleverna till en sång om Rödluvan som de 

sedan sjunger tillsammans. Under engelsklektionen tidigare under dagen 

hade klassen arbetat med ett stycke som handlade om Rödluvan. 

Läraren skriver ordet ”Norge” på tavlan. Han säger att eleverna redan vet 

mycket om Norge och att många av eleverna i klassen också varit där. 

Därefter frågar han vad eleverna kan om Norge och flera elever berättar 

sådant som de vet. Vid vissa tillfällen vidareutvecklar läraren elevernas svar. 

Läraren konstaterar att det inte bara är svenskar som åker till Norge utan att 

även norrmän kommer till Sverige. Han undrar varför det är så och eleverna 

svarar då att maten är billigare och att många norrmän kommer till 

campingplatser i Sverige. Läraren visar på en stor karta som finns längst 

fram i klassrummet att Norge har en lång kust och att närheten till havet gör 

att det ofta regnar. Det är en av anledningarna till att norrmän vill campa i 

Sverige. Därefter berättar läraren att han varit i Norge vid ett flertal tillfällen, 

bland annat till Nordkap. Eleverna berättar också om egna erfarenheter från 

resor i Norge. Efter det att läraren och eleverna tillsammans tittat på den 

stora kartan längst fram säger läraren att eleverna ska ta fram sin atlas och 

sin bok om Europa. Han skriver s. 36–37, 38–39 på tavlan. Eleverna slår upp 

dessa sidor och sedan läser de tillsammans texten högt. Läraren säger vilken 

elev som ska läsa och också när eleven ska stanna. När en elev läst ett stycke 

tar en annan elev på lärarens uppmaning vid. Ord som läses fel rättas ibland 

av läraren. Ibland visar läraren på den stora kartan var platser som de läser 

om finns. Vid vissa tillfällen utvidgar läraren den information som står i 

texten. Där står till exempel om oljeplattformar och då talar läraren om att 

det fanns en oljeplattform som hette Alexander Kielland och att den tippade. 

Läraren samtalar också om hur det är att arbeta på en oljeplattform. När 

texten är färdigläst frågar läraren vad eleverna kommer ihåg efter att läst 

texten. Därefter säger läraren att eleverna ska ta upp sin NO/SO 

anteckningsbok och skriva några fakta om Norge. En elev frågar vad han ska 

skriva för fakta och läraren frågar då eleven vad han vill lära sig. När 

lektionen börjar ta slut säger läraren att eleverna ska skriva till ett 

skiljetecken för att avsluta. 
Den kontextualisering som sker är att läraren frågar vad eleverna vet om Norge 

innan de läser texten. Textualisering förekommer genom att läraren säger till när 

eleverna ska sjunga, läsa eller skriva, men han gör också indirekta 

textualiseringar genom att peka på den stora väggkartan eller genom att skriva 

sidhänvisningar på tavlan. Det som eleverna arbetat med under lektionen följs 

upp genom att läraren frågar vad de kommer ihåg av den text som de läst. 

Läraren delger också en av eleverna uttryckligen funktionen med texten, 

nämligen att han ska lära sig något.  

Under lektionen förekommer textarbete inom ytstrukturen när läraren 

förtydligar ord och/eller utvidgar betydelsen kring en del av de i texten 

förekommande orden/begreppen. När det gäller bearbetning av text på 

textbasnivån läses hela texten högt av enskilda elever. Annat som kan föras till 
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denna nivå är när eleverna forskar om Norge genom att skriva 10 fakta. De fakta 

som de söker finns oftast på meningsnivå men de är tvungna att läsa större 

textstycken för att avgöra vilka fakta de ska skriva och därför klassificerades 

detta som tillhörande textbasnivån. En av de frågor som läraren ställde under 

lektionen i anslutning till texten var varför norrmän kommer till Sverige. Detta 

textarbete kan hänföras till situationsmodellnivån eftersom svaret inte fanns i 

texten. 

4.6.2 Klass Z 

Klassrumsmiljön 
Detta klassrum är lite mindre än klassrummet i parallellklassen och det finns 

också bara fönster på en av väggarna. Längst fram i klassrummet står 

lärarens kateder vänd mot eleverna som sitter parvis vända mot läraren. 

Bredvid katedern står ett bord där läraren lägger elevernas arbetsböcker när 

de är rättade. Bakom läraren finns en stor grön tavla att skriva på samt en 

filmduk och kartor som kan dragas ner vid behov. På dörren till 

grupprummet längst fram i klassrummet finns en färgcirkel uppklistrad, 

eftersom klassen just nu arbetar med olika komplementfärger i bildämnet. 

Till höger om den gröna tavlan längst fram är lösa pappersremsor uppsatta, 

på vilka det står skrivet vad dagarna heter på engelska. De engelska 

benämningarna på de olika färgerna finns också där, men de är skrivna på 

runda färgade kartongbitar. Dessutom finns en almanacka med datumblad 

som elever river varje dag. Där finns också skolans matsedel, elevernas 

speltider, klassvärdarnas namn och idrottsschemat. Längst fram i 

klassrummet på en annan del av väggen står det skrivet på kartong vad 

månaderna heter på engelska och också hur verbet ”be” böjs. 

På den ena sidan i klassrummet finns väggfasta hyllor med böcker som 

utgör en del av klassens referensbibliotek. Ovanför hyllan är fyra ark 

uppsatta där termerna för de fyra olika räknesätten är uppskrivna samt ett 

annat ark där siffrornas olika platsvärden i ett tal är angivna. Dessutom finns 

där de geometriska figurerna triangel, rektangel och kvadrat med 

beskrivningar uppritade på var sitt ark. Bredvid hyllan närmast dörren är 

klassens veckoschema och skolgårdens regler uppsatta. Längst bak i 

klassrummet visas hur varje bokstav i hela alfabetet skrivs med skrivstil. Där 

finns också en historisk tidslinje eftersom klassen i SO läser de olika 

historiska tidsperioderna. Ordklasserna substantiv, verb och adjektiv 

förklaras också på var sitt ark på väggen. Längst bak i klassrummet står ett 

bord med utlagda skönlitterära böcker som eleverna kan låna och läsa. På 

den andra sidan i klassrummet finns alla fönster i klassrummet och i dessa 

står det blommor. Till klassrummet hör också ett närliggande grupprum som 

endast disponeras av Klass Z. De tekniska hjälpmedel som finns i detta 

klassrum är en dator, en ”kanon”, en OH-apparat och en CD-spelare. TV:n, 
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videon och DVD:n på rullställningen disponeras tillsammans med läraren i 

Klass Q. 
Detta klassrum är något mindre och har inte lika många fönster som det klassrum 

som Klass Q disponerar, men klassrummens strukturer liknar på många sätt 

varandra. De flesta visuella texter som finns i parallellklassen och som antingen 

underlättar för eleverna att upprätthålla dagsstrukturerna eller stödjer elevernas 

lärande finns också här. Det som skiljer klasserna åt när det gäller stödstrukturer 

är att det i detta klassrum, förutom stödstrukturer för lärande i svenska och 

matematik, även finns stödstrukturer för elevers lärande i engelska och historia.  

Liksom i parallellklassen finns också ett referensbibliotek och ett bord med 

utlagda skönlitterära böcker som eleverna kan låna och läsa. 

I likhet med klassrumsmiljön hos Klass Q förekommer också här en stor 

variation av visuella texter som även innefattar stödstrukturer för lärande i olika 

ämnen. 

Observationer 

ENGELSKA 40 MINUTER 

Lektionen börjar med att de två klassvärdarna talar om och skriver på tavlan 

vilken dag och vilket datum det är samt vem som har namnsdag. Dessutom 

läser en av värdarna på matlistan vilken mat som serveras denna dag. 

Läraren frågar också om någon har någon nyhet eller något att berätta. Några 

elever berättar då om aktuella händelser som rör dem själva. 

Läraren markerar att engelskan börjar genom att säga: ”Let´s start with 

English!” Hon säger också på engelska att de ska titta på en stor karta som 

hänger längst fram i klassrummet. Det blir en genomgång av vilka 

delar/länder som ingår i UK respektive Great Britain genom att läraren pekar 

på de olika delarna/länderna på kartan och säger vad de heter på engelska.  

Därefter tar eleverna på lärarens uppmaning upp sin övningsbok i engelska 

och i den ska eleverna skriva in de olika länderna/delarna som gåtts igenom. 

Sedan ska eleverna göra en annan individuell övning i boken som innebär att 

eleverna på egen hand eller tillsammans med någon kamrat ska forska om 

valfria delar/länder. Innan de börjar arbeta med uppgiften upprepar läraren 

högt på engelska de aktuella orden och frågar också eleverna vad de betyder. 

Läraren talar även om hur det går till att leta i registret i boken för att hitta de 

aktuella länderna/delarna. När eleverna arbetat ett tag med uppgiften 

avbryter läraren och eleverna får på engelska berätta för de andra eleverna i 

klassen vad de kommit fram till om delen/landet som de forskat om. Därefter 

blir det en hörövning som finns en CD-skiva och elevernas uppgift är att 

försöka komma på vilket naturfenomen berättaren beskriver. Eleverna får 

efter varje uppgift uppge vad svaret är och läraren skriver också ordet på 

tavlan. Sedan sjunger de en sång som handlar om de olika länderna/delarna 

från CD-skivan. Till sist ska eleverna välja ut ett ord ur de tre sånger som de 

sjungit senast. Ordet ska sedan användas till att ”hänga gubbe”. När eleverna 

gissar får de bara säga bokstäverna på engelska. 
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Kontextualisering sker genom att läraren går igenom de olika länderna/delarna i 

UK och Great Britain. Under lektionen sker textualisering genom att läraren 

säger till när eleverna ska berätta, lyssna, läsa, skriva eller sjunga.  

Det textarbete som förekommer inom ytstrukturen är när läraren frågar och 

kommenterar de engelska orden som eleverna ska arbeta med i sin forskning. Till 

ytstrukturen hör, förutom när eleverna läser enstaka ord som läraren skriver på 

tavlan, även när eleverna högt läser upp de faktameningar som de skrivit om de 

länder som de forskat om. Till textarbetet på textbasnivån förs när eleverna 

forskar om de olika länderna eftersom de är tvungna att inhämta 

faktainformationen från flera olika textstycken. Dit klassificeras även när 

eleverna letar i registret, eftersom de är tvungna att arbeta med en mer spridd 

text, än vad som kan föras till meningsnivån. Till textbasnivån kan även föras när 

eleverna sjunger den engelska sången. Det textarbete som kan föras till 

situationsmodellnivån är när eleverna under hörövningen ska fundera ut vilket 

naturfenomen berättaren på bandet beskiver.  

MATEMATIK 40 MINUTER 

I början av lektionen förs ett samtal om att ha mössor och vantar på sig på 

rasten eftersom det är kallt ute. 

Läraren lämnar till att börja igen de rättade matteläxorna. Eftersom en av 

uppgifterna i läxan kunde tolkas på olika sätt berättar läraren att hon gett rätt 

för två olika svar. Hon talar också om att eleverna ska få en ny matteläxa och 

att den inte kommer att bli likadan för alla elever. En del kommer att få 

tabellerna i läxa, medan andra som redan kan tabellerna får en annan läxa. 

Läxorna kommer att delas ut i slutet av dagen.  

Först ska eleverna rätta matteläxan och sedan ska de arbeta med 9:ans 

multiplikations- och divisionstabell på olika sätt. När de är färdiga med detta 

ska de räkna i matematikböckerna och för tillfället är det frågan om att göra 

en matematikdiagnos. Läraren säger till alla elever i klassen att om de har 

något fel i läxan ska de först och främst titta efter om de har skrivit av 

siffrorna rätt, om det är en läsuppgift ska de läsa uppgiften en gång till. 

Under lektionen går hon omkring och stöttar eleverna individuellt och när 

hon efter ett tag märker att eleverna får sitta och vänta på hennes stöttning, 

säger hon att de ska börja på nästa uppgift istället för att bara sitta och vänta. 

Läraren säger också att alla måste försöka bli klara med diagnosen under 

dagen så att ett nytt avsnitt i matematikboken kan påbörjas nästa dag. I slutet 

av lektionen blir det lite huvudräkning då läraren ger olika 

huvudräkningsuppgifter som till exempel: ”Vilket tal tänker jag på, mindre 

än 30, ett jämnt tal, delbart med 4”? 
Den textualisering som förekommer under lektionen är när läraren talar om att 

eleverna ska rätta matteläxan, öva 9:ans tabell och räkna i matematikboken. Hon 

specificerar också hur eleverna ska arbeta med tabellen. Läraren nämner också 

vilken funktion matematikläxan av tabellerna har, nämligen att eleverna ska få 

upp farten, det ska gå ”som ett rinnande vatten”. I början av lektionen följs 

föregående matematikläxa upp eftersom eleverna tolkat en av uppgifterna på två 

olika sätt. Eleverna får också tabellen som de tränat på i läxa och därmed görs en 



94 
 

uppföljning senare. För att följa upp elevernas arbete i matematikboken gör 

eleverna matematikdiagnoser som rättas av läraren.  

Det textarbete som eleverna gör när de tyst läser igenom eventuella 

problemlösningsuppgifter i matematikboken och när de löser sådana uppgifter 

rör situationsmodellnivån, eftersom eleverna då är tvungna att tillföra egna 

kunskaper och erfarenheter. Ett tydligt exempel på att det på denna textnivå är 

frågan om tolkningar utifrån elevernas enskilda kunskaper och erfarenheter är att 

en av problemlösningsuppgifterna i matematikläxan kunde tolkas och lösas på 

två olika sätt.  Även huvudräkningsuppgifterna kan föras till 

situationsmodellnivån. 

SVENSKA 40 MINUTER 

I början av lektionen får eleverna ställa sig på en lång linje. Läraren säger att 

de ska ha hjärngympa. Hon säger ett ord -gröt- och den elev som står först i 

raden ska säga vilket ord han/hon då tänker på. Den eleven säger ett ord som 

nästa elev sedan ska säga ett ord till och så vidare.  

Eleverna ska sedan ta upp sina skrivböcker och fortsätta skriva klart de 

sagor som redan är påbörjade. De elever som är klara ska ta upp en 

arbetsbok i svenska som kallas ”Treklöverboken”. Under elevernas fria 

skrivande går läraren omkring och läser tyst, rättar och frågar hur de tänker. 

Därefter läser läraren högt ur en bok och under tiden äter eleverna en 

frukt som de haft med sig hemifrån. Innan läsningen påbörjas frågar läraren 

vad som hände när hon sist läste i boken. Hon berättar delvis själv vad som 

hände, men en del saker berättas också av eleverna. Läraren ställer också en 

del frågor på det hon läser, till exempel frågar hon när hon läser om eld och 

att bränna sig på eld om någon av eleverna bränt sig någon gång.  
Textualisering förekommer under lektionen när läraren talar om att eleverna ska 

säga ord snabbt, skriva eller följa med när hon läser. Den kontextualisering som 

sker under den andra delen av lektionen är när läraren frågar eleverna vad som 

hände sist när hon läste i boken. Hon talar under lektionen också om funktionen 

med att säga ord snabbt, nämligen att de ska ha ”hjärngympa” för att träna att 

tänka snabbt. Den uppföljning som sker av elevernas skrivande är att läraren går 

omkring och rättar deras färdigskrivna berättelser. 

Det textarbete som försiggår på textbasnivå är när eleverna eller läraren tyst 

läser de skrivna berättelserna.  

SO (SAMHÄLLSORIENTERANDE ÄMNEN) GEOGRAFI 40 MINUTER 

I början av lektionen samtalas det om när 5:ans elever ska gå in efter raster. 

Läraren säger att om eleverna hör en visselpipa så ska de gå in.  

Först tar eleverna på lärarens uppmaning upp ”Europaböckerna” som 

innefattar både skriv- och arbetsbok och lägger dem på sina bänkar. Läraren 

gör en repetition av Norge som de började arbeta med under föregående 

vecka med hjälp av en stor karta som hänger längst fram i klassrummet. Hon 

påminner också om att de såg en film om Norge då. Repetitionen handlar om 

Norges natur, befolkning och näringar. Läraren ställer frågor och eleverna 

svarar. Därefter frågar hon vad eleverna tänker på när de hör Henrik Ibsen. 
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De kommer inte på något, men läraren säger själv då att det rör kultur och att 

Henrik Ibsen är en känd författare i Norge. Sedan läser läraren en berättelse 

ur boken ”Europa runt”. Hon säger också att det finns berättelser om alla 

länder som de läser om i denna bok och att om eleverna får tid över kan de 

läsa i Europaboken. Eleverna arbetar därefter med kartan över Norge i 

arbetsboken samt med att skriva ner 10 fakta om Norge. Faktaskrivandet 

redovisas högt i klassen genom att varje elev i tur och ordning får säga ett 

faktum om Norge. Läraren påpekar att det är viktigt att de lyssnar på 

varandra så att de inte säger samma fakta. 
Under lektionen görs en kontextualisering genom att läraren repeterar det som 

klassen läste om Norge föregående vecka med hjälp av en väggkarta och hon 

påminner också om den film som de såg då. Textualiseringar sker genom att 

läraren talar om när eleverna ska titta, läsa eller skriva. Den uppföljning som 

förekommer är att eleverna redovisar de fakta som de skrivit om Norge för 

varandra. 

Inom textbasnivån hamnar elevernas arbete med att skriva fakta, eftersom 

längre textstycken måste läsas tyst för att de ska hitta lämpliga fakta, och även 

arbetet med Norges karta klassificeras som arbete med textstycken. Läraren 

försökte också få eleverna att göra ett textarbete inom situationsmodellnivån 

genom att fråga vad de tänkte på när de hörde ”Henrik Ibsen” eftersom eleverna 

då enbart kunde använda sig av sin egen kunskap.  

4.6.3 Sammanfattning av samtliga klassrumsobservationer  

I följande sammanfattning utgår jag från analysen av de fyra faserna i 

undervisningen (strukturelementen) och analysen av det förekommande 

textarbetet utifrån Kintsch situationsmodell. Sammanfattningen innefattar 

båda klasserna eftersom analyserna visar att situationen är likartad. I 

sammanfattningen ingår också alla observerade lektioner, alltså även 

lektioner som inte närmare beskrivits ovan. 

Vad gäller klassrumsaktiviteter är de frekvent förekommande i dessa två 

klassrum, vilket också visas i Bilaga 7 och 8 där de olika 

klassrumsaktiviteterna som jag uppfattat att eleverna deltar i under de 

observerade lektionerna listats. Utifrån en sammanställning av de olika 

strukturelementen som förekommer under de observerade lektionerna 

framgår av Bilaga 9 och 10 att två av de fyra strukturelementen är 

representerade under alla de observerade lektionerna, nämligen 

textualisering och uppföljning. Av dessa två är textualisering den mest 

frekventa. Textualisering innebär att lärarna på ett tydligt sätt både initierar 

och instruerar vad eleverna ska göra och det sker oftast inte bara en gång 

under lektionen utan vid ett flertal tillfällen. Däremot tycks det inte vara lika 

vanligt att lärarna instruerar eleverna hur de ska göra en uppgift, men det 

förekommer dock vid enstaka tillfällen i båda klasserna.  Det andra 

strukturelementet som förekommer under varje lektion innebär att det alltid 

sker någon slags uppföljning av elevernas arbete, antingen under själva 
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lektionen eller att det finns en planering för en uppföljning vid ett senare 

tillfälle. Det senare kan innefatta att läxor som getts under lektionen förhörs 

en vecka senare, eller att elever läser upp berättelser som de skrivit efter 

någon eller några veckor när uppgiften är slutförd. Att lärarna försöker 

kontextualisera, det vill säga ge eleverna en förförståelse för det som ska ske 

under en lektion är också mycket vanligt förekommande, men sker enligt 

mina observationer inte vid varje lektionstillfälle. Det kan dock bero på vad 

eleverna ska göra under lektionen. Om eleverna till exempel ska läsa i 

”bänkboken” är det inte möjligt att ge en förförståelse till alla elever 

eftersom de läser i olika skönlitterära böcker och i matematik går det inte 

heller alltid att ge en förförståelse. Det strukturelement som däremot endast 

finns representerat vid enstaka observationstillfällen är textens funktion. I 

detta strukturelement ingår att medvetandegöra för eleverna varför de ska 

arbeta med olika arbetsuppgifter och en del i detta kan också vara att 

tydliggöra för eleverna vad som krävs för att de ska nå uppställda mål i olika 

ämnen. Detta kan vara speciellt viktigt för elever som av olika anledningar 

kan ha svårt att nå målen.  

I de båda klassrummen förekommer under de observerade lektionerna 

både hög- och tystläsning i grupp och individuellt och detta utvecklar också 

troligtvis till en viss del även elevernas avkodningsförmåga, men läsningen 

tycks främst vara inriktad på att eleverna ska inhämta ett kunskapsinnehåll, 

vilket också är ett av de främsta målen när eleverna börjar på mellanstadiet 

eftersom eleverna då ska ”läsa för att lära”. Utvecklingen av elevernas 

avkodningsförmåga tycks alltså enligt observationerna inte vara i fokus i det 

läsande som förekommer, vilket inte heller är vanligt i mellanstadieklasser. 

Exempel under observationerna på att lärarna kompenserar för elevernas 

bristande avkodningsförmåga är att elevernas läsfel oftast rättas av lärarna 

och det medför att elever inte själva ges möjlighet att utveckla sin 

avkodningsförmåga. Detta förekommer i båda klasserna på lektioner med 

olika ämnesinnehåll.  

Syftet med det omfattande textarbete som förekommer i klasserna tycks 

alltså vara att innehållsmässigt bearbeta olika texter för elevernas 

inhämtande av kunskap.  Kunskap bygger på förståelse och elevers förståelse 

kan vara olika djup. En djupare förståelse förutsätter att elever inte bara på 

olika sätt bearbetar information som finns i texten utan att elever är tvungna 

att aktivt integrera egna kunskaper och erfarenheter med den information 

som finns i texten. Utifrån Kintsch situationsmodell försiggår det 

huvudsakliga textarbetet under observationerna i de båda klasserna i 

ytstrukturen och/eller på textbasnivån, vilket betyder att förståelsearbetet 

mest handlar om att lokalisera information som finns i texten antingen på 

ord-, menings- eller heltextnivå (Bilaga 9–10). Det mesta förståelsearbetet är 

alltså textbaserat eller baserat på att lokalisera information i text, men ett 

visst textarbete sker dock på situationsmodellnivån. Den kan sägas tillhöra 

en tolkande process eftersom eleverna då är tvungna att bland annat göra 
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inferenser, det vill säga ”läsa mellan raderna”, men detta sker endast vid 

enstaka tillfällen under de observerade lektionerna (Bilaga 9–10). 

Undervisningen i dessa mellanstadieklasser stöttar alltså på många sätt 

elevernas lärande, men enligt mina observationer tycks det alltså som om 

elever endast i en begränsad omfattning ges möjlighet att utveckla sin 

avkodningsförmåga och en djupare förståelse av text. 

4.7 Sammanfattning av de viktigaste resultaten i 

studien 

Det första delsyftet var att undersöka elevernas läsförmåga och några 

faktorer som kan relateras till läsförmåga.  

Resultat i studien visar att många av de undersökta eleverna inte har 

automatiserat sin avkodningsförmåga i årskurs 4, men trots detta når nästan 

alla elever i undersökningsgruppen åldersnivån (stanine 4) på 

Läsförståelsetestet i årskurs 4 och också de mål som prövas i Ämnesprovet i 

årskurs 5. Resultatet på Läsförståelsetestet och Ämnesprovet korrelerar 

signifikant, vilket innebär att resultatet på Läsförståelsetestet i årskurs 4 

åtminstone för denna elevgrupp kan predicera resultatet på Ämnesprovet i 

årskurs 5. Av de läsförståelserelaterade faktorerna är det elevernas resultat 

på Ordförståelsetestet och testet Läsning-text (korrekt avkodning) som bäst 

förklarar resultatvariationen i Läsförståelsetestet, medan resultatet på 

Ordförståelsetestet ensamt förklarar den största delen av resultatvariationen i 

Ämnesprovet. Den testade läsförmågerelaterade faktor som korrelerar 

signifikant både med avkodningsförmåga och med förståelse är elevernas 

resultat på Ordförståelsetestet. 

Det andra delsyftet var att studera elevernas läsförmåga ur ett lärar- 

och elevperspektiv.  

Vad gäller lärarperspektivet visar resultat i undersökningen att lärarna utifrån 

materialet ”God läsutveckling” bedömer att alla de undersökta eleverna är 

fonologiskt medvetna och att eleverna befinner sig på mycket olika nivåer 

både när det gäller avkodningsförmåga och läsförståelse. De flesta eleverna 

bedöms ha ett bra läsflyt, men det finns också elever som fortfarande inte 

hinner läsa textremsorna på TV. Vad beträffar elevernas läsintresse bedömer 

lärarna att många av eleverna är riktiga bokslukare, men enligt lärarna finns 

det också elever som inte har ett så stort läsintresse.   

När det gäller elevernas egna uppfattningar om sin läsning uppger nästan 

en fjärdedel av de undersökta eleverna att de har en mycket positiv 

uppfattning om sin egen läsförmåga, medan drygt en tiondel anger att de har 

en närmast negativ uppfattning. Ungefär lika många elever uppger att de har 

en mycket positiv attityd till läsning respektive en närmast negativ attityd till 

läsning.  Vad beträffar läsning på fritiden för att det är roligt svarar nästan en 
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femtedel av eleverna att de läser på fritiden varje dag eller nästan varje dag 

för att det är roligt, medan drygt en tiondel uppger att de aldrig eller nästan 

aldrig läser på fritiden för nöjes skull. När det gäller elevers läsning för att få 

reda på saker som de vill lära sig visar resultat i undersökningen att drygt en 

sjättedel av eleverna uppger att de läser varje dag eller nästan varje dag för 

att få reda på saker som de vill lära sig, medan nästan en tredjedel av 

eleverna anger att de aldrig eller nästan aldrig gör det. Vad gäller boklån 

svarar drygt en sjättedel av eleverna att de lånar böcker minst en gång i 

veckan.   

Det tredje delsyftet var att undersöka hur testresultaten, lärar-

bedömningarna och elevernas enkätsvar förhåller sig till varandra.  

Angående lärarbedömningarna visar resultat i studien att det finns en god 

överensstämmelse mellan lärarnas bedömning av elevernas läsutveckling 

utifrån materialet ”God läsutveckling” och andra resultat i undersökningen, 

utom i dimensionen fonologisk medvetenhet. Lärarna har där bedömt att alla 

elever uppnår den högsta möjligt nivån, medan resultatet på 

fonemsyntestestet visar att några elever i undersökningsgruppen når ett lågt 

resultat på testet. 

Vad gäller elevernas uppfattning om sin läsning visar resultaten inga 

signifikanta samband mellan elevernas självskattning av sin läsförmåga och 

testresultat när de ska skatta om läsning är lätt för dem eller när de skatta om 

de förstår nästan allt när de läser för sig själva. Däremot erhålls höga 

signifikanta samband mellan testad läsförmåga och elevernas skattning av 

sin läsförmåga när de skattar den i förhållande till andra elever i klassen, det 

vill säga om de ska skatta om de läser lika bra som andra elever i klassen 

eller om de läser långsammare. 

När det gäller elevernas enkätsvar kring attityder till läsning visar det sig 

att elever som uppger att läsning är tråkigt når låga resultat på 

avkodningstester (korrekt avkodning, läshastighet) och Ordförståelsetestet, 

medan elever som svarar att de bara läser när de måste når låga resultat 

enbart på tester av korrekt avkodning. Elever som anger att de tycker om att 

läsa når höga resultat på tester av läshastighet.  

Vad beträffar elevernas läsintresse visar resultat att elever som anger att 

de ofta läser berättelser i böcker på fritiden når höga resultat på 

avkodningstester men däremot inte på Ordförståelse- eller 

Läsförståelsetestet.  Elever som istället anger att de ofta läser faktaböcker 

når låga resultat på tester av textläsning (korrekt avkodning, läshastighet) 

och på Läsförståelsetestet. Låga resultat på Läsförståelsetestet når också 

elever som uppger att de ofta läser kortare texter, såsom dagstidningar, 

instruktioner eller anvisningar.  
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Det sista delsyftet var att undersöka vilka klassrumsaktiviteter som 

förekommer och hur det specifika textarbetet går till.  

Observationerna visar att det i dessa två klasser förekommer många olika 

texter både i klassrumsmiljöerna och i klassrumsaktiviteterna.  

Utifrån observationer av de olika faserna i undervisningen framkommer 

att två av faserna (strukturelementen) är representerade under alla de 

observerade lektionerna, nämligen textualisering och uppföljning. 

Textualisering innebär att läraren tydliggör de olika arbetsuppgifterna för 

eleverna och uppföljning betyder att elevernas arbete på något sätts följs upp. 

Uppföljningen förekommer dock inte alltid vid själva lektionstillfället, utan 

den kan utifrån lärarens planering även ske vid ett senare tillfälle. Läraren 

kontextualiserar oftast, det vill säga sätter in det aktuella ämnesområdet i ett 

sammanhang genom att ge eleverna en förförståelse, men strukturelementet 

textens funktion som innebär att läraren tydliggör syftet med arbetsuppgiften 

för eleverna är mycket sällan förekommande.  

I de två klasserna förekommer ett omfattande textarbete men arbetet tycks 

främst vara innehållsinriktat och textbaserat. Det fokuseras alltså inte på 

elevernas utveckling av avkodningsförmågan eller på en djupare 

textförståelse. 

 



100 
 

5 Diskussion 

Det övergripande syftet med min studie var att undersöka 

mellanstadieelevers läsförmåga och vilka förutsättningar till utveckling av 

läsförmågan som elever ges i klassrummet.  

Inledningsvis diskuteras använda instrument och metoder i studien och 

därefter resultat i den ordning som delsyftena angivits. Först resonerar jag 

kring resultat av elevers läsförmåga och av testade faktorer som kan relateras 

till läsförmåga. Därefter diskuteras resultat av lärarbedömningar och 

elevsvar på enkäten samt relationen mellan lärarbedömningar, elevers 

enkätsvar och lästestresultat. Avslutningsvis förs en diskussion angående 

resultat av klassrumsobservationerna. 

5.1 Metoddiskussion 
Avsikten med studien var att få en bild av mellanstadieelevers läsförmåga 

där jag förutom tester av elevers läsförmåga även tagit med lärares 

bedömning av deras läsutveckling och elevers svar på en enkät om sin 

läsning. Dessutom har klassrumsobservationer gjorts för att undersöka vilka 

förutsättningar elever ges till utveckling av läsförmågan i klassrummen. Det 

visade sig dock att konsekvensen av detta blev ett stort och spretigt material 

som ibland varit svårt att hantera. Alla delar i studien har var för sig bidragit 

till att förtydliga bilden av elevers läsning, men det har varit svårt att få ihop 

allt material till en någorlunda sammanhållen del som både ger rättvisa åt 

delarna var för sig och sammantaget ger en bild av mellanstadieelevers 

läsförmåga.  

De instrument som använts i undersökningen är olika tester, Ämnesprovet 

i svenska i årskurs 5, ett bedömningsschema ur ”God läsutveckling” och 

valda frågor ur enkäten ”Elevfrågor” i PIRLS (2006). Jag valde att använda 

tester i undersökningen eftersom det är möjligt att utifrån testresultat jämföra 

elevers resultat både på grupp- och individnivå. Att antalet tester blev så 

stort beror på att läsprocessen är komplex och att många olika faktorer visat 

sig ha samband med elevers läsförmåga. Av den anledningen ville jag 

undersöka så många av dessa faktorer som möjligt.  Ett alternativ till att 

undersöka elevers läsförmåga med ett stort antal tester hade varit att 

undersöka elevers läsutveckling med ett färre antal tester som genomförts 

vid flera tillfällen, men då hade det varit önskvärt att kunna följa eleverna 

under en längre tidsperiod än två läsår.  
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Eftersom jag i min yrkesutövning använt tester vet jag också att det kan 

finnas faror med testanvändning. I min undersökning har en del tester 

genomförts av andra lärare och det kan i viss mån ha påverkat testresultaten, 

eftersom jag inte vet exakt hur genomförandet har gått till. Många av 

testerna genomfördes av mig personligen bland annat Ordkedjetestet. I det 

testet fick en av eleverna ett resultat som jag inte tyckte stämde överens med 

min uppfattning om elevens läsförmåga utifrån andra testresultat. Eleven 

fick göra om testet vid ett annat tillfälle och fick också då ett helt annat 

resultat. Det kan alltså vara en fördel att ha en viss kännedom om de elever 

som ska testas, eftersom det då finns en möjlighet att bedöma om en elevs 

testresultat någorlunda överensstämmer med den förmåga som eleven utifrån 

andra bedömningar visat. Detta visar också på att tester, liksom kvalitativa 

bedömningar, kan behöva kompletteras och jämföras med andra typer av 

bedömningar.  

Testerna Läsning-ord och Läsning-text som jag använt i undersökningen 

har endast normerats utifrån de enligt lärarna 20 % svagaste läsarna och det 

har gjort att det inte varit möjligt att jämföra elevernas avkodningsförmåga 

utifrån elevers åldersnivå (stanine 4) utan gränsen hamnade istället på 

stanine 3, vilket också betyder att gränsen på detta test ligger lägre än vad 

som är önskvärt. Jag hade dock inte kunnat använda andra tester av 

avkodning av ord och ord i text eftersom det inte finns andra normerade 

tester tillgängliga för mellanstadieelever. De gränser som angivits i testerna 

Läsning-ord och Läsning-text som medelsnabb läsning är också mycket låga 

värden. Om jag insett att gränserna var så låga hade jag nog för jämförelsens 

skull också genomfört ett annat läshastighetstest på ordavkodning och också 

ett test av elevers läshastighet vid tyst läsning av text. 

I undersökningen har jag också samlat in och använt mig av resultaten på 

läsförståelsedelarna i Ämnesprovet i svenska. I instruktionerna till 

Ämnesprovet står det att om elever har ett funktionshinder som inte är av 

tillfällig art har de rätt till anpassningar av provet. En av mina funderingar är 

om det är möjligt för lärarna att kunna bedöma vilka elever som har rätt till 

anpassningar av provet till exempel läshjälp. Det kan vara betydligt lättare 

för lärare att bedöma vilka elever som gör många läsfel än att bedöma vilka 

elever som läser långsamt och av den anledningen behöver läshjälp. Elever 

som läser långsamt har inte heller automatiserat sin avkodningsförmåga 

(Torgeson & Hudson, 2006). Om inte diagnoser eller screeningtester görs på 

elevers avkodningsförmåga hur ska då lärare kunna bedöma vilka elever som 

har rätt till läshjälp? Enligt min bedömning kan det ha varit fler än de två 

elever som fick läshjälp på Ämnesprovet som borde ha fått det. 

När lärarna bedömde elevernas läsning användes bedömningsschemat i 

”God läsutveckling” (Lundberg & Herrlin, 2005). Materialet ger endast en 

övergripande bild av elevers läsning, men det var ändå tillräckligt för att 

jämförelser skulle kunna göras med andra resultat i undersökningen. Den 

invändning som jag har mot materialet är att det står att det är lämpligt att 
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användas på elever i de tre–fyra första skolåren, men att det även kan 

användas senare för elever som har en långsam läsutveckling. Om det är 

meningen att det ska användas av lärare som har elever i dessa åldrar, borde 

uppgifterna angående ljudsyntesen vara anpassade därefter och innehålla en 

nivå där det fordras att eleverna gör en syntes med minst dubbelt så många 

språkljud som nu. För att ytterligare vidga lärarperspektivet skulle jag 

förutom bedömningsschemat i ”God läsutveckling” också ha kunnat ta med 

den Lärarenkät som använts inom PIRLS, men jag valde att inte ta med den i 

min undersökning eftersom fokus i min studie främst låg på eleverna och 

inte på lärarna.  

I den enkät som användes i undersökningen ”Elevfrågor” PIRLS (2006), 

tog jag bara med de frågor som kunde tänkas vara intressanta för min 

undersökning. Det som kan ifrågasättas när det gäller resultaten på 

elevenkäten är hur eleverna tolkat de olika frågorna och påståendena i 

enkäten eftersom elever också har olika tolkningspositioner (se bl.a. 

Løkensgard Hoel, 1997). De olika tolkningar som eleverna gjort kan i viss 

mån ha påverkat hur de svarat på enkäten, men jag tror ändå att det är 

möjligt att utgå ifrån att de svar eleverna angivit som grupp i stort visar på 

elevernas uppfattningar om sin läsning. 

Den kvalitativa metod som användes var klassrumsobservationer. Dessa 

skulle ha gett en mer tillförlitlig bild av lärmiljön om observationerna pågått 

under en längre tid och att observationstillfällena därmed också varit fler. 

Bell (1999) menar att det är viktigt att sätta in det som observeras i sitt 

sammanhang för att på så sätt kunna se mer än det som bara finns framför 

ögonen just vid observationerna. Mina observationer var för få för att de 

observerade lektionerna alltid skulle kunna sättas in i ett sammanhang, men 

jag tycker ändå att jag kunnat bilda mig en uppfattning om vilka 

förutsättningar som ges eleverna till utveckling av deras läsförmåga i 

klasserna, bland annat utifrån hur det arbetas med text i de båda klasserna. 

Vid tolkningen av klassrumsobservationerna är det dock sannolikt att min 

tolkningsposition som lärare/specialpedagog påverkat vad jag observerat och 

hur jag tolkat de fenomen som jag iakttagit under observationerna 

(Løkensgard Hoel, 1997), både positivt och negativt. Det negativa kan vara 

att jag utifrån min egen grundutbildning till mellanstadielärare är insatt i hur 

undervisning på mellanstadiet i stort kan gå till, och det kan också ha gjort 

att jag haft en viss förutfattad mening om den undervisning som förekom i 

klassrummen. Följden av detta skulle kunna vara att jag missat viktiga 

detaljer i undervisningen. Å andra sidan kan dessa grundkunskaper som jag 

haft om arbetet i mellanstadieklasser ha haft en positiv inverkan, eftersom 

det kan ha gjort att jag inte behövt ägna så mycket energi åt att observera de 

mer övergripande strukturerna i klassrumsarbetet. Istället har jag utifrån 

mina erfarenheter som specialpedagog haft större möjligheter att fokusera på 

sådant som skulle kunna ge elever förutsättningar för att utveckla sin 



103 
 

läsförmåga, bland annat olika former av läsande och övrigt textarbete som 

förekom i klassrummen.  

5.2 Resultatdiskussion 

Min studie utgår från fyra specifika delsyften och de viktigaste resultaten 

diskuteras i tur och ordning utifrån dessa.  

Elevernas läsförmåga  

Elevernas läsförmåga testades utifrån avkodningsförmåga och läsförståelse, 

men även faktorer som kan anses relaterade till läsförmåga testades. 

Resultat i min undersökning visar att ett stort antal av de undersökta 

mellanstadieeleverna uppvisar avkodningssvårigheter på testerna, trots att 

elever helst borde ha uppnått sin åldersnivå angående avkodningsförmåga 

senast i årskurs 2 (Carter, 1984; Shaywitz et al.,1992).  Några av eleverna 

gör både många läsfel vid avkodning av enstaka ord och ord i text, medan 

andra antingen gör många läsfel vid avkodning av enstaka ord eller vid 

avkodning av ord i text. Att det finns skillnader kan bero på att avkodning av 

enstaka ord skiljer sig väsentligt från avkodning av ord i text, eftersom det 

vid läsning av text är möjligt att utnyttja kontexten (Byrne, 2007; Perfetti et 

al., 1996). Huvudsyftet med textläsning är inte heller en precis avkodning 

utan istället att läsaren ska förstå innehållet, men å andra sidan är det lättare 

att förstå innehållet om texten avkodas korrekt. När det gäller läshastighet så 

visar resultat i studien att några av eleverna antingen läser enstaka ord 

och/eller ord i text långsamt, vilket även det kan indikera att dessa elever 

inte automatiserat sin avkodningsförmåga. 

När det gäller textläsning är det tre elever som både gör många läsfel 

samtidigt som de läser text långsamt. Dessutom gör ett antal elever i 

undersökningsgruppen antingen många läsfel vid textläsning eller läser ord i 

text långsamt. Båda dessa grupper av elever kan inte sägas ha ett godtagbart 

läsflyt, eftersom läsflyt bland annat kan sägas innefatta både korrekt 

avkodning och läshastighet (Torgesen & Hudson, 2006). Utifrån andra 

resultat i studien har elevernas ordförståelse signifikanta samband både med 

korrekt avkodning och med läshastighet. Torgesen & Hudson menar att den 

viktigaste prediktorn för variationen i en läsares läsflyt är igenkännandet av 

individuella ord och mängden av så kallade ’sight words’ eftersom ord som 

snabbt känns igen läses snabbare än obekanta ord. Enligt Ehri (2007) innebär 

’sight words’ att läsaren bara behöver en snabb titt på ordet för att aktivera 

dess uttal och betydelse. 

Två av eleverna i studien gör både många läsfel när de läser enstaka ord 

och ord i text samtidigt som de också läser både enstaka ord och ord i text 

långsamt. Vid en jämförelse mellan enskilda elevers testresultat på korrekt 

avkodning och läshastighet i avkodningstester framkommer två andra typer 
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av läsare, nämligen läsare som läser snabbt med många läsfel som följd och 

elever som läser korrekt men långsamt. Dessa elever påminner om de två 

läsartyper som ingick i Johanssons andra delstudie (Johansson, 2010). 

Resultat av ordavkodningstestet visar att dessa två typer av läsare är lika 

vanliga, men vid textläsning är antalet elever som läser snabbt med många 

läsfel som följd nästan dubbelt så många. Det tycks alltså vara vanligare att 

eleverna i min studie läser text snabbt och felaktigt än att enstaka ord läses 

på det sättet. En anledning kan vara att vid textläsning är det möjligt att 

utnyttja ledtrådar i texten, vilket det inte är vid läsning av enstaka ord 

(Danielsson, 2003; Goodman, 1982; Stanovich, 2000). 

Vad gäller läsförståelsen visar resultat i min studie att de flesta eleverna 

når åldersnivån på Läsförståelsetestet och också de mål som prövas i 

Ämnesprovet.  Vid analysen av vilken läsförståelse som prövas i dessa tester 

framgår att det i huvudsak är de textbaserade läsförståelseprocesserna som 

prövas, det vill säga att eleverna ska bearbeta information som finns explicit 

uttryckt i texten. Den tolkande läsförståelseprocessen är sparsamt 

representerad. Utifrån resultat i PIRLS (2006) ingår Sverige i en grupp av 

länder där eleverna når ett signifikant högre resultat på frågor som mäter de 

textbaserade läsförståelseprocesserna, än på frågor som ska mäta tolkande 

och värderande läsförståelseprocesser. Läsförståelse är komplex och skapas 

i mötet mellan texten och läsaren och olika läsare kan därmed skapa olika 

meningar i text (Bråten, 2007; Rosén et al., 2008; Snow, 2002). Av den 

anledningen kan det vara lättare att i tester pröva elevers förmåga att söka 

information eftersom svaret då är givet, än att pröva elevers tolkande 

läsförståelse som kan medföra att olika svar är möjliga.   

Resultat visar att det finns signifikanta samband mellan resultatet på 

Läsförståelsetestet i årskurs 4 och Ämnesprovet i årskurs 5, vilket innebär att 

resultatet på Läsförståelsetestet i årskurs 4, åtminstone i min studie, kan 

predicera resultatet på Ämnesprovet i årskurs 5. Det betyder dock inte att 

elevernas läsförståelse inte har utvecklats under de två läsåren eftersom det 

ställs högre krav på elevernas läsförståelse i årskurs 5 än i årskurs 4. 

Däremot betyder det att förhållandet mellan enskilda elever vad gäller 

läsförståelse i stort sett är detsamma som i årskurs 4.  

Resultatmässigt är det bara två av de undersökta eleverna som inte når 

åldersnivån på Läsförståelsetestet trots att många av eleverna tycks ha 

avkodningssvårigheter. Det är fokuseleven Lukas och eleven som inte har 

svenska som modersmål. Utifrån testresultat visar de på mycket stora 

avkodningssvårigheter eftersom de både uppvisar svårigheter med korrekt 

avkodning av enstaka ord och ord i text, samtidigt som de också läser både 

enstaka ord och ord i text långsamt. Det kan vara en av anledningarna till att 

just dessa två elever inte når åldersnivån på Läsförståelsetestet då deras stora 

avkodningssvårigheter kan medföra att den största delen av de kognitiva 

resurserna upptas av avkodningen och inget blir över till förståelsen 

(LaBerge & Samuels, 1974). Stanovich (2000) menar att avkodningen kan 
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vara så krävande att det inte finns kognitiva resurser över till att utnyttja 

kontexten i förståelsearbetet (jmf också Danielsson, 2003; Goodman, 1982). 

En av de viktigaste faktorerna för förståelse är att läsaren automatiserat sin 

avkodning. Om en text läses utan automatik kan det bli svårt för läsare att 

komma ihåg vad som lästs och relatera innehållet till bakgrundskunskaper, 

vilket också är förutsättningar för läsförståelse (National Reading Panel, 

2000; Pacific resources for Education and learning PREL, 2003). Ett aktivt 

arbetsminnessystem är betydelsefullt för en läsares förståelse (Seigneuric et 

al., 2000) och hypotesen att arbetsminnesrelaterade faktorer korrelerar med 

individuella skillnader i förståelse har brett stöd (Crain & Shankweiler, 

1988; Just & Carpenter, 1992). Bakgrundskunskaper som ska relateras till 

textinnehållet handlar både om omvärldskunskaper och om ämneskunskaper 

(Vellutino, 2003). Både Lukas och eleven som inte har svenska som 

modersmål erhöll också låga resultat på Ordförståelsetestet. Vellutino  

(2010) menar att det finns orsakssamband både mellan avkodning och 

ordförståelse och mellan förståelse och ordförståelse. Nagy & Scott (2000) 

framför att en läsare måste förstå minst 90 % av orden i en text för att den 

ska kunna förstås.  

Andra elever i min studie som har avkodningssvårigheter och antingen 

läser snabbt med många läsfel som följd eller elever som läser långsamt och 

korrekt kan inte heller anses ha automatiserat sin avkodningsförmåga (Frost, 

2003; Johansson, 2010). Däremot har de inte svårigheter i alla aspekter av 

avkodningsförmågan. Det verkar som om flertalet av dessa läsare kanske på 

grund av endast vissa avkodningssvårigheter förmår kompensera för sin icke 

automatiserade avkodningsförmåga eftersom flertalet av dem både når 

åldersnivån på Läsförståelsetestet och även de mål som prövas i 

Ämnesprovet.  Stanovich (1984) menar att det är möjligt för läsare att 

kompensera svagheter på en lingvistisk nivå med styrkor på en annan, det 

vill säga en icke automatiserad avkodningsförmåga kan till exempel 

kompenseras med en god språkförståelse. Avkodningsförmågan anses också 

ha större betydelse för yngre läsares läsförståelse än för äldre läsare, då 

istället språkförståelseprocesserna ökar i betydelse (Vellutino et al., 2004).  I 

elevers språkförståelse ingår bland annat en syntaktisk medvetenhet och 

ordkunskap. En syntaktisk medvetenhet innebär att läsaren har en känslighet 

för vad som är grammatiskt acceptabelt (Magnusson & Nauclér, 

1991;Vellutino, 2003). Resultat i studien visar också på att elevernas resultat 

på Ordförståelsetestet förklarar en större del av resultatvariationen i 

Läsförståelsetestet än vad elevernas resultat på korrekt avkodning av text 

gör. En läsares ordförståelse tycks alltså ha en stor betydelse för en läsares 

förståelse av text (Perfetti et al., 2007).  

I Ämnesprovet har inte elevernas avkodningsförmåga lika stor betydelse 

för resultatet på testet eftersom en del elever med funktionshinder av icke 

tillfällig art (t.ex. avkodningssvårigheter) kan få texterna i Ämnesprovet 

upplästa för sig, vilket innebär att det inte är elevernas läsförståelse som då 
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prövas. I studien var det två av eleverna som fick texterna i Ämnesprovet 

upplästa, nämligen Lukas och eleven som inte har svenska som modersmål. 

Utifrån resultat i studien är det också resultatet på Ordförståelsetestet som 

ensamt bäst förklarar resultatvariationen på Ämnesprovet, vilket också kan 

peka på att det främst är elevernas språkförståelse som prövas. Lukas når 

troligen på grund av sina stora avkodningssvårigheter inte åldersnivån på 

Läsförståelsetestet men han når ändå de mål som prövas i Ämnesprovet, 

eftersom han får texterna upplästa för sig. Anledningen till att han klarar 

Ämnesprovet kan vara att han tycks ha en förståelse av text, då han når ett 

högt resultat på hörförståelsetestet. Generellt verkar sambandet mellan en 

läsares läs- och hörförståelse vara högt speciellt när eleverna blir äldre och 

förståelse av text blir mer beroende av kunskap och förståelse (Cunningham 

& Freeman, 1984; Perfetti et al., 2007; Vellutino et al., 2004). Samuelson 

(2001) menar att hörförståelse med en relativt god säkerhet kan predicera en 

elevs läsförståelse och tvärtom, medan Uppstad & Solheim (2006) anser att 

det trots allt finns en del metodologiska överväganden att ta hänsyn till vid 

en jämförelse mellan hör- och läsförståelse. Däremot når inte den elev som 

inte har svenska som modersmål de mål som prövas i Ämnesprovet trots att 

han också får texterna upplästa för sig. Det kan tyda på att den eleven 

förutom en icke fungerande avkodningsförmåga inte heller har ett tillräckligt 

utvecklat språk för att förstå text, vilket också resultatet på 

hörförståelsetestet indikerar. Detta i sin tur kan bero på att han inte har 

svenska som modersmål. Tillägnandet av en läsförståelseförmåga förutsätter 

att läsare förstår muntligt språk det vill säga att en allmän språkförståelse 

finns (Gough & Tunmer, 1986; Kintsch & Rawson, 2007). En förståelse av 

språk kan innefatta alla delar som gör att det är möjligt att återskapa ett 

föreställningsinnehåll (t.ex. Elbro, 2004).  

En annan elev uppnår åldersnivån på Läsförståelsetestet, men däremot 

inte de mål som prövas i Ämnesprovet. Enligt resultat på avkodningstesterna 

i årskurs 4 läser hon både enstaka ord och ord i text korrekt. Däremot 

avkodar hon både enstaka ord och ord i text långsamt och därmed kan inte 

hennes avkodningsförmåga sägas vara automatiserad. Chall & Jacobs (2003) 

menar att ett antal elever som inte tidigare visat svårigheter med läsning och 

skrivning kan få stora problem att förstå skolbokstexter troligen på grund av 

automatiseringssvårigheter och ett bristande läsflyt. Denna elev uppnår 

åldersnivån på Läsförståelsetestet och det kan det tyda på att hon har en 

förståelse av text eftersom hon inte annars inte skulle ha nått åldersnivån på 

testet. Läsförståelse förutsätter både en fungerande avkodningsförmåga och 

språkförståelse (Gough & Tunmer, 1986; Kintsch & Rawson, 2007). På 

hörförståelsetestet når hon ett förhållandevis lågt resultat och hon når också 

ett lågt resultat på Ordförståelsetestet, vilket skulle kunna tyda på att hon har 

vissa språksvårigheter. Sammantaget kan det indikera att hon kanske skulle 

ha haft en chans att uppnå de mål som prövas i Ämnesprovet om hon fått 

läshjälp. En orsak till att hon nådde åldersnivån på Läsförståelsetestet men 
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inte når de mål som prövas i Ämnesprovet skulle kunna vara att 

Läsförståelsetestet genomfördes i årskurs 4 och att det i Ämnesprovet som 

genomfördes i årskurs 5 ställdes högre krav på hennes avkodningsförmåga, 

vilket medförde att inga kognitiva resurser blev över till förståelsearbetet 

(LaBerge & Samuels, 1974). Det skulle också kunna vara så att hennes 

språkförståelse inte var tillräcklig för att kompensera den icke 

automatiserade avkodningsförmågan (Stanovich, 1984). 

Elevernas läsförmåga ur ett lärar- och elevperspektiv  

Lärarna bedömde elevernas läsutveckling utifrån kartläggningsmaterialet 

”God läsutveckling” och elevernas perspektiv på läsning erhölls utifrån 

svaren på en enkät om deras uppfattningar om den egna läsningen.  

Resultat i studien visar att lärarna bedömer att de flesta eleverna läser de 

flesta orden snabbt och direkt medan det även finns elever som i årskurs 4 

endast klarar att läsa fonologiskt komplicerade ord. Det betyder att lärarna 

också bedömer att det finns elever i årskurs 4 som inte automatiserat sin 

avkodningsförmåga. När det gäller läsförståelse bedömer lärarna att det finns 

stora skillnader i elevernas förmåga att förstå vad de läser. Enligt lärarnas 

bedömning klarar de flesta eleverna av att läsa engagerat och länge, men det 

finns även elever som endast klarar att läsa och förstå ett stycke. Det visar 

också på att alla elever inte har en förmåga att på egen hand ”läsa för att 

lära” eftersom lärobokstexter kräver mer av läsaren än att bara kunna läsa 

och förstå ett helt stycke. Gällande läsflyt bedömer lärarna att många elever 

hinner med att läsa textremsorna på TV som visas med en hastighet av minst 

100 ord per minut, medan en elev endast bedöms klara att läsa en hel bok 

med enkel text och många bilder på egen hand. Elever som hinner med att 

läsa textremsorna på TV har oftast ett tillräckligt läsflyt för att kunna ta sig 

igenom längre texter med en bibehållen förståelse men det gör oftast inte 

elever utan läsflyt. Lärarnas bedömning visar också på att alla elever i 

årskurs 4 inte har ett godtagbart läsflyt. Gällande läsintresse bedöms många 

elever av lärarna vara riktiga bokslukare men enligt lärarbedömningarna 

finns det även elever som inte har ett så stort läsintresse.   

När det gäller elevperspektivet och elevernas uppfattning av den egna 

läsförmågan är andelen elever i min undersökningsgrupp som svarar att de 

har en mycket positiv uppfattning om sin läsförmåga betydligt mindre 

(knappt en fjärdedel) än andelen som svarar detta i Trendstudien (48 %) och 

i PIRLS 2006 (knappt två tredjedelar). Däremot är andelen elever som anger 

att de har en närmast negativ attityd större i den undersökta gruppen (drygt 

en tiondel) mot 3 % i Trendstudien och ytterst få i PIRLS (2006).   

Den andel elever i min studie som svarar att de har en mycket positiv 

attityd till läsning uppgår till drygt en fjärdedel, vilket är en betydligt lägre 

andel än andelen elever som anger detta i PIRLS 2006, 45 %. Av eleverna i 

undersökningsgruppen uppger däremot en betydligt större andel (knappt en 
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fjärdedel) att de har en närmast negativ attityd till läsning. Motsvarande 

andel i PIRLS (2006) är 10 %. 

Gällande läsintresse på fritiden svarar en femtedel av de undersökta 

eleverna att de läser varje dag eller nästan varje dag för att det är roligt, 

vilket är en betydligt lägre andel än i de båda internationella studierna. 

Andelen elever som uppger detta i Trendstudien uppgår till 46 % och i 

PIRLS (2006) till 36 %. Drygt en tiondel av de undersökta eleverna anger att 

de aldrig eller nästan aldrig läser på fritiden för att det är roligt.  

När det gäller läsande för att få reda på saker som elever vill lära sig 

uppgår andelen i den undersökta gruppen som uppger att de läser varje dag 

eller nästan varje dag för att få reda på saker de vill lära sig till drygt en 

sjättedel. Motsvarande andel i PIRLS (2006) är 16 %, vilket innebär att 

andelarna ungefär motsvarar varandra. I min studie är andelen som uppger 

att de aldrig eller nästan aldrig läser för att få reda på saker mycket stor 

(nästan en tredjedel). 

Vad gäller boklån uppgår andelen elever som uppger att de lånar böcker 

på bibliotek minst en gång i veckan till drygt en sjättedel, medan 

motsvarande andel i Trendstudien är 33 %, vilket är en betydligt större 

andel.  

Förhållande mellan testresultaten, lärarbedömningarna och elevernas 

enkätsvar  

Överensstämmelsen mellan lärarbedömningarna och andra resultat i 

undersökningen är stor utom i en av de bedömda dimensionerna, nämligen 

fonologisk medvetenhet. Lärarna bedömer att alla elever är fonologisk 

medvetna eftersom eleverna uppfyller kraven för den högsta nivån i 

materialet ”God läsutveckling”.  Resultatet på fonemsyntestestet visar dock 

att samtliga elever inte har en förmåga att syntetisera språkljud när 

språkljuden blir fler än de tre som krävs på en av nivåerna i materialet. 

Förutom att det finns skillnader i kravnivåer i ”God läsutveckling” och i 

fonemsyntestestet kan det också finnas en tro bland lärare att när eleverna 

har ”knäckt koden” och kan läsa så är de automatiskt också fonologiskt 

medvetna. Om elever inte är säkra på att ljuda samman språkljud kan det 

vara en indikation på att eleven har fonologiska svårigheter. Fonologiska 

svårigheter kan bero på en bristande fonologisk medvetenhet som är en 

viktig förutsättning för en gynnsam läsutveckling (se bl.a. Lundberg, 2010; 

Olofsson, 2009). Enligt (Bowey, 2007) skulle det kunna vara så att alla 

uppgifter som kräver ett fonologiskt processande också förklarar senare 

läsning. Alla elever med lässvårigheter har dock inte fonologiska svårigheter 

utan en del elever kan ha svårigheter av mer ortografisk (visuell) karaktär 

(Johansson, 2010). Tre av de elever i undersökningsgruppen som når ett lågt 

resultat på fonemsyntestestet når också ett lågt resultat på någon av 

aspekterna i avkodningstesterna, vilket kan tyda på att dessa elever har 

fonologiska svårigheter.   
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Utifrån en jämförelse mellan lärarbedömningarna och elevernas svar i 

enkäten visar det sig att lärarbedömningarna om elevers läsintresse 

korrelerar signifikant med elevernas svar om hur ofta de uppger att de läser 

berättelser i böcker, men däremot inte med hur ofta eleverna anger att de 

läser faktaböcker. Läsintresse tycks alltså uteslutande av lärarna förknippas 

med elevers läsning av skönlitteratur. 

I min undersökning har eleverna även skattat sin egen läsförmåga. 

Elevernas skattningar visar inga samband med testresultat när eleverna ska 

skatta om läsning är lätt för dem. Det överensstämmer också med det resultat 

som Fredriksson, Villalba & Taube (u.u.) kom fram till i sin undersökning. I 

deras studie var det bara är en fjärdedel av eleverna i åk 3 och 8 som korrekt 

kunde skatta sin läsförmåga utifrån om de läser ”mycket dåligt”, ”dåligt”, 

”medelbra”, ”bra” eller ”mycket bra”. De flesta eleverna övervärderar sin 

läsförmåga och skillnaden mellan äldre och yngre elever är liten. Det finns 

inte heller några signifikanta samband i min studie mellan elevernas 

skattning av om de förstår nästan allt när de läser och resultat på 

Läsförståelsetestet. Däremot verkar eleverna i min studie kunna skatta sin 

läsförmåga om de ska skatta den i förhållande till andra elever i klassen, det 

vill säga om eleverna ska skatta om de läser lika bra som andra elever eller 

om de läser långsammare.  

Ett annat resultat i studien är att elever som uppger att de ofta läser 

faktaböcker når låga resultat på testerna av textläsning och 

Läsförståelsetestet. En förklaring skulle kunna vara att elever som har 

lässvårigheter väljer att läsa faktaböcker som i motsats till skönlitterära 

böcker ofta innehåller många bilder och ofta också består av kortare 

textavsnitt. Utifrån resultat i PIRLS-studien (2006) har elevers läsning av 

faktaböcker varje dag eller nästan varje dag ökat, medan läsning av 

berättelser i böcker varje dag eller nästan varje dag minskat (Skolverket, 

2007a). 

Klassrumsaktiviteterna och textarbetet  

Observationerna fokuserade på förekommande klassrumsaktiviteter bland 

annat olika faser i undervisningen (strukturelement) och på det specifika 

textarbetet. 

Mina klassrumsobservationer visar att av de fyra observerade 

strukturelementen förekommer tre förhållandevis frekvent, nämligen 

textualisering, uppföljning och kontextualisering medan textens funktion, 

som innebär att läraren tydliggör syftet med arbetsuppgiften för eleverna, 

nästan inte förekommer alls. I syftet med arbetsuppgiften ingår att läraren 

tydliggör för eleverna varför en uppgift ska genomföras. I textens funktion 

kan även ingå att läraren preciserar vad som fordras av eleven för att nå 

uppställda mål i olika ämnen. Det kan vara speciellt viktigt för elever som av 

någon anledning kan ha svårt att nå målen. Hattie (2009) menar att det är 

viktigt att det finns en tydlighet från läraren om vad som förväntas av eleven. 
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Lärare tycks överhuvudtaget ha en stor betydelse för elevers möjligheter till 

lärande (Frank, 2009; Hattie, 2008; Myrberg, 2003).  

I de observerade klasserna förekommer också en hel del läsande men det 

tycks inte fokuseras på en utveckling av elevernas avkodningsförmåga. 

Enligt mina observationer kompenserar lärarna för elevernas svaga 

avkodningsförmåga något som kanske kan förklaras med att det finns en 

utbredd uppfattning om att elevers avkodningsförmåga ska vara 

färdigutvecklad när eleverna börjar på mellanstadiet och att eleverna när de 

börjar på mellanstadiet ska kunna ”läsa för att lära” (Skolverket, 2007b). Å 

ena sidan kan uttrycket ”läsa för att lära” tolkas som att det viktigaste på 

mellanstadiet är att lära ett kunskapsinnehåll utifrån en text och att själva 

läsningen kommer i andra hand. Å andra sidan skulle det kunna tolkas som 

att eleverna på egen hand ska kunna läsa och ta till sig ett kunskapsinnehåll 

och då betonas både själva läsandet och inhämtandet av kunskapen.  

Utifrån gjorda observationer verkar det som om det främsta syftet med det 

läsande som förekommer är att förmedla ett innehåll. Fang & Schleppegrell 

(2008) menar också att mellanstadie- och högstadielärare i huvudsak tycks 

vara innehållsinriktade det vill säga att de ser som sin uppgift att förmedla 

det budskap som finns i texterna till eleverna. Eftersom lärare på mellan- och 

högstadiet inte fått så mycket om läsinlärning och läsutveckling i sin 

utbildning har de kanske inte heller tillräckliga kunskaper för att kunna stötta 

elever i deras läsutveckling, något som också framförs av (a.a.). Myrberg 

(2003) framhåller vikten av ett diagnostiskt arbetssätt när det gäller elevers 

läs- och skrivutveckling, vilket innebär att läraren måste ha en pedagogik 

som bygger på den enskilde elevens förutsättningar, framstegstakt och 

lärandestrategier. Förutom tillräckliga kunskaper om läsning förutsätter ett 

diagnostiskt arbetssätt även att lärare har en möjlighet att arbeta enskilt med 

elever, vilket lärarna i dessa två klasser oftast inte har. 

Mina observationer visar att textarbete är frekvent förekommande men 

det arbetas inte i så hög grad för att eleverna ska få en djupare förståelse av 

text. Det läses dock en hel del i klassrummen, mest för att förmedla ett 

innehåll, men det förekommer också ett kvantitativt läsande av skönlitteratur 

som jag tror härrör ifrån att det ofta propagerats för att elevers läsförmåga 

utvecklas genom mycket läsande. Andra resultat i min undersökning visar 

dock på att elever som anger att de ofta läser berättelser i böcker på fritiden 

når höga resultat på avkodningstester, men däremot inte på 

Läsförståelsetestet. Uppenbart räcker det alltså inte med att läsa böcker för 

att utveckla läsförståelse. För att också utveckla en djupare läsförståelse 

måste läsaren dras in i ett djupare engagemang i texten i en aktiv process (se 

bl.a. Høien & Lundberg 1999; Perfetti et al., 2007:245). I den aktiva 

processen ingår bland annat att elever förväntas använda tolkande och 

värderande läsförståelseprocesser i högre grad än vad som nu görs. En sådan 

djupare förståelse av text kräver också en aktiv hållning från eleven, en 

stöttande lärare och mycket övning (Lundberg, 2010; Perfetti et al., 2007; 
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Reichenberg, 2008; Westlund, 2009). Det är dock inte bara i dessa två 

klasser som det sällan förekommer något arbete för att få en djupare 

förståelse av text. Andra studier visar att textarbete är ovanligt både i olika 

ämnen och på olika stadier (se bl.a. Anmarkrud, 2009; Danielsson, 2010). 

Resultat i PIRLS-studierna (2001, 2006) bekräftar att det främst är andelen 

starka och mycket starka läsare som klarar en mer komplex läsförståelse, 

som har minskat i Sverige under de senaste fem åren (Skolverket, 2007a).  

5.3 Avslutande reflektioner 
Utifrån att resultat i studien visar att många av eleverna inte har 

automatiserat sin avkodningsförmåga väcks tanken åter om behovet av ett 

intensifierat arbete med utveckling av elevers läsförmåga i de tidiga 

årskurserna för att om möjligt nå målet att de flesta eleverna ska ha nått sin 

åldersnivå angående avkodningsförmåga senast i slutet av årskurs 2. 

Dessutom borde det ingå ett inledande avkodningstest i Ämnesprovet dels 

för att kunna bedöma om alla elever uppnått en automatiserad 

avkodningsförmåga, dels för att kunna avgöra om elever har rätt till läshjälp 

på provet.  

En annan tanke är att resultat i internationella undersökningar visar på att 

svenska elever når de högsta resultaten på den så kallade textbaserade 

läsförståelsen där svaren oftast finns explicit i texten och att andelen elever 

som klarar uppgifter med en mer avancerad läsförståelse som innefattar 

tolkande och värderande läsförståelseprocesser minskar. Utifrån ovanstående 

vore det önskvärt att också tester och Ämnesprov i svenska i större 

utsträckning prövade mer tolkande och värderande läsförståelseprocesser hos 

elever än vad som görs i det Läsförståelsetest och Ämnesprov som ingår i 

mitt undersökningsmaterial. I en nyare utgåva av Läsförståelsetestet för 

årskurserna 4–6 har glädjande nog en omfördelning gjorts mellan 

textbaserade och tolkande frågor, vilket innebär att övervägande antal frågor 

i testet nu rör tolkande läsförståelseprocesser. Förhoppningsvis utjämnas 

också frågefördelningen något i det kommande Ämnesprovet för årskurs 6. 

På så sätt kanske både Läsförståelsetestet och Ämnesprovet skulle kunna bli 

förebilder för ett djupare textarbete i alla ämnen på mellanstadiet. 

Läsning är på många sätt en nödvändig förmåga i ett modernt digitaliserat 

samhälle, där individer i olika sammanhang möter olika slags texter att läsa 

och förhålla sig till. Denna studie visar att läsning är en komplex process 

som involverar många olika komponenter och förmågor. Genom att fokusera 

på mellanstadieelevers läsning hoppas jag kunna bidra till att belysa både 

själva läsprocessen såväl som läsningens betydelse för elevers lärande. 
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Bilaga 1 Beräkningar på avkodningstester  

Medelvärde, median, standardavvikelse, minimum- och maximumvärde 

på avkodningstesterna n=26 

Tester Medelvärde Median Standard-

avvikelse 

Minimum Maximum 

Ordkedjor 19,7 20,5 4,3 12,0 27,0 

Läsning-

ord, 

antal rätt 

29,5 31,0 3,9 20,0 34,0 

Läsning-

ord,  

ord/minut 

32,0 31,0 9,2 14,0 52,0 

Avkodning-

text, 

antal rätt 

147,5 148,0 2,9 138,0 151,0 

Avkodning-

text, 

ord/minut 

111,1 111,0 23,3 62,0 156,0 

 

 

Beräknade korrelationer på avkodningstesterna n=26 

Tester Ordkedjor Avkodning-

ord 

antal rätt 

Avkodning-

ord  

ord/minut 

Avkodning-

text 

antal rätt 

Avkodning-

text 

ord/minut 

Ordkedjor 1 .20 

 

.62** 

 

.07 

 

.55** 

Läsning-

ord, 

antal rätt 

.20 1 .40* 

 

.62** 

 

.43* 

Läsning-

ord,  

ord/minut 

 

.62** 

 

.40* 

1  

.32 

 

 

.86** 

 

Avkodning-

text, 

antal rätt 

.07 .62** 

 

.32 

 

1 .31 

 

Avkodning-

text, 

ord/minut 

 

.55** 

 

 

.43* 

 

 

.86** 

 

 

.31 

 

 

1 

*p<.05 **p<.01 
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Bilaga 2 Beräkningar på Läsförståelsetest och Ämnesprov  

Medelvärde, median, standardavvikelse, minimum- och maximumvärde 

på Läsförståelsetestet och Ämnesprovet n=26 

 

 

Medelvärde Median Standard- 

avvikelse 

Minimum Maximum 

Läsförståelsetest, 

Text 1–4  

26,9 28,0 5,5 11,0 34,0 

Läsförståelsetest, 

Text 1 Skönlitterär 

text 

4,7 5,0 1,4 1,0 6,0 

Läsförståelsetest, 

Text 3 Skönlitterär 

text 

6,3 7,0 1,4 2,0 8,0 

Läsförståelsetest, 

Text 4 Skönlitterär 

text 

4,8 5,0 1,7 0,0 7,0 

Läsförståelsetest, 

Text 1, 3, 4  

Skönlitterära texter 

5,3 5,7 1,3 1,7 6,7 

Läsförståelsetest, 

Text 2 Sakprosa 

11,1 11,5 2,0 6,0 14,0 

Ämnesprov, 

Läsförståelsedelar 

Del A+B  

17,7 18,5 2,3 10,0 20,0 

Ämnesprov,  

Del A 

Skönlitterär text 

9,6 10,0 1,5 5,0 11,0 

Ämnesprov,  

Del B  

Sakprosa 

8,0 8,0 1,0 5,0 9,0 
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Bilaga 3 Beräkningar på läsförmågerelaterade faktorer  

Medelvärde, median, standardavvikelse, minimum- och maximumvärde 

på läsförmågerelaterade faktorer n=26 

Läsförmåge-

relaterade 

faktorer 

Medelvärde Median Standard-

avvikelse 

Minimum Maximum 

Fonemsyntes 9,7 10,0 1,7 5,0 12,0 

Fonemanalys 14,4 15,0 0,8 13,0 15,0 

Ordkedjor, 

antal rätt 

19,7 20,5 4,3 12,0 27,0 

Läsning-ord, 

antal rätt 

29,5 31,0 3,9 20,0 34,0 

Läsning-ord, 

ord/minut 

32,0 31,0 9,2 14,0 52,0 

Läsning-text 

antal rätt 

147,5 148,0 2,9 138,0 151,0 

Läsning-text 

ord/minut 

111,1 111,0 23,3 62,0 156,0 

Återberättande 

av text 

1,9 2,0 0,8 1,0 3,0 

Ordförståelse 23,9 24,5 5,0 12,0 31,0 

Fonologiskt 

korttidsminne 

8,0 8,0 1,1 6,0 11,0 

Arbetsminne 6,6 7,0 2,2 3,0 10,0 

RAN 0,7 0,7 0,1 0,5 1,0 
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Bilaga 4 Enkätfrågor om elevers uppfattning om sin egen 

läsförmåga och elevers attityder till läsning 
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Bilaga 5 Enkätfråga om elevers läsintresse på fritiden 
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Bilaga 6 Enkätfrågor om elevers läsning på fritiden och lån 

av böcker på bibliotek 
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Bilaga 7 Klassrumsaktiviteter och strukturelement i Klass Q 

Ämne Klassrumsaktiviteter Kontext-

ualisering 

Text- 

ualisering 

Textens 

funktion 

Upp-

följning/ 

utvärde-

ring 

Engelska 

”Little red 

Biking Hood” 

 Läser de uttryck som 

läraren skrivit på tavlan 

 Samtal om uttrycken 

 Lyssnar på texten från en 
CD-skiva 

 Gemensam högläsning 

efter CD-skivan 

 Enskild högläsning 

 Läser glosorna gemensamt 
högt efter läraren    

 Väljer på lärarens 
uppmaning glosor från ett 

löst blad  

 Skriver glosorna i en 
glosbok 

X  X X X  

 

 X  

Matematik 

Division med 

tvåsiffrig 

nämnare 

 Genomgång av läraren - 

skriver samtidigt på tavlan 

 Räknar i matematikboken 

 Eleverna använder ett 
multiplikationsblad, ett löst 

blad om de olika 

räknesätten samt 

miniräknare som stöd vid 

räknandet 

  X X X  X  

Svenska 

”Bänk-bok” 
 Läser skönlitterära böcker  X   X  

Svenska 

(skriva en  

berättelse) 

 Läraren skriver vad 
eleverna ska göra på tavlan  

 Skriver i glosboken 

 Skriver i ett 

karaktärsschema 

 Skriver berättelser 

 Läser och skriver från en 
Post-it lapp 

 Läser inledningar på 

berättelser 

 Lyssnar på när läraren läser 

upp en inledning på en 

berättelse 

X  

 

X X   X  

SO Geografi 

Norge 
 Sjunger om ”Rödluvan” 

 Läraren skriver ”Norge” på 
tavlan 

 Samtal om Norge utifrån 

en väggkarta 

 Enskild högläsning av text 

i Europaboken 

 Skriver fakta i 
anteckningsböckerna 

X  X X X X 

X  

X  

 

X  

 

SO Historia 

Engelbrekt 
 Samtalar om tidigare lästa 

historieavsnitt 

 Läraren skriver ord ur 

texten på tavlan 

 Individuell högläsning av 
texten i historieboken 

 Läser tyst, skriver och ritar 
i skrivhäftet 

X  X X X X   X  
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Bilaga 8 Klassrumsaktiviteter och strukturelement i Klass Z  

Ämne Klassrumsaktiviteter Kontext-

ualisering 

Text- 

ualisering 

Textens 

funktion 

Uppfölj-

ning/ 

utvärde-

ring 

Matematik 

9:ans tabell 

Diagnos 

 Samtalar om 

matematikläxan 

 Rättar i räknehäftet 

 Skriver på ett tabellblad 

 Räknar i matematikboken 

 Löser huvud-
räkningsuppgifter  

 X X X  X  X X X  

Svenska 

”Bänk-bok” 
 Läser skönlitterära böcker  X   X  

SO Geografi 

Norge 
 Samtalar kring en 

väggkarta 

 Lyssnar på när läraren läser 

ur boken ”Europa runt” 

 Läser och skriver i 

arbetsboken  

 Skriver fakta i skrivhäftet 

 Gemensam redovisning av 
skrivna fakta 

X  X X X   

 

X  

Bild 

Färdig-

ställande av 

bild med 

potatistryck  

 Samtalar om färgcirkeln 

 

X  X  

 

 

 

X  

Engelska 

Great Britain 

UK 

 Samtalar kring en 
väggkarta 

 Läraren skriver ord på 
tavlan 

 Arbetar i övningsboken 

 Forskar om olika 
länder/delar  

 Hörövning från en CD-
skiva 

 ”Hänga gubbe” på 
engelska 

X  X X X X 

X  

 X  

 

Svenska 
Associera ord 

(stafett) 

 

Skriva 

berättelse 

 

Läraren läser 
högt ur en 

bok 

 Associerar ord snabbt 

 Skriver berättelser 

 Skriver i en arbetsbok  

 Läser en skönlitterär bok 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
X  

X X  
 

 

 

 

X  

X  X  

Svenska 

Läsgrupper 

(Tre elever i 

varje 

läsgrupp) 

 Läser skönlitterära böcker X  X    X  
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Bilaga 9 Textarbete i Klass Q 

 

 

 

 

 

 

 

Ämne 

YTSTRUKTUR 

 

Ord- begrepps- eller 

meningsnivå 

 

TEXTBAS 

 

Textdelar eller  

hela texten  

SITUATIONS-

MODELLNIVÅN 

Integration av 

information 

Elever måste även 

använda egna 

kunskaper/ 

erfarenheter 

 X Samtalar om 

enstaka ord /uttryck 

X Läser glosor högt 

X Läser glosorna 

tyst -skriver 

X Läser hela texten 

högt 

X Jmf nya gamla 

sagan om Rödluvan 

 

 

Matematik 

(Kort division) 

X Matematiska 

begrepp täljare m fl. 

 

 X Problem- 

lösningsuppgifter 

Svenska 

”Bänkbok” 

 X Läser tyst  

Svenska 

(Skriva en 

berättelse) 

X Stava/läsa enstaka 

ord post-it lapp 

X Läsa 

karaktärsscheman 

X Läser sin 

berättelse tyst 

X Läsa början av en 

berättelse – fortsätta 

skriva 

X Läraren läser 

början av en 

berättelse högt 

 

SO (Norge) X Frågor 

kommentarer 

enstaka ord 

/begrepp 

 

X Läser texten högt 

X Läsa textstycken 

för att hitta fakta att 

skriva 

X Varför kommer 

norrmän till 

Sverige? 

 

 SO 

(Engelbrekt) 

 

 

 

X Frågor 

kommentarer 

enstaka ord/begrepp 

Hansan 

upprorsledare 

armborst 

 

 

 

X Läser hela stycket 

högt 

X Sammanfattar 

delar av texten 

X Vad kommer ni 

ihåg? 

X Vet ni någon 

Superkändis? 

X Vet ni något stort 

handelsföretag i 

Sverige 
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Bilaga 10 Textarbete i Klass Z 

 

 

 

 

 

 

 

Ämne 

YTSTRUKTUR 

 

Ord- begrepps- eller 

meningsnivå 

 

TEXTBAS 

 

Textdelar eller  

hela texten 

SITUATIONS-

MODELLNIVÅN 

Integration av 

information 

Elever måste även 

använda egna 

kunskaper/ 

erfarenheter 

Matematik 

 

 

 

 X Olika tolkningar 

av läxuppgiften i 

matematik 

X Problemlösnings-

uppgifter 

X Huvudräknings-

uppgifter 

Svenska 

(Bänkboken) 

 X Läser tyst 

X Vad händer just 

nu i boken? 

X Varför tycker du 

att boken är bra? 

 

SO 

(Norge) 

X  

Frågor kommenterar 

om enstaka ord 

 

X skriver fakta 

X arbetar med 

kartan 

X Vad tänker ni på 

när ni hör Henrik 

Ibsen? 

Bild 

(Potatistryck) 

X Samtal om 

komplementfärger 

  

Engelska 

(United 

Kingdom) 

X Frågor 

kommentarer om 

enstaka ord 

X Eleverna läser 

enstaka ord högt 

länder X Eleverna 

läser enstaka ord 

högt naturdelar 

X Eleverna läser 

meningar högt 

X Letar länder i 

registret 

X Forskar om UK 

Great Britain 

X Sjunger en sång 

 

X Hörövning 

Svenska 

(Skriva sagor) 

Läsa högt ur en 

bok 

 X   

X Läser sin 

berättelse tyst 

X Vad hände sist? 

 

Svenska 

(Läsgrupper) 

X Läraren rättar ord 

som läses fel 

X Vem är Lavinia?  

X Var är de? 

X När hände det? 

 

 

 

 

 


