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Att gå från det kända till det 
okända 

En studie om att undervisa i strukturerade textsamtal i 
gymnasiesärskolan. 

Ulrika Sandqvist och Linn Fridell 

Sammanfattning 
GySär13 påpekar att undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att förstå och 
tolka språkliga budskap. Samtidigt visar svensk forskning samt studier och inspektioner av 
skolmyndigheter att lärare behöver utveckla läsundervisningen inom särskolan i allmänhet och 
gymnasiesärskolan i synnerhet. Den svenska forskningen har särskilt sett att undervisning i 
strukturerade textsamtal varit framgångsrikt i att utveckla elevers läsförståelse i särskolan. Detta gör 
att vi ser ett behov av att undersöka hur lärare inom denna skolform upplever utmaningar i arbetet med 
strukturerade textsamtal. Syftet för denna studie är att belysa några pedagogers reflektioner över 
utmaningar i arbetet med strukturerade textsamtal i användandet av Lena Franzéns inferensträning 
med elevgrupper på gymnasiesärskolans individuella och nationella program. Utifrån en 
aktionsforskningsansats genomfördes reflekterande samtal med lärare, observationer av lektioner med 
inferensträningsmodellen samt skrivande av reflektionslogg. I studien deltog 4 lärare från två olika 
gymnasiesärskolor i mellersta Norrland. Två lärare gjorde studien på individuellt program och två 
lärare på nationellt program. Resultatet visar att användandet av inferensträning inom 
gymnasiesärskolan utmanar lärarna i deras syn på sig själva i undervisningen, i att välja lämpliga 
texter i undervisningen samt i vilka kunskaper och förmågor eleverna får möjlighet att utveckla i 
skolan. Fortsatt forskning om lärares villkor för förändring i undervisningen är av intresse för att 
denna i förlängningen bättre ska kunna möta läroplanens krav.  
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Inledning  
Dagens informationssamhälle ställer höga krav på att individen kan ta till sig och förstå information 
för att kunna vara en delaktig och självständig medborgare. En av grunderna i skolans uppdrag är att 
undervisa i läsförståelse. Den samhällsutveckling vi har mot ett informations- och kunskapssamhälle 
leder till att skolans uppdrag att undervisa i läsförståelse har blivit än viktigare. De resultat som den 
internationella studien PIRLS (progress in international Reading literacy study) uppvisade 2001-2006 
över svenska tioåringars läsförmåga kastade ”mörka skuggor” över läsförståelseundervisningen 
(Skolverket, 2010). Studien belyste framförallt behovet av att utveckla den avancerade läsningen, att 
dra slutsatser och läsa mellan raderna. Resultatet visade även att en vanlig form av läsundervisning var 
att eleverna arbetade individuellt med läsförståelsefrågor vilket ledde till att undervisningen inte 
erbjöd eleven strategier för förståelse och samtal kring texter. Skolverket (2010) pekade på att det 
finns brister hos lärarna när det gäller hur fördjupad läsförståelse skall utvecklas hos eleverna. 
Skolverket poängterar att det är av betydelse att alla lärare utvecklar kunskap om hur de kan undervisa 
för elevers utveckling av läsförmågan, i synnerhet för förmågan att kunna reflektera över och förstå 
olika texter. Vid jämförelse av svenska lärare med lärare i andra länder använde de svenska lärarna 
betydligt mer sällan strukturerad läsundervisning (Skolverket, 2010).  

Även i särskolan är läsundervisningen och elevernas läsförståelse i fokus. Skolinspektionen (2010) 
visade att det fanns stora brister i undervisningen i läsförståelse inom grundsärskolan. I rapporten 
konstateras, i likhet med vad som framkommit vid inspektionen i grundskolan, att den vanligaste 
undervisningsformen i läsförståelse inom grundsärskolan är individuellt arbete. Det ges få tillfällen till 
att kommunicera och använda sina språkliga förmågor i samspel med andra där eleven får ett utbyte av 
att lyssna på andras tankar och på så sätt utveckla sitt eget tänkande. Lundberg och Reichenberg 
(2013) påpekar vikten av att kunna kommunicera och använda sina språkliga förmågor för att vara 
delaktig i samhället. Om en person inte utvecklat den kapaciteten är det lätt att bli socialt exkluderad i 
många situationer. Därför är det speciellt viktigt för lärare verksamma inom särskolan att ta fasta på 
och lära eleverna att läsa och förstå texter. Reichenberg (2012) uppmanar lärare i särskolan att våga 
utmana eleverna och ge dem möjligheter att delta i strukturerade textsamtal där de kan resonera om 
innehåll och öva upp olika strategier för läsförståelse. Det verkar vara vanligt att lärare på särskolan 
uppfattar att den kognitiva funktionsnedsättningen i elevgruppen gör det svårt för eleverna att utveckla 
och förstå sammanhang och omständigheter i texter (Reichenberg & Lundberg, 2011). För att få 
eleverna att utvecklas måste skolan aktivt arbeta med språket, texter och läsförståelse. Det är även 
viktigt att träna på både skönlitterära texter och faktatexter då dessa är olika uppbyggda (ibid). 
Lundberg och Reichenberg har gjort sina studier inom grundsärskolan, men vår fråga är, hur ser det ut 
inom gymnasiesärskolan? 

År 2013 blev den nya reformen för gymnasiesärskolan klar och den innebar förändring av 
programstruktur, bedömning och betygssättning. Den ställer krav på att utbildningen ska vara av hög 
kvalitet och flexibilitet för att möta elevens individuella behov. Gysär13 anger att eleverna ska få 
utveckla sin språkliga förmåga tillsammans med andra. Det är även skolans ansvar att eleverna får 
möjlighet att möta olika slags texter och litteratur som ett verktyg för personlig utveckling 
(Skolverket, 2013a). Då även gymnasiesärskolans styrdokument påpekar att undervisningen ska bidra 
till att eleverna utvecklar sin förmåga att förstå och tolka språkliga budskap styrker det behovet av 
riktade undervisningsinsatser mot läsförståelse (Skolverket, 2013b).  
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Läroplanen ställer alltså krav på att undervisningen ska utveckla elevernas förmågor i att förstå texter, 
men lärarna på gymnasiesärskolan behöver samtidigt något att luta sig mot inom området 
läsundervisning. Den svenska forskningen samt studier och inspektioner av skolmyndigheter pekar 
med hela handen mot att lärare behöver utveckla läsundervisningen inom särskolan i allmänhet och 
gymnasiesärskolan i synnerhet. Vi har arbetat i gymnasiesärskolan ett tiotal år och upplever att 
undervisningen i läsförståelse inte har förändrats under den tiden. Vi upplever även att det sällan talas 
bland lärare om behovet av att förändra denna undervisning. Eftersom strukturerade textsamtal har 
visat sig utveckla elevernas läsförståelse i grundsärskolan menar vi att denna undervisningsform även 
borde passa för gymnasiesärskolans läsförståelseundervisning. Detta gör att vi ser ett behov av att 
undersöka hur lärare inom denna skolform upplever utmaningar i arbetet med strukturerade textsamtal. 

 
 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att belysa lärares upplevda utmaningar i arbetet med strukturerade 
textsamtal inom gymnasiesärskolan.  

 

Våra frågeställningar är:  

• Vilka utmaningar upplever lärarna i undervisningen av inferensmodellen? 

• Vilka utmaningar ser lärarna i undervisningen av inferensmodellen när det gäller 
textmaterialet? 
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Bakgrund  
I det här kapitlet tar vi upp hur gymnasiesärskolans läroplaner har förändrats över tid när det gäller 
skolans uppdrag i läsförståelseundervisning. Därefter lyfts delar av det sociokulturella perspektivet på 
lärandet som har betydelse för studien fram. Sedan framläggs den tidigare svenska och internationella 
forskning som kan ha relevans trots att den inte direkt tar sin utgångspunkt i gymnasiesärskolans 
verksamhet. Vi tar slutligen upp forskning som behandlar de särskilda förutsättningar som finns inom 
särskolan som helhet när det gäller undervisning i läsförståelse. 

Gymnasiesärskolans uppdrag förr och nu  
Denna studie tar sin utgångspunkt i gymnasiesärskolans verksamhet, en skolform som är anpassad för 
elever med diagnosen utvecklingsstörning.  

Den första lagen om undervisning i skolan för personer med utvecklingsstörning kom under mitten av 
1940-talet men ända till mitten av 50-talet var det bara de med lindrig utvecklingsstörning som fick 
undervisning (Ineland, Molin & Sauer, 2009). Under 50-talet blev landstinget som huvudman skyldiga 
att erbjuda både barn och vuxna som ansågs “obildbara” undervisning. Fram till i mitten av 80-talet 
låg särskolan som skolform under landstingets styre och hade därigenom större fokus på vård och 
omsorg. Efter att kommunerna på slutet av 80-talet tog över huvudmannaskapet har särskolans 
läroplaner successivt anpassats mot de övriga läroplanerna i det svenska skolsystemet, med mer fokus 
på elevernas kunskapsutveckling (ibid.). I utformandet av läroplanernas text kan man se hur synen på 
ansvaret för kunskapsutvecklingen förändrats. 

I läroplanen för gymnasiesärskolan från 2002 gjorde textens utformning att det blev otydligt att det var 
lärarna och undervisningen som skulle utveckla elevernas kunskaper. Detta ledde till att skolan lättare 
kunde se begränsningar i hur mycket eleverna kunde utveckla sin läsförståelse och ansvaret för 
kunskapsutvecklingen kunde i högre grad läggas på eleven. I syftesbeskrivningen i ämnet svenska i 
den tidigare läroplanen (2002) för gymnasiesärskolan angavs att 

 

Språket är av grundläggande betydelse för lärandet och en väg till kunskap. Genom att läsa och skriva 
tillägnar sig eleverna nya begrepp och lär sig se sammanhang, tänka logiskt, granska och värdera. 
Tillsammans med andra ämnen skall svenskämnet utveckla elevernas språk så att det blir ett funge-
rande redskap och en grund för ett livslångt lärande. Svenskämnet syftar därför även till att utveckla 
tänkande, kreativitet och lust att lära. (SKOLFS: 2002:2)(författarnas kursivering) 

 

I Gysär13 formuleras skolans uppdrag i ämnet på ett annat sätt både i ämnesområdet svenska och 
kommunikation för det individuella programmet samt i ämnet svenska för de nationella programmen. 
Här utgår man från att undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla olika förmågor i ämnet. 

I ämnesområdet språk och kommunikation för det individuella programmet anges att undervisningen 
ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att kommunicera med ord och begrepp eller 
alternativa uttryckssätt. Elevernas förmåga att förstå och tolka språkliga budskap samt söka och tolka 
information ska också utvecklas genom undervisningen (Språk och kommunikation SPR, Skolverket 
2013b). Även ämnet svenska för de nationella programmen uttrycker att undervisningen ska ge 
eleverna förutsättningar att utveckla förmågor som att kommunicera i tal och skrift samt anpassa 
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språket till syfte, mottagare och sammanhang. Det anges också att undervisningen ska utveckla 
elevernas förmåga att läsa och reflektera över skönlitteratur, andra typer av texter och olika former av 
språklig variation. Elevernas förmåga att söka, sammanställa och kritiskt granska information från 
olika källor ska också utvecklas i undervisningen (Ämne Svenska, Skolverket 2013c). 

Den skillnad som läroplanen från 2002 uttrycker i jämförelse med Gysär13 är betoningen på 
undervisningens funktion och roll för elevernas kunskapsutveckling i ämnet svenska. 
Gymnasiesärskolans uppdrag är att utveckla elevernas förmågor vilket gör att det inte finns något som 
uttrycker att skolan/läraren kan säga att eleven har kommit till ett slutgiltigt mål eller stopp i sina 
kunskaper och förmågor i läsförståelse. Att utveckla dessa förmågor hos eleven innebär att 
undervisningen hela tiden kan anpassas för att möta elevens nuvarande kunskaper och föra dem vidare 
i förståelsen av texter av olika slag.  

I läroplanen för gymnasiesärskolan (Skolverket, 2013a) står att det är skolans uppgift att varje elev 
skall kunna utvecklas efter sin förmåga och därigenom kunna delta i samhällslivet. Utbildningen ska 
vara utvecklande av kunskaper och av lärande. Ur ett etiskt perspektiv ska man enligt läroplanen 
främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden. För att eleven ska kunna utveckla 
dessa förmågor krävs att man har ett språk för att kunna förmedla sina tankar och funderingar. 
Gymnasiesärskolans utbildning ska 

 

...främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar 
yrkes- och samhällslivet…. För att kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort 
informationsflöde och snabb förändringstakt behöver eleverna utveckla förmågan att finna, tillägna 
sig och använda ny kunskap. Eleverna ska träna sig i att tänka kritiskt, att granska fakta och 
förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.” (Skolverket, 2013a, sid.7) 

 

Sociokulturellt perspektiv på lärande   
Studiens teoretiska utgångspunkt är det sociokulturella perspektivet. Att arbeta med strukturerade 
textsamtal innebär att man får utveckla sitt tänkande i samtal med andra. Vår förståelse av 
undervisning i strukturerade textsamtal genomsyras av det sociokulturella perspektivet och därför 
anser vi att det är motiverat att ta avstamp i detta perspektiv på lärande.  

Språk och lärande  

Lev Vygotsky (1999) undersökte sambandet mellan tänkande och språk genom att studera barns 
begreppsutveckling. Hans tes var att språkets primära funktion har en kommunikativ funktion och är 
ett medel för social samvaro. Hans undersökning visade att relationen mellan tanke och ord är en 
dynamisk process och att utveckling sker genom de rörliga sambanden mellan dessa. Även Säljö 
(2000) belyser att lärande sker och utvecklas i samspel med andra människor, att kommunikation och 
språkanvändning är centralt och utgör länken mellan den lärande individen och omgivningen. I det 
sociokulturella perspektivet på lärande utvecklar vi hela tiden redskap som flyttar gränserna både för 
vår praktiska och intellektuella förmåga - och denna utveckling sker i olika sociala sammanhang 
(Säljö, 2000). Lärandet hos individen blir en fråga om hur man tar till sig redskapen och förmår 
använda dem. Eftersom vi skapar dessa redskap som hjälper oss lösa olika intellektuella och fysiska 
problem, innebär det att det inte finns någon bestämd gräns för människors förmåga att lära och 
utvecklas - både kollektivt och individuellt (ibid.). Detta anser vi talar för att särskolans undervisning 
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borde lägga fokus på att ge eleverna rika möjligheter att träna på att läsa mellan raderna för att öva 
denna förmåga då det kan utgöra ett redskap för att utveckla elevernas förmåga att reflektera. Även 
Dysthe (2003) tar sin utgångspunkt i den sociokulturella perspektivet och belyser att lärande utvecklas 
ur sociala sammanhang och gemenskap med andra. Författaren framhåller att samspel och lärande är 
sammanlänkat och därmed nödvändigt som arbets- och lärogemenskap. Människans allra viktigaste 
redskap för lärande är de resurser som finns i vårt språk och dessa beskriver de olika funktioner som är 
kopplat till lärandet (Säljö, 2000). Utifrån perpektivet bör därför skolan genomsyras av 
kommunikativa undervisningssituationer med ett innehåll och en struktur som möjliggör utveckling av 
elevernas intellektuella förmåga och kunskaper för att de ska kunna kvalificeras som självständiga och 
ansvarstagande medborgare i samhället (Säljö, 2000). Med stöd i det sociokulturella perspektivet 
menar vi att det pekar mot att läsförståelseundervisningen på gymnasiesärskolan bör sträva efter att ha 
sådan språklig undervisning där eleverna får möjlighet att utveckla sina språkliga redskap som 
tänkande och samtal.  

Att utveckla tänkande i samtal med andra 

Inom det sociokulturella perspektivet ses tänkande som en kollektiv process (Säljö, 2000). Att 
utveckla tänkande i samtal är något som äger rum mellan människor likaväl som inom dem. Att vi 
tänker i grupp enligt vissa gemensamma spelregler är det som håller samman ett samtal. Det 
sociokulturella perspektivet betonar tänkandets kommunikativa karaktär och att det är något vi deltar i 
tillsammans i samtal med andra. Tänkande är en aktivitet som både innebär ansträngning och kostar 
energi. I ett lärandeperspektiv är det intressant att samtal och samlyssning ger tillgång till andras 
tolkningar och kognitiva ansträngningar och på så sätt kan vi tillfälligt koordinera våra perspektiv på 
det vi samtalar om (Säljö, 2000). Dysthe och Igland (2003) framhåller att det sociokulturella 
perspektivet betonar att individens inre kognitiva utveckling - som minne, perception och 
begreppsbildning - har sitt upphov i social aktivitet, i samverkan med andra.  

Den närmaste utvecklingszonen 

Enligt Vygotsky (1999) befinner sig människor i ständig utveckling och förändring. Vi kan ständigt ta 
till oss och ta över kunskaper från andra människor i samspelssituationer. Ett sätt att uttrycka detta är 
genom att använda begreppet närmaste utvecklingszon (zone of proximal development). Denna 
utvecklingszon definierade Vygotsky som det avstånd som finns mellan vad en person kan göra själv 
och vad samma person kan göra tillsammans med någon mer kunnig kamrat eller vuxen (Säljö, 2002). 
Den enkla tanken att vi med stöd av handledning ofta kan lösa problem får avgörande konsekvenser i 
det sociokulturella perspektivet på lärande då det är en modell för hur kunskaps- och 
färdighetsutveckling fungerar. Utvecklingszonen är intressant utifrån att skillnaden mellan att 
behärska ett fysiskt eller intellektuellt redskap inte är så klar. Säljö (2002) belyser detta genom att vi 
exempelvis kan ha kunskaper som gör det möjligt att följa med i ett resonemang och förstå vad någon 
säger, men vi kanske inte själva kan genomföra detta verbala uttalande. Om vi exponeras för 
resonemang i sociala praktiker och får stöd i hur dessa går till kan vi lära oss att genomföra dem själva 
till slut (ibid.).  
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Tidigare forskning1 
I detta avsnitt tar vi upp forskning om olika strategiers betydelse för att utveckla läsförståelse. Därefter 
visas internationella forskningresultat kopplat till utvecklingsstörning som belyser vikten av 
systematisk undervisning, textens betydelse samt lärares uppfattning om strukturerade metoder i 
undervisning av läsförståelse. Sist belyser vi svensk forskning om strukturerade textsamtal i särskolan. 
Vi har i vår sökning efter tidigare forskning om läsundervisning inom gymnasiesärskolan inte funnit 
något användbart för studien. 

Läsförståelsestrategier 

Att ha strategier för att förstå texter har visat sig framgångsrikt i olika studier som gjorts om 
läsförståelse. Bland annat genomförde Anmarksrud, Bråten och Strömsö (2014) en undersökning med 
studenter som gick första året på lärarutbildningen där studenterna fick texter om ett obekant 
naturvetenskapligt ämne. Resultatet visade tecken på att läsare med låga kunskaper om textinnehållet 
lättare kunde skilja mellan mer eller mindre trovärdiga textkällor om de använde någon form av 
förståelsestrategi under läsningen. Bråten, Ferguson, Anmarksrud och Strömsö (2013) gjorde en studie 
med norska skolungdomar i årskurs 10 för att se hur deras förståelse av olika texter i ämnet 
naturvetenskap påverkades av motivation, begreppsförståelse och läsförståelsestrategier. Resultatet 
visade att de elever som lyckades bra med förståelsen av texterna inte bara hade ordförståelse utan 
även andra strategier för läsförståelse samt ett gott självförtroende att de kunde förstå. Författarna 
förklarar att studien bidrar till läsförståelseforskning genom att den visar att förmåga att känna igen 
ord, systematisk och strategisk läsning och läsmotivation kan öka ungdomars förmåga att förstå och ta 
till sig även om de inte har förkunskaper om textens ämne. Viktiga faktorer är fortfarande 
ordförståelse, lässtrategier och motivation som kan utvecklas genom systematisk läsundervisning. 

Ytterligare forskning har gjorts om vikten av strategier i läsundervisning. Raphael och Pearson (1982) 
gjorde en undersökning med mellan- och högstadieelever som visade att ett samband finns mellan 
frågan, texten frågan hänvisar till och förkunskapen hos läsaren. De beskriver tre fråga-svar-strategier 
(QAR - Question Answer Relationship) som elever kan använda för att hitta den information som 
behövs för att kunna besvara frågor på lästa texter; “precis där, tänk och leta, tänk själv”. Raphael 
(1982) betonar att det är viktigt att komma ihåg fyra principer när läraren undervisar dessa strategier; 
ge omedelbar feedback, utöka texterna från korta till längre, bygg upp elevernas självständighet genom 

                                                        
1 Systematisk sökning på Google Scholar med sökorden textsamtal, gymnasiesärskola, inferensträning, 
strukturerade textsamtal, utvecklingsstörning gav 2 träffar av studentuppsatser på avancerad nivå.  
Då vi avgränsade till sökorden strukturerade textsamtal, gymnasiesärskola, utvecklingsstörning gav sökningen 13 
träffar av studentuppsatser på avancerad nivå, varav 5 handlade om läsundervisning på gymnasiesärskolan. 
Med ytterligare avgränsning till sökorden strukturerade textsamtal, utvecklingsstörning fick vi 40 träffar varar 1 
träff var en vetenskaplig artikel av Monica Reichenberg om en studie genomförd i grundskolans åk 3, 1 träff gav 
ett material skrivet av Ingvar Lundberg och Monica Reichenberg - “Vad är lättläst?”, på uppdrag av 
Specialpedagogiska skolmyndigheten och övriga 38 träffar var studentuppsatser på avancerad nivå.  
Den systematiska sökningen med sökorden inference training, structured texttalks, special education, intellectual 
disabilities, teacher, challenge, reading comprehension  på sökmotorn ERIC, med avgränsning peer-rewieved 
gav: 60 träffar varav 5 matchade vårt syfte.  
Genom kedjesökning från Skolverkets läs- och skrivportal och modulen för grundsärskolan fann vi litteratur som 
handlade om strukturerade textsamtal samt om  Lena Franzéns modell för inferensträning. Kedjesökningen fann 
vi vara en framgångsrik modell för att hitta relevanta artiklar och forskningsavhandlingar då den sökning vi gjort i 
databaser som Google Scholar och ERIC inte gett oss nämnvärt många träffar. De studentuppsatser som hade 
liknande studier som vår använde vi litteraturförteckningen för att kedjesöka för oss relevant litteratur.  
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att guida dem från grupp- till självständiga uppgifter och att modellera för eleverna i övergången 
mellan de lättare till de svårare frågetyperna. Författaren belyser att styrkan i de tre fråga-svar-
strategierna är att de inte innebär något helt nytt för läraren utan är lätta att känna igen och därför enkla 
för läraren att lära ut till eleverna.  

Ovanstående avsnitt belyser forskning där resultaten visar att förståelse av texter gynnas av att ha 
strategier under läsningen. Den slutsats vi kan dra är att detta även borde gynna personer med 
utvecklingsstörning.  

Internationell forskning om läsförståelse och utvecklingsstörning 

Nedanstående forskning kopplar till undersökningar av läsförståelse där elever med 
utvecklingsstörning deltagit. Allor, Mathes, Roberts, Cheatham och Champlin (2010) genomförde en 
undersökning som sträckte sig över två år med en grupp skolelever med lindrig till måttlig 
utvecklingsstörning. Eleverna i studien fick daglig undervisning i läsförståelse i liten grupp och 
resultatet visade att både elever med lindrig och de med måttlig utvecklingsstörning hade gjort 
framsteg i sin läsning när de fått en kontinuerlig och strukturerad läsundervisning under tidsperioden. 

Van den Bos m fl. (2007) gjorde en studie av vuxna med utvecklingsstörning för att se effekterna av 
två olika strukturerade modeller för läsförståelse. Deras resultat visade att personerna fick bättre 
läsförståelse med båda modellerna och författarna framhåller att detta bland annat kunde bero på att 
båda modellerna delar viktiga strategiska principer, exempelvis att läraren förebildade och ledde 
lektionerna. De hävdar också att den strategiska undervisningen var effektiv i sig då den i att vara 
systematisk och instruktiv bjöd in deltagarna att läsa. Resultatet visade också att de lärare som deltog i 
studien uppfattade att de vuxna personerna med utvecklingsstörning visade större kognitiv vakenhet 
och stolthet över sin förbättrade läsförståelse. 

Morgan och Moni (2008) belyser lärares utmaningar att hitta relevant textmaterial till ungdomar och 
unga vuxna med utvecklingsstörning. Författarna hänvisar till studier som visar att ungdomar med 
utvecklingsstörning ofta upplever att det inte finns åldersrelevanta och intressanta texter att läsa 
(Kotula 2003, Moni & Jobling 2000, 2001). Morgans (2005) undersökning visade att en viktig faktor 
för att utveckla läsförståelsen för ungdomar med utvecklingsstörning var att använda rätt texter för att 
matcha intresse, förförståelse, läsförmåga. Detta för att skapa motivation och självförtroende att läsa. 
Utmaningen för lärare till dessa ungdomar handlar om att själva göra bra textmaterial genom att 
anpassa befintliga texter och/eller göra egna texter (Morgan och Moni, 2008). Lärarna bör på olika sätt 
ta reda på vad som kan skapa både motivation och läsbarhet för att dessa ungdomar ska vilja läsa och 
och kunna förstå det de läser.  

Taylor, Ahlgrim-Delzell och Flowers (2010) beskriver en studie, som tog sin början 2005, kallad 
RAISE (Reading Accommodations and Interventions for Students with Early Literacy). Syftet med 
denna studie var att se om personer med svåra inlärningsproblem kunde lära sig läsa med en 
strukturerad undervisningsmetod. Författarna gjorde observationer och intervjuer med lärare till elever 
med utvecklingsstörning för att se vilka uppfattningar de hade om effekterna av att använda en 
strukturerad läsundervisningsmetod. Deras resultat visade att lärarna såg att metoden hade positiv 
påverkan på elevernas lärande när det gällde ordförståelse och textförståelse. Metoden visade även på 
vissa utmaningar då lärarna såg att vissa elever som deltagit i undersökningen kanske inte var redo för 
läsundervisning men de positiva effekterna övervägde med stor majoritet. När det gällde lärarnas 
uppfattning om metoden för deras egen undervisning ansåg de att den varit positiv då den öppnat upp 
effektivitet och oberoende i deras läsundervisning samt ny syn på elevernas förmåga att lära sig förstå 



Ulrika Sandqvist och Linn Fridell 2015-12-01  
 

 
 

8 

texter. Den internationella forskningen som berör läsförståelse i samband med utvecklingsstörning 
visar även den vikten av en strategi och att lärarna modellerade i undervisningen. Forskningens 
resultat visade även att texter som var motiverande var betydelsefullt för hur personerna utvecklade sin 
läsförståelse. 

Svensk forskning om läsundervisning och utvecklingsstörning 

Den svenska forskning vi funnit om läsförståelse i särskolan behandlar skriftspråkliga sammanhang 
samt strukturerade textsamtal i grundsärskolan. Berthen (2007) påpekar i den undersökning hon gjorde 
i grundsärskolan att elevernas möten med texter på olika sätt är väldigt begränsade och att eleverna på 
grundsärskolan inte får förutsättningar att lära sig läs- och skrivkompetensen. Hon beskriver 
grundsärskolan som en verksamhet som främst inriktar sig på förberedande för skola samt att den har 
mer fokus på fostran. Detta fokus tar sig uttryck i att det övriga skolarbetet som läsning, skrivning, 
matematik och kommunikation kommer i skymundan. Författaren framhåller att det är en spegling på 
hur synen på elever med funktionsnedsättningen utvecklingsstörning ser ut, att de inte skulle ha de 
förutsättningar som krävs för att tillgodogöra sig teoretiska kunskaper. Berthen (2007) hänvisar till 
flera Internationella studier som visar att elever med intellektuell funktionsnedsättning har stora 
möjligheter att lära sig läsa, skriva och räkna om de får delta i skriftspråkande sammanhang. Hon 
hävdar att elever med utvecklingsstörning behöver få hjälp att utveckla tankemodeller.  

Reichenberg och Lundberg (2011) genomförde ett utvecklingsprojekt inom särskolan där de studerade 
hur strukturerade textsamtal kunde utveckla elevernas läsförståelse. De kom fram till att regelbundna 
övningar med texter där eleverna får tillfälle att samtala om innehåll och lässtrategier var avgörande 
för utvecklingen av läsförståelse. Studien visade att det är viktigt att läraren inte bara ställer 
faktafrågor utan även inferensfrågor kring texterna. Lärarna som ingick i utvecklingsprojektet 
uttryckte att kritiken gentemot särskolans mer riktade uppmärksamhet mot omsorg till stor del är 
riktig, att läsning och matematik får dåligt med utrymme till skillnad från omsorgsbiten. Författarna 
betonar vikten av att öva lässtrategier med elever på särskolan. Elevers språkförståelse av texter ökade 
markant då de hade tränat inferens enligt Lena Franzéns metod och enligt Reciprok undervisning i 
strukturerade textsamtal. Reichenberg och Lundberg (2011) påpekar även vikten av att läraren är en 
modell för eleverna -  att det är läraren som skall vägleda eleverna in i kunskap. Det kan inte tränas för 
mycket i detta, utan mycket träning kring texter stärker ordförrådet och ger eleverna de viktiga 
verktygen att kunna förstå olika texter och därigenom integreras de till att bli mer aktiva i samhället. 
Att arbeta aktivt med ordförståelse gör det lättare för eleverna att förstå de faktatexter där orden ofta är 
svåra. Reichenberg och Lundberg (2011) hävdar att det krävs en pedagogik i särskolan där läraren är 
en vägledare för elevernas inlärning. De påpekar att det är viktigt att lära eleverna att läsa texter aktivt 
och belyser även vikten av att ha ett stort ordförråd då det gör det lättare att förstå texter av olika slag. 
Ordfattigheten är en av de största pedagogiska utmaningarna för särskolans pedagoger (ibid).  

Reichenberg (2012) har i sin forskningsöversikt sett att då lärare inte bara ställde frågor kring fakta i 
en text utan använde sig av inferensfrågor blev eleverna mer engagerade och reflekterade i större 
utsträckning. Lärare måste, enligt henne, våga utmana eleverna och ge dem möjligheter till 
strukturerade textsamtal där de kan resonera om innehåll och öva upp olika strategier för förståelse. 
Något som uppmärksammats av författaren är att speciellt elever med kognitiv funktionsnedsättning är 
hjälpta av en riktad undervisning i läs och skrivutveckling. Berthen (2012) har gjort en undersökning 
om hur särskoleelever undervisas i läs- och skrivundervisning och sett hur de genom detta möjligen 
kan uppnå en skriftspråklig kompetens. Berthen tar utgångspunkt ur ett kulturhistoriskt samt ett 
sociokulturellt undervisningsbegrepp där hon belyser att elever med utvecklingsstörning behöver 
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guidning av lärare in i skriftspråkssamhället. Dessa elever behöver utvecklande miljöer där de blir 
medvetna om att läsande och skrivande är att förmedla budskap. Vidare betonar hon att eleverna 
behöver möta olika texter på olika sätt och att det är än viktigare för elever med utvecklingsstörning att 
pedagogerna har en genomtänkt design av undervisningen i skriftspråket. I grundsärskolan där Berthen 
(2012) gjort sin studie fanns det sällan några texter som gav upphov till några reflektioner från 
eleverna. Undervisningen var mer begränsad än utvecklande för elevernas skriftspråkliga utveckling. 
Hon framhåller att eleverna bör få möjlighet att reflektera och känna mening kring de texter de läser. 
För denna elevgrupp räcker det emellertid inte utan de behöver även mer riktad guidning då de på 
grund av den kognitiva funktionsnedsättningen ofta har svårigheter att skapa sammanhang och att se 
helheter. Detta gör att lärarna ofta ger upp sina försök att utveckla dessa viktiga aspekter (Berthen, 
2012). 

Lundberg och Reichenberg (2013) framhåller att det är få studier gjorda om hur läsundervisning i 
särskolan ska förbättras. Författarna kom fram till att läsare med intellektuella funktionsnedsättningar 
behöver systematiska och strukturerade modeller för att öva läsförståelse. Resultatet av den svenska 
forskning som gjorts gör att vi ser att undervisningen i läsförståelse inom särskolan är något som 
behöver utvecklas och forskas vidare om. Sammantaget är vår slutsats av den tidigare forskning vi 
belyst här ovan att de studier som gjorts pekar på att läsförståelse är någonting som undervisningen 
bör fokusera på att utveckla. Den sammanlagda forskningen visar att motiverande texter, strategier för 
förståelse och lärarnas modellering är betydelsefulla faktorer att ta hänsyn till i undervisningnen av 
läsförståelse. Dessutom bör undervisningen syfta till att eleven får möta olika texter och få utmaningar 
i att resonera om innehållet i textsamtal. 
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Metodologi och genomförande 
En aktionsforskningsansats med metoden reflekterande samtal används för att utveckla ny kunskap om 
vilka utmaningar lärare upplever i undervisningen med strukturerade textsamtal. Även under studiens 
aktioner kommer samtalet som form att ha en framträdande roll i undervisningen med eleverna. 
Eftersom vi är intresserade av att få reda på vilka utmaningar lärare erfar i arbetet med strukturerade 
textsamtal anser vi att aktionsforskningsansatsen är en lämplig modell då de som arbetar i 
verksamheten får delta i forskningen. Att pröva och utveckla undervisningen genom de cykler som 
ingår i aktionsforskningen kan utveckla verksamheten och elevernas kunskaper. Somekh (2006) 
betonar det holistiska snarare än de separata stegen i den serie av flexibla cykler som 
aktionsforskningsprocessens metodologiska principer innebär. I vår studie betyder det att helheten i 
metoden med reflekterande samtal, observationer och reflektionslogg är det som gjort att den passat 
för vårt syfte och våra frågeställningar. Holme och Solvang (1991) klargör att metod är de redskap 
som används för att uppnå målen med forskningen. Att skapa förändring i verksamheten påpekar även 
Couglan och Brydon-Miller (2014) är någonting som aktionsforskningen genomsyras av. De påpekar 
också att varje “cycle of action” ska leda till reflektion. Metoden i denna studie har varit reflekterande 
samtal, som genomförts efter aktioner - de lektioner som prövats. Under aktionerna har observationer 
gjorts och reflektionslogg har skrivits av lärarna mellan samtalstillfällena. 

Aktionsforskning 
I skollagen (SFS 2010:800) står att all undervisning i skolan ska vila på beprövad erfarenhet och en 
vetenskaplig grund. Aktionsforskning är precis det eftersom den för samman forskningen med det som 
sker i praktiken. Att forska med hjälp av aktionsforskning gör att man närmar sig det vardagliga, den 
beprövade erfarenheten, samtidigt som forskningen understöder de tankar och reflektioner som 
kommer upp under aktionsforskningens gång (Rönnerman, 2012). Aktionsforskning är ett möte mellan 
två kunskapsfält, det vetenskapliga och det vardagliga. Inom och med hjälp av dessa fördjupar läraren 
sin förståelse om den egna praktiken för att utveckla och förbättra sin verksamhet (Rönnerman, 2012; 
Lindgren, 2009). Rönnerman (2012) beskriver aktionsforskningen som en spiral där planera, agera, 
observera och reflektera ingår (se figur 1). Det är viktigt att börja med att ta reda på hur det förhåller 
sig i den egna verksamheten innan man börjar göra förändringar. De frågor som ställs i den egna 
praktiken leder forskningens process genom aktioner som systematiskt följs upp och reflekteras över i 
samarbete med forskare och praktiker. Även Björndal (2002) beskriver aktionsforskningens 
systematiska och spiralliknande process med att identifiera problem, samla in data, göra nya åtgärder 
och omdefiniera problemet. Författaren betonar att sammankopplingen mellan aktion och forskning 
handlar om att pröva idéer för att förbättra och få ökad kunskap om praktiken. 

Eliasson (1995) tar upp problematiken mellan forskning och praktik och hur denna mynnat ut i 
aktionsforskning. Hon beskriver att aktionsforskningen växte fram under 70-talet i en protest mot 
forskning som tankeverksamhet för att istället komma att fokusera på handling. Det viktiga i 
aktionsforskningen är den dialog som förs mellan teorin och praktiken. Rönnerman (2011) betonar att 
inom aktionsforskning lyfts allas tankar och reflektioner kring praxis och beaktas. Det betyder att ett 
emancipatoriskt (eller frigörande) perspektiv  intas för att verka för förbättring inom verksamheten och 
att samarbete mellan forskare och lärare är nödvändigt inom aktionsforskningen. 
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Brydon-Miller (2003) framhåller att aktionsforskning utmanar den posivistiska synen på att forskning 
ska vara värderingsfri och objektiv. Istället är aktionsforskning socialt konstruerad - det måste finnas 
en interaktion mellan människor för att den skall utvecklas. Nyckelordet för aktionsforskning är 
respekten för andras vetskap och kunnande. När man arbetar tillsammans med andra i den verksamhet 
de befinner sig i, sker utvecklingen inte enbart i organisationen/verksamheten utan även på det 
personliga planet. Vidare poängterar författaren att aktionsforskning har föranlett en förändring i 
lärarpraktiken (Brydon-Miller, 2003).  

 

Aktionsforskningsspiralen 

 

Figur 1: aktionsforskningsspiralen fritt hämtad ur Kemmis och Taggert 1982 

 

Forskningsetiska aspekter 
I enlighet med samhällsvetenskapens forskningsetiska principer har deltagarna i studien samtyckt till 
att medverka och de har informerats om att de när som helst kan avbryta sin medverkan om de vill. De 
har fått information om studiens syfte samt tillvägagångssätt. De har också fått information om att 
deras identitet hanteras helt konfidentiellt, i den mån det är möjligt, och att allt inspelat och skriftligt 
material endast kommer att nyttjas i studiesyfte (Vetenskapsrådet, 2002). De medverkande lärarna får 
också kontinuerligt under studiens gång möjlighet att ta del av och godkänna hur deras röst hanteras i 
studien. 

Med stöd av Kvale (2009) som belyser vikten av att hantera känsliga forskningsområden med 
varsamhet, har vi bedömt att studien inte kommer att innebära några olägenheter för deltagarna. Den 
information och de resultat vi får ut av studien är av sådant slag att det inte behövs ta några etiska 
ställningstaganden utifrån personliga perspektiv. För vår del handlar de etiska forskningsaspekterna 
om att vara medvetna om vad vi har för tankar och värderingar samt att i så hög grad som möjligt inte 
låta dessa påverka det som rör de människor som deltar i vår aktionsforskningsstudie - att vi har i 
åtanke hur vi framstår för andra och hur vi genom att vara de vi är påverkar människor omkring oss. 
Det blir tydligt i den verksamhet vi forskar i hur värderingar och tankar om funktionsnedsättningar 
spelar in på det vi gör. Här måste vi utgå från att alla människor har lika värde och att alla åsikter och 
tankar är värdefulla. Etik är beroende av vårt sätt att tänka och hur samhällets maktförhållanden ser ut 
(Assarsson, 2012). Att ha åsikter i etiska frågor bör alltid ses ur det sammanhang de uppkommer. 
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Assarson (2012) ifrågasätter om det finns något rent etiskt, om någonting någonsin är fritt från 
värderingar eller om det etiska är något som är socialt konstruerat för att ge tolkningsföreträde.  

 

Förnuftet, menar Imanuel Kant, är inte bara kunskapens och sanningens utan också etikens grundval. 
(Assarson, 2012, s. 115) 

 

Vi menar att detta citat belyser vikten av det egna omdömet i relation till andra människor och hur vi 
har förhållit oss till studiens deltagare. 

Prövande av strukturerade textsamtal 
Vårt syfte med studien har varit att belysa utmaningar för lärare i arbetet med strukturerade textsamtal 
och vi har genomfört en aktionsforskningsstudie på två gymnasiesärskolor. Vi har använt Lena 
Franzéns modell för inferensträning under aktionerna med lärare och elever. Denna modell användes 
av oss i undervisning under föregående termin och upplevdes intressant, så den var ett naturligt val för 
studien. Två lärare på varje skola har deltagit i studien, oss själva inkluderade. De strukturerade 
textsamtalen har sett olika ut på skolorna i val av texter, utförande och längden på aktionerna utifrån 
elevernas behov. Det gemensamma är att båda skolorna använder samma metod och verktyg för 
insamling av data: reflekterande samtal, observationer av aktioner och reflektionslogg. Med denna 
metod har vi för avsikt att belysa de utmaningar lärarna erfar i undervisningen med inferensträningen. 

Inferensträning - Lena Franzéns modell 
Denna modell för strukturerade textsamtal har utarbetats av Lena Franzén som arbetat vid Högskolan i 
Kristianstad som speciallärare och lärarutbildare. Franzén (1997) citerar författaren Olof Lagercrantz 
för beskriva hur hon önskar att alla skulle kunna läsa: 

 

Läsandet är en arena där författaren och läsaren tillsammans uppför ett fantasiskådespel. - Det är inte 
blott författaren som är kreativ utan också läsaren (s.8). 

 

Franzén beskriver hur hon under årens lopp i sitt arbete kommit i kontakt med många elever som varit 
i svårigheter när det gäller att förstå en läst text. De största svårigheterna har handlat om att svara på 
frågor där man måste dra egna slutsatser utifrån det lästa och göra tolkningar. Franzén understryker att 
det troliga är att elever inte är medvetna om att det krävs något av dem i lässituationen och att de 
förhåller sig passiva till texten samt att eleverna inte är vana vid frågor som inte tydligt återfinns i 
texten. Inferensträningens centrala idé är att svaga läsare är i behov av att få undervisning i hur man 
gör när man letar efter svaret på en fråga som ställs på en läst text. Den kräver ett aktivt 
förhållningssätt där förmågan att läsa mellan raderna (göra inferenser) tränas för att nå en förståelse på 
ett djupare plan. Att förstå en text innebär att läsaren måste kontinuerligt under läsningens gång göra 
inferenser, dvs läsa mellan raderna (Franzén, 1997). 

Att läsa mellan raderna innebär i sin tur att man utnyttjar ledtrådar från en text och kopplar dessa till 
det man redan vet om det som texten handlar om och som finns lagrat i läsarens minne, påpekar 
Franzén (1997). Då kan man dra slutsatser om det som författaren menar men inte skriver ut direkt i 
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texten. Denna del av läsförståelseprocessen handlar om att göra inre bilder eller scenarios och beror på 
läsarens förkunskaper om ämnet. Att knyta an till sina förkunskaper kräver ett aktivt lässätt och en 
lässtrategi. Inferenserna som görs vid läsning grundar sig på förväntningar som läsaren gör under 
läsningens gång. Andra viktiga faktorer är lästempo och textens meningsfullhet för läsaren, enligt 
författaren. Lena Franzéns modell går ut på att leta efter svaret på frågor på det man läst med hjälp av 
en strategi. Frågorna delas upp i tre olika typer: 

Typ 1 - där svaret finns i texten och är lätt att hitta precis där. Här övar man att svara på detaljfrågor. 

Typ 2 - där svaret också finns i texten men är lite svårare att hitta. Eleven måste tänka efter och leta i 
ett läst textavsnitt. Svaret kan kräva information från mer än en mening. 

Typ 3 - där eleven inte hittar svaret direkt i texten utan måste leta i sitt huvud. Här kommer läsarens 
förmåga att göra inferenser in. Vilken bakgrundskunskap måste eleven ta fram ur sitt huvud för att 
kunna svara på frågan? För att göra synligt för eleven hur man gör detta berättar läraren hur han/hon 
gör genom att tänka högt och modellera inför eleverna. 

Lärare och elever läser texten tillsammans och därefter besvaras de ställda frågorna och diskuteras vad 
som eventuellt skiljer svaren åt mellan eleverna. Detta för att få eleverna medvetna om att det inte 
finns ett enda rätt svar och att de måste läsa mellan raderna. Olikheter i svar kan vara lika rätt 
beroende på elevers förkunskaper (Franzén,1997). 

Reichenberg och Fälth (2014) påpekar att ett vanligt antagande är att en elev som inte förstår en text 
inte har läst den ordentligt. Det kan även vara så, att eleven behöver hjälp med att tolka frågan. När 
man syftar på inferensträning är det viktigt att eleverna får visat för sig hur man gör. Lärarens roll blir 
då att visa hur denne tänker genom att tänka högt så eleven kan se hur tankeprocessen går till. 
Författaren betonar att idén med inferensträning är att ge eleverna mer och mer ansvar för att själva 
kunna svara på frågor om en text och framhåller att de studier som gjorts som delvis innehållit 
inferensträning har lett till ökad förståelse i såväl läsning och lyssning som i begreppslig förståelse. En 
lämplig gruppstorlek kan vara 3-4 elever och lärare. Blir gruppen större finns risk att eleverna tröttnar 
på att lyssna på alla kamraters svar, enligt Reichenberg & Lundberg (2011) som använt 
inferensträningsmodellen i en studie i särskolan. 

Metoder för datainsamling 
Rönnerman (2012) påpekar att man inom aktionsforskning inte är bunden till en viss typ av 
forskningsmetod. För att få svar på våra frågeställningar har vi använt oss av reflekterande samtal. 
Utgångspunkten för samtalen har varit de observationsanteckningar som studiens fyra lärare gjort 
under och efter aktionerna samt anteckningar från reflektionslogg. 

Under aktionerna (lektionerna) som inneburit inferensträning med utgångspunkt i Lena Franzéns 
modell i mindre elevgrupper med 3-4 elever på både nationellt och individuellt program på 
gymnasiesärskolan, har vi alla varit aktiva deltagare, men till viss del haft olika roller i både 
lektionsupplägg och under lektionens gång då vi två lärare intagit en forskarroll i studien. 
Aktionsforskningsupplägget kommer närmare att beskrivas i studiens genomförande. Lärarna har två 
och två haft reflekterande samtal om vad som skedde under aktionerna. Alla fyra lärare har deltagit i 
studiens empiriska del och därmed i aktionsforskningens cykler: planera, agera, observera och 
reflektera. Studiens övriga delar har vi genomfört i vår roll som forskare i studien. De reflekterande 
samtalen har spelats in och transkriberats. Transkriberingarna underlättar för analysarbetet samt höjer 
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validiteten i resultatet då det går att gå tillbaka till underlaget och se de ursprungliga sammanhangen 
indikatorer och teman som växer fram i det empiriska materialet. 

I det första reflekterande samtalet gjorde vi en allmän kartläggning av nuläget, hur man arbetar i 
dagsläget med läsförståelse vilket Rönnerman (2012) påpekar är grunden för handling (aktionen). 
Studien har pågått i sammanlagt 3 veckors tid på respektive program.  

Reflekterande samtal 

Den metod vi använde oss av var reflekterande samtal. Observationer av aktioner samt reflektionslogg 
är de verktyg vi hade som underlag för diskussion dessa samtal. Vi genomförde reflekterande samtal 
med varsin lärare på varsin skola. Dessa samtal ligger till grund för det empiriska materialet i studien 
och beskrivs närmare i studiens genomförande. Ett reflekterande samtal i skolsammanhang betyder att 
lärare tillsammans reflekterar och diskuterar kring insamlad information i den egna skolpraktiken. 
Lärare blir genom detta medvetna om nuläget och kan bättre se vad som behöver förbättras. Att 
reflektera är att ta ett steg bort från verksamheten och titta på den utifrån vilket kan leda till utveckling 
(Rönnerman, 2012). Den gemensamma reflektionen ses som viktig inom aktionsforskning vilket även 
Coghlan och Brydon-Miller (2014) framhåller. De ser det reflekterande samtalet inom 
aktionsforskning som nödvändigt om man vill kunna utveckla någonting i praktiken. Brydon-Miller 
(2003) betonar att reflekterande är en plattform för fortsatt utveckling, för förståelse och för att 
upptäcka saker som annars inte skulle bli synliga. Vidare påpekar hon att reflektion är mer än bara 
tänkande, den ger ny förståelse av de fenomen som reflekteras över. Redan för länge sedan förstod 
man att konsten att reflektera gav ny kunskap. Det finns två olika sätt att reflektera inom 
aktionsforskning, dels under själva aktionen, vilket kan vara svårt då exempelvis läraren har 
undervisning och reflekterar över den samtidigt, och dels kan reflektionen ske efter aktionen (Coghlan 
& Brydon-Miller, 2014). De reflekterande samtal vi genomförde i studien skedde efter att 
undervisningen/aktionen hade ägt rum och handlade om det lärarna sett under aktionerna. Att 
reflektera utifrån lektion/aktion kräver att kunna se kritiskt på det som ägt rum. Enligt Coghlan och 
Brydon-Miller (2014) bör man i det kritiska reflekterandet (här reflekterande samtal) föra någon form 
av loggbok - vilket vi också gjorde.  

Observationer av praktiken 

I vår studie användes verktyget observation genom att en av de två lärarna på respektive skola under 
lektionerna haft en mer observerande än undervisande roll och därmed iakttagit vad som skett i 
undervisningen med inferensträningen. Den observerande läraren gjorde anteckningar både under och 
efter aktionen av vad som framkommit i undervisningen med inferensmodellen. Den undervisande 
läraren gjorde anteckningar av sina observationer direkt efter lektionen. Rönnerman (2012) beskriver 
hur man inom aktionsforskningen ser observation som ett sätt att systematiskt iaktta vad som händer i 
vardagen. Observationen används för att mer “utifrån” betrakta det som sker i den egna praktiken för 
att skaffa sig kunskap och öka medvetenheten om densamma. Under observationen riktas 
uppmärksamheten mot något specifikt som man vill undersöka närmare. Ett lämpligt sammanhang för 
att utföra observationer är när man vill se hur elever och lärare beter sig, hur de gör och samtalar under 
lektioner (Rönnerman, 2012). Med hjälp av observationer och den efterföljande analysen ges 
beredskap att göra förändringar utifrån hur saker och ting faktiskt förhåller sig istället för att göra 
antaganden. Detta möjliggör mer varaktiga förändringar i verksamheten (ibid). Som pedagog är 
observation en uppmärksam iakttagelse och en professionell färdighet kopplad till yrkesrollen, det vill 
säga pedagogen observerar för att göra undervisningssituationen så bra som möjligt för elevernas 
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lärande (Björndal, 2002). Hur än en observation går till måste man vara medveten om den påverkan 
man har på omgivningen samt hur omgivningen påverkar (Holme & Solvang, 1991). 

Skrivande av reflektionslogg 

Lärarna i studien gjorde anteckningar i direkt anslutning till lektionerna samt efter eget behov mellan 
de reflekterande samtalen. Anteckningarna rörde de tankar som uppstått under och efter lektionerna i 
fråga om inferensmodellen i undervisningen. De anteckningar som gjordes var sedan underlag för 
diskussion under reflektionssamtalen. Reflektionsloggen användes under studiens gång av lärarna som 
ett verktyg för att skriva ned reflektioner som uppkom efterhand. De verktyg som används inom 
aktionsforskningen är viktiga för att ge nödvändig distans till den egna verksamhet som studeras 
(Rönnerman, 2012). De anteckningar som görs efter observationen av det man sett under lektionen blir 
ett av verktygen. Det skrivna underlättar att följa det egna tänkandet och praktiska handlandet. Själva 
skrivandet avgränsas till det som händer under aktionerna med fokus på kunskapssökande. Författaren 
uttrycker att reflektionsloggen är ett verktyg som gör att man följer sitt eget resonemang på väg mot 
individuell reflektion. En del av syftet med att skriva reflektionslogg är att det skrivna blir både en 
källa till information, problemidentifiering, underlag för diskussion med kollegor och nya 
gemensamma insikter (ibid.). Björndal (2002) beskriver hur själva skrivandet av loggen gör att man 
systematiskt avsätter tid för reflektion av den egna praktiken. Genom loggboken både pratar och 
lyssnar vi på oss själva och att den i utgångsläget ska betraktas som ett privat dokument. 
Reflektionsloggen ger dock intressanta möjligheter att vara utgångspunkt för kollegiala utvärderingar 
(ibid.). 

Sammanfattningsvis kan sägas, när det gäller dessa metoder för datainsamling i 
aktionsforskningprocessen, att reflektionsloggen och observationerna är verktyg som ger förutsättning 
att få syn på det som sker i den egna verksamheten samtidigt som de ger distans och tillsammans med 
reflektionssamtalen i kollegiet leder till nya kunskaper om den egna praktiken (Rönnerman, 2012). 

Analysmetod 
Vi har använt oss av en kvalitativ analys för att bearbeta vårt datamaterial, vilket bestått av 
transkriberingarna av de reflekterande samtal som gjorts på båda skolor. Dessa samtal har utgått från 
de observationer lärarna gjort under aktionerna och som de efter dessa aktioner skrivit reflektionslogg 
om. Det är bra att konstruera ett analysverktyg som kan fånga in de aspekter som ska undersökas 
(Esaiasson m.fl, 2012). Fejes och Thornberg (2012) beskriver den kvalitativa analysen som en 
utmaning för forskaren att skapa mening i en mängd data, att skilja mellan det betydelsefulla och det 
triviala i sitt material. I vårt analysarbete har vi använt delar av Kvales (2009) fem steg för kvalitativ 
analys. Vi valde bort steget som handlade om att organisera datamaterialet tidsenligt och socialt då 
detta inte passade vårt syfte med studien. Nedan beskrivs kortfattat de steg vi använt och därefter 
beskriver vi mer utförligt under rubriken tematisk analys hur vi gått tillväga.   
 

• Koncentrering: Vi har koncentrerat och reducerat vår dataproduktion genom att vi sökt 
väsentliga innebörder i textmassan och omformulerat dessa i färre antal ord.  

• Kategorisering: Genom att vi analyserat fram likheter och skillnader i denna reducerade 
textmassa har vi strukturerat och kodat data till ett antal kategorier. 
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• Tolkning: I denna fas har vi gått djupare in i datamaterialet och försökt tolka innebörderna i 
kategorierna i relation till varandra, för att se likheter och skillnader mellan dem.  

• Ad hoc: I detta steg har vi fritt kombinerat kategoriseringen och tolkningen för att skapa 
mening i datamaterialet, för att hitta mönster och teman, göra en sammanställning, skapa 
kontraster. 

Tematisk analys 

När vi transkriberat vårt datamaterial började vi med att koncentrera det genom att klippa ut 
meningsbärande uttalanden från lärarnas samtal. Eftersom syftet med studien var att se vilka 
utmaningar lärare säger sig erfara i undervisningen av inferensträning med elever var detta vad vi 
sökte spår av i datamaterialet i analysens första skede. Hur analysen ska gå till är beroende av vad man 
hade för problemformulering och frågeställningar (Backman, 2008). Något som är viktigt är att 
analysen kan härledas till den problemställning man hade i början, enligt författaren.  

I första steget i analysen gjorde Linn datakoncentreringen med sitt material och Ulrika med sitt 
material. I nästa steg lade vi samman våra meningsbärande enheter för att börja analysera fram likheter 
och skillnader i materialet - urskilja kategorier. Till en början analyserade vi fram en skillnad i lärarnas 
uttalanden under samtalen. Skillnaden var att de dels uttalade sig om arbetet med modellen med 
utgångspunkt i sig själva som lärare och dels med utgångspunkt i eleverna. Utifrån denna tudelade 
uppdelning av data fortsatte vi vår analys och fann ytterligare kategorier. Rienecker (2003) påpekar att 
analysprocessen är den del som är viktigast i arbetet. Här måste alla delar skiljas åt och sammanföras. 
Man måste bryta ner de data man samlat in i beståndsdelar och hitta strukturer och system. Esaiasson 
m.fl (2012) framhåller att det svåraste med analysen brukar vara att få fram mönstren så att det mynnar 
ut i en djupare analys. 

I bearbetningen av materialet utifrån de två ingångarna och huvudkategorierna vi funnit visade det sig 
viktigt att få med problemformuleringen i det fortsatta analysarbetet – den röda tråden. För oss innebar 
detta att utröna på vilket sätt data belyste utmaningar för lärarna i arbetet med inferensträningen. 
Något mer som är av vikt är att vara medveten om att analys och tolkning hänger ihop. Det är i 
tolkningen av det som analyserats som resultat och mening växer fram. Därför bör analysen vara en 
process som bearbetas noggrant (Backman, 2008). Genom att vi urskiljde olika kategorier kunde vi 
därefter försöka oss på en djupare tolkning i analysen av vad lärarna beskrev som utmanande i arbetet 
med strukturerade textsamtal inom gymnasiesärskolan.    

Analysen är ett samspel mellan datamaterialet och oss som bearbetar det - man kan inte bortse sin egen 
delaktighet och påverkan på datamaterialet, enligt Kvale (2009). Författaren poängterar att det är en 
fråga om tolkningens validitet och även etik att ha inflytande över att tillskriva andras yttranden 
mening. Då vi två lärare i forskarrollen själva har deltagit i de reflekterande samtalen är det både en 
styrka och ett ansvar i analysarbetet. 

Genomförande 
Ett missivbrev (bilaga 1) formulerades och skickades till skolledning och kollegor på de två skolorna, 
där vi informerade om studiens syfte och användningsområde. Därefter tillfrågades en lärare på varje 
skola om intresse att delta i denna studie där vi själva intagit en forskarroll. Det som varit gemensamt i 
studiens två skolverksamheter är aktionsforskningens cykel - planering, aktion, observation, reflektion, 
samt den metod och de verktyg som använts för dataproduktionen. Utöver detta har aktionernas 
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upplägg och innehåll anpassats efter elevgrupperna. Nedan beskrivs de båda verksamheterna och dess 
deltagare och dessutom presenterar vi aktionsforskningsupplägget i varje verksamhet. Aktionernas 
genomförande i respektive verksamhet finns som bilagor (bilaga 2 och bilaga 5).  

Ulrikas skola 

Verksamheten och deltagarna  

Det individuella programmet i studien finns på en gymnasiesärskola i en mellanstor stad. På 
programmet går 40 elever indelat i 7 klasser. Eleverna har stor spridning när det gäller grad av 
utvecklingsstörning, övriga kognitiva funktionsnedsättningar och kommunikationssätt. I varje klass 
arbetar 2 lärare och 2-3 elevassistenter.  

Den ena läraren i studien är specialpedagog och har arbetat inom gymnasiesärskolan i 20 år, varav de 
senaste 10 åren på individuella programmet. Den andra läraren är jag - Ulrika - som har en 
lärarexamen mot de tidigare åren med inriktning specialpedagogik och pågående utbildning till 
speciallärare med inriktning utvecklingsstörning. Jag har arbetat på gymnasiesärskolans individuella 
program i 10 år. 

De aktioner där inferensträningen genomförts är de lektioner och med de elever lärarna har i den 
ordinarie undervisningen. Under aktionerna har klassen delats i två grupper med tre elever i varje 
grupp - i studien kallade Elevgrupp 1 och Elevgrupp 2.  

Elevgrupp 1 består av tre elever som går andra och tredje året på gymnasiesärskolans individuella 
program. Två av eleverna läser enklare texter och har provat inferensträningsmodellen vid några 
lektionstillfällen både under vt -15 och tidigare under ht -15. En av eleverna använder ett alternativt 
kompletterande kommunikationssätt (AKK) och har tidigare under ht -15 provat 
inferensträningsmodellen vid några lektionstillfällen. Elevgrupp 2 består även den av tre elever som 
går andra och tredje året på gymnasiesärskolans individuella program. Två av eleverna läser enklare 
texter och har provat inferensträningsmodellen vid några lektionstillfällen både under vt -15 och 
tidigare under ht -15. En av eleverna använder ett alternativt kompletterande kommunikationssätt 
(AKK) och har tidigare under ht -15 provat inferensträningsmodellen vid några lektionstilfällen. 

Aktionsforskningens upplägg 

Studien pågick under tre veckors tid under september månad 2015. Vi genomförde totalt sex lektioner 
(se bilagor 2, 3, 4) á 30 minuter och hade fyra reflekterande samtal, inklusive det första 
planeringssamtalet.  

Efter att läraren tillfrågats om intresse att delta i studien och tackat ja till detta hade vi ett inledande 
planeringssamtal där jag berättade om studiens syfte och Lena Franzéns inferensträning. Vi pratade 
också om nuvarande arbetssätt i läs- och skrivinlärning och hur våra roller under kommande lektioner 
i studien skulle fördelas - läraren som observerande och jag som undervisande i inferensträningen med 
eleverna. Vi kom fram till att det var bra om jag tog fram de texter som skulle användas med eleverna 
samt att jag gjorde en planering inför de första två lektionerna.  

Efter planeringssamtalet genomfördes de första aktionerna, först med med elevgrupp1 och därefter 
med elevgrupp 2. Lektionstiden för varje aktion var ca 30 minuter. Mellan aktionerna var 20 minuters 
paus. Direkt efter varje lektion skrev vi i varsin reflektionslogg vad vi sett under lektionen, vilka 
frågor som uppkommit utifrån det vi sett i arbetet med inferensmodellen i elevgruppen. Dagen efter 
varje lektionspar hade vi ett reflekterande samtal (ca 40 min) som ljudinspelades. Under de 
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inplanerade reflektionssamtalen dagen efter lektionerna, hade vi våra reflektionsloggar med oss som 
underlag för samtalet och diskuterade vad vi sett i undervisningssituationerna med inferensmodellen. 
Utifrån denna diskussion planerade vi lektionsupplägget inför kommande lektioner. Alla 
reflektionssamtal ljudinspelades och därefter transkriberade jag dem för kommande analysarbete. 

Arbetsgången var enligt stegen för aktionsforskningspiralen med planering, aktion, observation och 
reflektion. Under aktionerna hade jag en undervisande roll och den andra läraren en observerande roll 
samt som kommunikationsstöd till elever när det behövdes i undervisningen.  

Strukturen i arbetsgången motsvarar aktionsforskningens centrala moment att ställa frågor till 
praktiken, iscensätta en handling, följa processen och reflektera över vad som sker - en relation mellan 
handling och förståelse som grund för att göra förändring och utveckla praktiken. Man brukar också 
kalla processen för aktionsforskningsspiral med stegen planera - agera - observera - reflektera 
(Rönnerman 2012). Förutom det inledande samtalet innan de första lektionerna har denna struktur 
följts under de tre veckor som studien pågått och varje vecka kan ses som ett varv i 
aktionsforskningsspiralen. 

De reflekterande samtalen 

Vi genomförde de reflekterande samtalen i skolans konferensrum. Vi hade en mobiltelefon för att 
ljudinspela samtalen som var och ett pågick mellan 25 och 45 minuter vardera. Vi hade båda med oss 
våra skrivna reflektionsloggar från de två föregående lektionerna och strukturen för samtalet har varit 
att läraren som haft en observerande roll under aktionerna har fått inleda samtalet med att ta upp något 
från sina anteckningar som vi diskuterat och sedan har jag delat med mig från mina anteckningar i 
reflektionsloggen. Vad som framkommit under samtalen är att den observerande läraren har kunnat se 
samspelet mellan eleverna, inferensträningsmodellen med eleverna, textmaterialet i undervisningen 
och mitt undervisningssätt i arbetet med modellen (se figur 2). Under samtalen har jag har från min 
roll som ledare av lektionerna sett dessa olika samspel ur mitt perspektiv. Tillsammans har vi under 
samtalen kunnat hjälpa varann till fördjupad förståelse för en del av det vi sett under lektionerna, men 
också fått nya frågor som väckt nyfikenhet och intresse för att lära oss mer om i de kommande 
aktionerna. Detta har gjort att varje samtal avslutats med att vi planerat små förändringar i 
lektionsupplägget inför kommande aktioner. Ljudinspelningarna av samtalen har jag sedan 
transkriberat ordagrant och detta har bildat en av delarna i dataproduktionen (den andra delen från 
Linns skola) som sedan analyserats tillsammans av oss forskare i studien. 

 

Reflekterande samtal - Ulrikas skola 

Planeringssamtal Lärarna samtalade om hur de undervisar eleverna i läsförståelse. En av lärarna 
som provat Lena Franzéns inferensmodell i undervisningen innan studiens 
början, berättar om sina erfarenheter av den. Lärarna reflekterar över olika 
former av information och situationer som de stöter på i skolans vardag och 
som uppfattas abstrakta och ger upphov till funderingar. Därefter planerade de 
upplägget inför de första två lektionerna och vilka roller och ansvarsbitar de 
skulle ha under genomförandets gång. 

Reflekterande Efter de två första aktionerna talade lärarna om att texten i den skönlitterära 
bok som använts under aktionerna med elevgrupp 1 upplevdes svår att göra 
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samtal 1 inferensfrågor typ 3 till. De upplevde också att eleverna hade svårt att svara på 
de frågor läraren gjort till texten. Innehållet i samtalet handlade ganska mycket 
om att söka fram olika texter i förhållande till läsförståelseundervisning i stort 
och även till inferensmodellen. Lärarna kom överens om att pröva en faktatext 
nästa lektion för att se om det skulle gå bättre för eleverna att ge svar på 
frågetyp 3. Lärarna diskuterade inferensmodellen utifrån elever som inte läser 
och dessutom använder andra kommunikationssättt. 

Lärarna talade även om sig själva i undervisningen, om hur de läser texten och 
hur de ser på att modellera för eleverna i undervisningen med 
inferensmodellen. De reflekterade också över att utveckla tänkandet i 
undervisningen. 

Lärarna kom överens om att använda samma faktatext i båda elevgrupperna vid 
nästa lektion. Samtalet handlade också om hur lärarna upplever att eleverna 
samspelade under lektionen med modellen och att vissa elever verkade trygga 
med modellens struktur. 

Reflekterande 
samtal 2 

Lärarna samtalade om att ställa frågor och ge svar med inferensmodellen. De 
upplevde att elevernas arbetstempo påverkats på olika sätt under lektionen med 
modellen. Samtalet handlade också om hur lärarens modellering upplevts som 
avgörande för elevernas aktiva deltagande under lektionerna. 

Lärarna samtalade om inferensmodellens olika frågetyper i undervisningen 
med eleverna: Typ3-frågan verkade ge vissa elever mer svårigheter än de andra 
frågetyperna. De uppfattar att Typ2-frågan behöver modelleras mer av läraren. 
Lärarna kom överens om att nästa lektion ta samma faktatext till båda 
elevgrupperna samt att eleverna ska få läsa texten nästa lektion. De reflekterade 
över hur undervisningen verkar gå in i något nytt som de inte sett tidigare och 
som handlar om att övergå från något konkret till något mer abstrakt. 

Reflekterande 
samtal 3 

Lärarna reflekterade över hur modellen givit nya insikter om hur den tidigare 
undervisningen i läsförståelse inte har låtit eleverna träna på att läsa mellan 
rader för att förstå olika texter och att samtala om hur man tänker. 

Lärarna tyckte sig redan se hur eleverna i arbetet med inferensträningen fått till 
sig något att bygga vidare på med hjälp av modellen. De hänvisar till att 
inferensmodellen ska vara ett verktyg för utveckling. Lärarna talade om att det 
strukturerade samtalet med andra om sådant som inte är konkret och höra hur 
andra tänker upplevs som utvecklande. Lärarna samtalade om att använda 
inferensmodellens struktur i andra undervisningssituationer och om 
utvecklingsmöjligheter för elever i förlängningen. 

Det sista reflektionssamtalet fick lite av en sammanfattande karaktär och 
lärarna diskuterade om att samtala om hur man tänker och om att lära av 
varandras olika sätt att tänka. Fokus i samtalen var att försöka förstå hur 
eleverna tänker och hur de i strukturerade samtal ska kunna utvecklas. 

Figur 2 
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Linns skola 

Verksamheten och deltagarna 

Linns skola är en gymnasiesärskola i en mindre stad med både nationella och individuella program. På 
de olika nationella programmen går det 60 elever och på det individuella programmet går det 22 
elever. Jag arbetar på det nationella programmet där jag har kärnämnen i två klasser. Detsamma gäller 
den lärare som deltagit i aktionsforskningen tillsammans med mig. Vi har inte samma elever och är 
åtskilda lokalmässigt. Min kollega har arbetat på gymnasiesärskolan drygt 10 år och är utbildad 
mellanstadielärare och läst kurs i specialpedagogik. Min utbildning är 1-7 lärare samt att jag läser 
speciallärarprogrammet med inriktning utvecklingsstörning i nuläget. Jag har arbetat på det nationella 
programmet som lärare i snart 8 år. 

Aktionsforskningens upplägg 

De elever som deltagit i aktionerna är strategiskt utvalda av den deltagande läraren ur den enkla 
aspekten att det passade bäst in i schemat. Fokus ligger inte på de enskilda eleverna då dessa inte 
kommer att framträda i studien. Studiens syfte är att fokusera på vad lärare ser för utmaningar i arbetet 
med strukturerade textsamtal och i detta fall speciellt med inferensträning. Precis som på Ulrikas skola 
har arbetets gång lagts upp efter aktionsforskningens cykler med planering, aktion, observation och 
reflektion. Sammanlagt har studien innefattat ett planeringssamtal och 5 reflekterande samtal samt 5 
aktioner (se bilagor 5, 6) med inferensmodellen. Under det första planeringssamtalet diskuterades hur 
läsundervisningen fungerade i nuläget samt vilka olika delar som ligger i fokus och hur läraren arbetat. 
Därefter presenterades inferensträningsmodellen, mycket förenklat och även delar ur Reichenberg och 
Lundbergs (2011) Läsförståelse genom strukturerade textsamtal visades där vi tillsammans tittade på 
texterna som de använt i sin undersökning. Vi bokade sedan in tider för utförande av aktioner samt 
tider för reflekterande samtal. Därefter lades en planering upp för den första aktionen, vilka texter som 
skulle användas och hur upplägget skulle se ut. Eftersom eleverna var helt okända för mig ansåg jag 
det vara viktigt att bygga upp en relation till dem i början. Vikten av att bygga tillit till en grupp som 
på något sätt deltar i undersökningen menar Holme & Solvang (1991) är något man bör lägga tid på.  

Under första aktionen/lektionen pratade vi därför mycket om allmänna saker till en början som 
eleverna ville prata om. Under lektionerna (aktionerna) med inferensträningen som verktyg har vi 
utfört lektionerna med olika texter i olika genrer och svårighetsgrad. Vi valde att använda olika typer 
av texter med olika längd och innehåll för att de ville se hur olika texter fungerade med modellen. 
Lektionerna har varit verktyget för de reflekterande samtalen som följt i direkt anslutning till 
lektionen. Under de två första reflekterande samtalen hade inte några observationsanteckningar gjorts. 
Efter dessa reviderades aktionen till att en av oss skulle föra observationsanteckningar under 
lektionens gång för att lättare kunna gå tillbaka i materialet under både reflektion och analys. Alla de 
reflekterande samtalen spelades in för att sedan transkriberas. Det bestämdes även att vi skulle föra 
reflektionslogg mellan de gånger vi träffades.  

De reflekterande samtalen 

De reflekterande samtalen har varit sex till antalet, planeringssamtalet inräknat, och var och ett av 
dessa har varat i ungefär 40 minuter. Under det första samtalet ville jag veta hur läraren arbetade i 
dagsläget. Jag hade då med mig några frågor om hur läraren arbetar med läsundervisning i de grupper 
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läraren undervisar i. Därefter förklarades aktionsforskningen och hur planen för studiens upplägg såg 
ut. Sedan berättade jag om inferensträning och att det är en av flera modeller man kan använda i 
läsförståelse och strukturerade textsamtal. De reflekterande samtal som följt har alla tagit 
utgångspunkt i lektionen som var innan. Sedan har vi tagit upp de reflektioner vi skrivit ned i vår 
reflektionslogg. Efter lektion tre när vi hade gjort de första observationsanteckningarna från 
lektionstillfället började de reflekterande samtalen med att vi gick igenom det som observerats. Vi har 
mestadels suttit kvar i klassrummet och haft samtalen förutom en gång då vi satt i fikarummet. 
Samtalen har spelats in med hjälp av mobiltelefonen, därefter har samtalen transkriberats ordagrant. 
Syftet med att genomföra dessa delar, reflekterande samtal, lektioner med observationer samt att föra 
reflektionslogg var att försöka belysa lärarnas utmaningar i undervisningen av läsmodellen 
inferensträning. Nedan i tabellen presenteras de reflekterande samtalen utförligare (se figur 3). 

 

 

Reflekterande samtal - Linns skola 

Planeringssamtal I det inledande samtalet pratar lärarna om hur det ser ut med läsundervisning i 
dagsläget. Det reflekteras även över förförståelsen i texter och att elevgrupperna 
på gymnasiesärskolan är väldigt heterogena. Lärarna kommer överens om hur 
utförandet av aktionsforskningsansatsen ska gå till med reflekterande samtal, 
aktion samt att föra reflektionslogg mellan gångerna. De bestämmer även 
tillvägagångssättet under själva aktionen. 

Reflekterande 
samtal 1 

Utfallet av lektion 1 diskuteras. Reflekterandet över ordförståelse tas upp och 
hur det påverkar hela textförståelsen. Lärarna ser tydligt vad som eleverna inte 
förstått i texten. De kan se att förförståelsen för en text underlättar för eleven att 
koppla ihop den till en helhet. Lärarna reflekterar över svårigheterna att möta 
elever i den proximala utvecklingszonen då de är väldigt heterogena som grupp. 

Reflekterande 
samtal 2 

I det andra reflekterade samtalet mellan lärarna handlar det mycket om valet av 
texter hur vissa texter väcker funderingar och reflektioner. Eleverna visar att de 
tycker att lektionerna är roliga, och lärarna diskuterar om det har med att de får 
direkt feedback att göra och att de märker att man kan ha olika svar och att olika 
uppfattning om texten men det behöver inte vara fel. Detta stärker eleverna i att 
våga. Det tas upp om tydligheten i vad eleven kan och inte och hur det träder 
fram med modellen. 

Reflekterande 
samtal 3 

Lärarnas reflektioner kommer här in på att läsförståelse bör vara något som inte 
bara är bundet till svenska undervisningen utan att det bör vara ett inslag i alla 
ämnen. De talar om vad som hände lektionen innan. Lärarna diskuterar de olika 
texter som använts. Det kommer även upp om hur man bör arbeta vidare med 
detta i verksamheten samt vikten av att visa kollegor betydelsen av detta i 
undervisningen. Lärarna tycker modellen tar fram hur lärandet sker. Samt att 
lärare lär sig mycket själva av den. 
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Reflekterande 
samtal 4 

Här talade lärarna om vilka svårigheter som uppstår för eleverna när inte 
läsförmågan finns, att eleven behöver hålla väldigt mycket information i 
huvudet. Lärarna talar om lektionen och hur och varför de tror eleverna svarat 
som de gjort. Samtalet fortsätter med hur modelleringen under lektionen gick 
till. Lärarna reflekterar över om eleverna förstår innebörden i vad det är att lära 
sig saker. Vidare tas det upp om hur elever tappar fokus när de väntar på 
varandra. De reflekterar även över hur eleverna via modellen tycks få verktyg att 
samspela och att de lär sig att inget är rätt eller fel när man pratar om förståelse 
av en text. Lärarna kommer också in på att det är stora utmaningar de ställs inför 
som pedagoger då de ska utveckla elevernas tankeförmågor. 

Reflekterande 
samtal 5 

Samtalet handlar mycket om de texter lärarna använt och hur de skulle vilja 
utmana eleverna. De tycker sig kunna se att förståelse ger meningsfullhet. 
Tydligheten i vad eleven faktiskt förstår av en text kommer upp. Reflekterandet 
kommer in på vad man som lärare bör lägga vikten vid och hur särskolan sett ut 
historiskt fram till idag och de nya kunskapsmål som finns.  Att det är högre 
krav på kunskapsinhämtandet. Hur yttre faktorer påverkar. 

Figur 3 
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Resultat och analys  
Efter den första koncentreringen av det transkriberade materialet utifrån lärarnas reflekterande samtal 
hittade vi två ingångar i lärarnas uttalanden. Den ena handlar om att lärarna talar om inferensmodellen 
och dem själva i sin undervisning, den andra om att lärarna talar om modellen i arbetet med eleverna. 
Ur dessa två ingångar har vi gått vidare och kategoriserat materialet och där funnit några kategorier 
som visade sig gemensamma för båda ingångarna. I den fortsatta analysen av kategorierna 
utkristalliserades skillnader mellan de två ingångarna i materialet. 

Här nedan presenterar vi vårt resultat (figur 4) som visar de två ingångarna vi funnit. Dessa är 
modellens utmaningar för läraren i sin undervisning och modellens utmaningar för läraren i 
undervisningen med eleverna. I varje ingång har vi funnit underliggande kategorier som handlar om 
läraren och eleven i undervisningen, materialets betydelse samt möjligheter i undervisningen. I dessa 
kategorier har vi sedan funnit underrubriker som anger vad som blir viktigt och utmanande i relation 
till arbetet med inferensmodellen. Vi presenterar vårt resultat med sammanfattade reflektioner och 
belysande citat från de kategorier vi funnit genom analysen.  

 

 Modellens utmaningar för läraren 

i sin undervisning i undervisningen med eleverna 

Läraren i undervisningen  

Modellera 

Metaanalys 

Att förändra sin undervisning. 

Eleven i undervisningen 

Heterogen elevgrupp 

Arbetstempo 

Kognitiv förmåga 

Koncentrationsförmåga 

Materialets betydelse 

Förförståelse 

Motivation 

Textval 

Variation 

 

Materialets betydelse 

Läsförmåga 

Textförståelse 

Kontextbundenhet 

Ordförståelse 
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Möjligheter i undervisningen 

Att vidareutveckla elevernas 
kunskaper. 

Nytänkande 

Att förändra i skolpraktiken. 

Möjligheter i undervisningen 

Skapa undervisningssituationer för 
interaktion. 

Skapa undervisningssituationer för att 
utveckla tankeförmågan. 

Att synliggöra lärandet i samspel för 
eleverna. 

Figur 4 

 

 

Modellens utmaningar för läraren i sin 
undervisning 
Under denna rubrik presenterar vi den del av resultatet som vi under analysarbetet funnit vara det som 
beskriver hur arbetet med inferensmodellen fått lärarna att reflektera över sitt sätt att undervisa 
eleverna i läsförståelse, vad som framkommit om materialets betydelse i undervisningen med 
modellen samt lärarnas reflektioner om de möjligheter till utveckling av undervisningen de sett i 
arbetet med inferensmodellen. 

Läraren i undervisningen 

Lärarna upplever att det är svårt och ovant att modellera, det vill säga att visa hur man kan göra när 
man tänker kring en text för eleverna. Dessutom visar det sig i samtalen att de genomgår en 
metaanalys där de får syn på sig själva och utmanas i att fundera över sin egen undervisning i arbetet 
med modellen. De reflekterar även över hur arbetssätt i tidigare undervisning påverkar elevernas 
kunskapsutveckling och att de vanligtvis inte har inkluderat inferensfrågor tidigare, vilket leder till att 
lärarna ser utmaningar att förändra sin undervisning. 

Att modellera 

I analysen framkommer vikten av att vara aktiva pedagoger i undervisningen med modellen. Att vara 
aktiv som lärare i arbetet med inferensträning innebär enligt lärarna att visa eleverna hur man kan göra 
och tänka för att besvara frågorna. Att visa kan innebära att peka med fingret på ord i texten eller att 
följa med fingret i texten under läsningens gång. Det kan också vara att läraren tänker högt för att visa 
hur en tankebana kan se ut. Lärarna beskriver att de behöver vara modeller och förebilder och ännu 
mer aktiva i början av arbetet med inferensmodellen för att visa eleverna hur man gör.  

 

Jag måste ju först visa dom hur man gör, jag måste ju själv göra, tänka högt inför eleverna för att dra 
slutsatser” (samtal 1, Ulrikas skola).  
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Tanken jag tänker är ju att man kan utveckla...att de inte fått det här - hur ska jag tänka för att kunna 
tänka alltså när jag inte har den förkunskapen, jag måste ju ha några strategier liksom att man kan 
försöka lära dem hitta dessa. (Planeringssamtal, Linns skola) 

 

Lärarna talar om att det är viktigt att som lärare vara närvarande, lyhörd och motiverad i användandet 
av modellen för att se och höra eleverna i deras tänkande. Detta för att kunna ta eleverna vidare i 
läroprocessen. Genom att modellera under lektionerna upplever lärarna att eleverna vågar berätta och 
tänka högt i gruppen vid typ3-frågor (inferensfrågor), det blir ett mer tillåtande klimat.  

 

...och sen tänker jag att det var ändå bra att du vid nåt tillfälle förklarade hur du tänkte och hur du 
gjorde när du tänkte för att komma fram till svaret. Och då känns det ändå som att när man är den där 
modellen, den där förebilden, så kanske dom ändå hänger med i att “jaha, jag kan tänka sådär”. 
(Samtal 3, Ulrikas skola) 

 

Det framkommer att lärarna ibland modellerar under lektioner utan att vara medvetna om det. Under 
samtalen exemplifierar en lärare vad modellering kan vara och att det var synligt under själva 
lektionen. 

 

...då tänker du högt hur man kan se det här eller hur man kan göra för att tänka fram vad som kunde 
varit. Att du gjorde det liksom. Och hade funderingar på hur det kunde bli så, och då lade du fram 
olika modeller. Visade dem hur man kan tänka. (Samtal 4, Linns skola) 

 

Pratet runt texter och så det gör man bara av sig själv, det har man nog i sig… (Samtal 4, Linns skola) 

 

Med inferensmodellen blir lärarnas modellering mer synlig i undervisningen, erfar de. Utmaningen 
som lärarna upplever med att modellera för eleverna var dels att det kunde vara svårt hur man skulle 
gå tillväga med själva modelleringen och dels att det kunde kännas ovant att undervisa eleverna i hur 
man gör när man tänker högt. 

 

så gjorde jag förra gången...då måste jag vara ännu mer tydlig, “nu är vi på den här 2-frågan, där man 
inte hittar svaret precis lätt i början, utan man får fundera och söka lite mer i texten”, och då får jag 
modellera det också. (Samtal 3, Ulrikas skola) 

 

Metaanalys 

Något som framträder i analysen av samtalen är att inferensträningen gör lärarna medvetna om sin 
undervisning och vad som känns svårt i olika delar av att undervisa i modellen.  Lärarna belyser hur de 
reflekterar över sitt lästempo, vilka frågor de ställer till eleverna och hur de ställer frågorna.  

 

...det var ju nån fråga om bussknappen, och det tror jag du kom på när du läste, att just det undrar vad 
den här eleven har för erfarenhet? och jag vet faktiskt inte om han har nån erfarenhet eller om han 
försökte läsa av vad han skulle svara…(Samtal 2, Ulrikas skola) 
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Det visar sig att lärarna upplever att det känns ovant att tänka högt i undervisningen med eleverna och 
att det inte är så lätt att sätta ord på hur man gör när man tänker. En av lärarna beskriver det med att  

 

Jag kände när jag själv skulle svara och formulera mig på nåt vettigt sätt, så var det inte lätt (samtal 2, 
Ulrikas skola). 

 

Lärarna begrundar sin egen läs- och skrivundervisning och det framgår att de sällan funderar över hur 
olika delar i läsförståelse hänger ihop. Analysen visar att lärarna genom att använda inferensmodellen i 
undervisningen kan reflektera över hur de själva tänker kring och undervisar i olika delar som 
avkodning, läsflyt och läsförståelse. 

 

För det har blivit en aha-grej för mig, att det här blir nånting helt annat, för vad man gör är att man 
ger dom nån slags verktyg. (Samtal 1, Ulrikas skola) 

 

Det framkom i analysen att lärarna reflekterar över hur de skulle kunna utveckla själva 
inferensmodellen för att möta elevernas uppfattade förmågor och kunskaper och vad det i så fall skulle 
kunna göra för elevernas kunskapsutveckling och personliga utveckling i förlängningen  

 

Vad skulle vara möjligt att göra inom ramen för denna modell? Fast vad kan man göra, man måste 
ändå, nånstans kommer de ju utvecklas, man vill ju att de ska utvecklas, då måste man ju utveckla 
modellen med eleverna så att säga det var väl lite så jag tänkte, och en reflektion vad man samtidigt 
gör med elever som tycker det är svårt för vi kommer aldrig ha grupper med elever som alla tycker 
det är lätt eller alla tycker det är svårt. (Samtal 3, Linns skola) 

 

Att förändra sin undervisning 

Av analysen framgår att lärarna anser att det är svårt att avgöra hur mycket eleverna kan ta till sig när 
de arbetar självständigt med olika typer av texter, vilket de vanligtvis gör. De talar om att individuellt 
arbete gör det svårt för läraren att se vad eleven verkligen förstår och att det är lätt att tappa kollen på 
vad eleverna har för kunskaper i läsning och läsförståelse. Det framkommer att detta i sin tur påverkar 
hur lärarna kan utveckla elevernas kunskaper. I samtalen uttrycks att tyst läsning och individuella 
läsförståelsefrågor gör att läraren inte får fatt i tänkandet, det går inte att se vad eleven förstår eller 
inte.  

 

Om man tänker det blir tydligt vad mycket det måste vara som går dom förbi liksom i både när vi 
pratar och när vi säger att de ska läsa... I böcker eller på paddan, en faktatext om fåglar, hur mycket 
förstår de av det?... Det är vad jag tänkt på nu även fast man borde veta det hela tiden, det är ännu 
mindre än vad man tror.  

(Samtal 5, Linns skola)  

 

I samtalen framträder att lärarna i sin tidigare läsundervisning antingen jobbat enskilt med en elev eller 
i liten grupp med högläsning och frågor till texten som mestadels motsvarat Inferensmodellens typ 1 
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och typ 2-frågor. Lärarna beskriver i samtalen att olikheterna i grupperna är en av orsakerna till att de 
mestadels låtit eleverna arbeta individuellt. 

 

Jag har nog hamnat mycket på den här första nivån, liksom...många gånger i lärande situationen 
hamnar man på frågenivå 1 eller max på nivå 2. Det är inte så jätteofta känner jag att jag har utmanat 
eleverna i nivå 3. (Samtal 2, Ulrikas skola) 

 

Vi har jobbat med en text… där jag hade gjort ganska många frågor där du hittar svaret direkt i 
texten, i följd. Och sen bytte jag ut några ord i nån av de senare frågorna och sen så, nej jag hade nog 
inte ens någon såndär läsa mellan raderna. Men alltså de hade ju svårt med det här! 
(Planeringssamtal, Linns skola) 

 

Den tidigare undervisningen i läsförståelse har många gånger handlat om att läraren stannat upp vid 
ord som man tror eleverna inte förstår och talat om dessa för att sedan fortsätta läsa. Det framkommer 
även att lärarna oftast hamnar på de första frågenivåerna i samtal med eleverna och att det är sällan 
lärarna talat med eleverna om underförstådda budskap i olika texter.  

 

Det är inte så ofta dom får reflektera över hur man tänker, beskriva hur jag själv tänker eller lyssna på 
hur nån annan tänker och få kunskapen av att du och jag tänker faktiskt inte lika. (Samtal 2, Ulrikas 
skola) 

 

Materialets betydelse för lärarnas undervisning 

I analysen framkommer olika faktorer som är av betydelse för val av material till textsamtalen med 
eleverna. En av de utmaningar lärarna framhåller är att hitta texter som eleverna har förförståelse för 
eftersom de ofta har olika erfarenheter i elevgruppen. Lärarna ser också en utmaning i att hitta texter 
som kan vara motiverande för eleverna på gymnasiesärskolan då de ofta upplevs alltför barnsliga. 
Lärarna upplever att en annan utmaning ligger i att finna texter som har rätt svårighetsgrad till alla 
elever. I samtalen framkommer att arbetet med inferensmodellen utmanar lärarna att variera både 
material och undervisningssituationer där eleverna får möjlighet att träna på att inferera. 

Förförståelse 

Lärarna talar om vikten av att eleverna har någon form av förförståelse för texten i undervisningen 
med modellen och att denna förförståelse kan underlättas med hjälp av en bild. Det framgår att 
eleverna dessutom ofta motiveras till samtal via bilder. Vad som visar sig under samtalen är att bilder 
också faktiskt kan försvåra förförståelsen av en text för vissa elever. Lärarna reflekterar över bilder 
som i undervisningen visat sig öppna för associationer till något helt annat än vad läraren tänkt. 

 

...då associerar dom direkt till vad dom har gjort precis, till sina erfarenheter, nu var det ju den här 
matmarknaden som låg så nära deras minnesvärld, på nåt vis, så att dom till och med fick med 
detaljer på bilden som inte syntes! (Samtal 4, Ulrikas skola) 
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I analysen framgår att lärarna reflekterar över hur förförståelse är individuellt och att det är viktigt att 
som lärare inte ta för givet vilket material som ger bra förförståelse för den heterogena elevgrupp som 
finns inom gymnasiesärskolan. 

 

Ja, de behöver ju givetvis olika diskussioner om saker och ting för att utvecklas. (Planeringssamtal, 
Linns skola) 

 

Vi får ju lite speciella ögon nu när vi tittar på både bilder och texter alltså...det vi håller på med nu 
tänker jag är att vi finslipar massor med saker i vårt sätt att tänka när vi väljer undervisningsmaterial. 
(Samtal 4, Ulrikas skola) 

 

Motivation      

Analysen visar att lärare upplever att elevernas motivation är viktig att ta hänsyn till i valet av texter 
och att det finns för lite texter som är motiverande att läsa för elever på gymnasiesärskolan. Det 
framkommer också under samtalen att lärarna ser ett bekymmer med att innehållet i texterna ofta är 
alltför barnsligt då de letar texter med rätt läsbarhet för eleverna och att detta är negativt för elevernas 
motivation att läsa.  

 

Ja och så är det ju det också eftersom vi ändå är på gymnasienivå så ska vi inte ha en text som kanske 
handlar om nallebjörnar och Barbie. (Planeringssamtal, Linns skola) 

 

De berör också vikten av att som lärare fånga upp elevernas intressen för att skapa motivation till att 
läsa. Under samtalen uttrycker lärarna funderingar kring om bristande motivation till textens innehåll 
under en av lektionerna kan ha påverkat eleverna negativt. 

 

Det finns ju en problematik hos huvudpersonen i boken, hur han känner inför att åka till 
simhallen...ja, det var lite så jag tänkte...funderar han på boken nu eller funderar han på sitt eget bad 
eller vart det nån konstig mix? (Samtal 2, Ulrikas skola) 

 

Textval 

Det framträder i analysen att arbetet med inferensträningen har uppmärksammat lärarna på att valet av 
text är viktigt för att eleverna ska vara delaktiga och få ut någonting av textsamtalet. Lärarna betonar 
att de elever som använder AKK riskerar att begränsas i sin kunskapsutveckling om lärarna inte hittar 
textmaterial som är adekvat och motiverande.  

 

...det är många funderingar man får...dels vad man använder för litteratur och beroende på vad det är 
för elever man har...dom behöver ju också utmaningar i att träna sig i sin kommunikationsform. 
(samtal 2, Ulrikas skola) 
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Är texterna för komplicerade, exempelvis många svåra ord, upplever lärarna att det är svårt att göra 
inferenser och att få själva textsamtalet att fungera.  

 

Jag tror att i och med att modellen gör mig uppmärksam på hur stor del de flesta kanske förstår av en 
text, så tror jag att jag blir mer uppmärksam på vilka texter jag lägger fram och hur jag själv uttrycker 
mig, tror jag.   (Samtal 3, Linns skola) 

 

De belyser att det är viktigt att vara uppmärksam på och kunna se att materialet som väljs faktiskt har 
stor betydelse för hur aktivt eleverna deltar under lektionerna. Det som framträtt är att texterna bör 
vara ganska korta för att inferensträningen ska fungera så bra som möjligt. Lärarna ser också att deras 
eget uttryckssätt och hur de talar inför och med eleverna är av betydelse för elevens förståelse. Lärarna 
ser även en utmaning i att kunna formulera frågor till en text. De upplever att frågorna bör utformas 
med eftertanke och att det inte är en enkel uppgift att få till det på alla texter. 

Variation 

I analysen kommer det fram att lärarna har provat olika slags texter - både faktatexter och skönlitterära 
texter och fått erfara att vissa skönlitterära texter kan vara svåra att göra inferensfrågor till. 
Utmaningen att hitta rätt texter där de flesta eleverna både kan utvecklas samt ha någon förförståelse 
är en av de svårigheter lärarna ser. Att texterna bör vara utmanande, tog en lärare upp under samtalen   

 

Hur utmanar vi den grupp vi har, vad är det för texter… ska det vara elevnära faktabaserade... också 
kanske att man varierar där, det är litet olika, det var väl lite det jag tänkte då… (Samtal 3, Linns 
skola) 

 

Lärarna har talat om att olika texter är möjliga att använda i inferensträningsmodelllen. Det visar sig 
också att läsning av korta stycken och med inferensfrågor i vissa skönlitterära texter riskerar att hacka 
upp själva läsupplevelsen. Lärarna erfar att eleverna kan uppfattas tycka om högläsning i skönlitterära 
texter men det är inte så lätt att bedöma hur mycket eleverna förstår av det som lästs i ett längre 
textstycken. Det framkommer att variation också kan handla om att använda inferensträning i andra 
sammanhang än att läsa texter - till exempel att träna på att förstå underliggande budskap när man 
tittar på bilder eller i samtal om estetiska aktiviteter i skolverksamheten. 

 

igår när vi var på dansföreställningen, innan vi gick dit och satt och pratade så fick jag en ide om att 
bjuda in dom att man kan tänka som vi gör med typ3-frågorna, det finns inget svar, dom kommer inte 
att berätta allt utan dansen blir lite som att man själv får tänka ut vad man tror att det betyder och 
handlar om, för det är ju också om att få tillgång till saker som inte är jätte-konkreta. (Samtal 4, 
Ulrikas skola) 

 

Lärarna påtalar att inferensträningen är någonting de bör lära ut. De belyser i samtalen att inferenser 
inte bara handlar om det som står mellan raderna i texter utan att det finns i samtal, på tv och i 
samhället i stort. Lärarna framhåller att det handlar om att reflektera och kunna se kopplingar.  
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Jag tror att utan att du har den vad kan du lära dig egentligen. Om du inte har det här, det alla pratar 
om, vi tittar på lilla aktuellt som är för barn och vi läser enkla texter, men har du inte förmågan att 
tänka själv… så försvinner allt… (planeringssamtal, Linns skola) 

 

Möjligheter och utmaningar med modellen i undervisningen  

Analysen visar att modellen ger lärarna möjlighet att få syn på kunskaper hos eleverna och då blir 
lärarens utmaning att genom modellen vidareutveckla elevernas kunskaper. I samtalen framträder en 
utmaning för lärarna i att tänka nytt när det gäller elevernas möjligheter till kunskapsutveckling. 
Dessutom återger analysen att lärarna upplever att arbetet med inferensträningen har motiverat dem att 
förändra i den egna undervisningspraktiken. De ser att utmaningen ligger i att genomföra förändringen 
i praktiken både när det gäller kontinuiteten och att sprida modellen till andra ämnesområden. 

Att vidareutveckla elevernas kunskaper 

Lärarna ser att modellen bidragit till att man fått syn på vad eleverna kan när det gäller både 
avkodning och förståelse av text och bild. Modellen gör att lärarna kan utgå från det som de ser att 
eleverna kan i förståelsen av texten och vidareutveckla det som eleverna är i behov av. Lärarna talar 
om att modellens tydliga struktur ger dem ett verktyg med vilket de kan utveckla elevernas kunskaper 
och förmågor i läsförståelse. 

 

Man blir lite lurad på honom tänkte jag, alltså han är duktig skulle jag vilja säga, och han har ju 
stenkoll på dom här 1, 2, 3-frågorna. Det skulle vara kul att testa honom på nåt lite svårare… (Samtal 
3, Ulrikas skola) 

 

Lärarna upplever att de i användandet av modellen får syn på de svårigheter eleverna kan ha i 
förståelsen av text. Detta leder till en utmaning för läraren att anpassa materialets svårighetsgrad samt 
undervisningsupplägget med inferensträningen. Analysen visar att lärarna upplever att modellen kan 
fungera som ett verktyg som ger indikationer på vad eleverna inte kan. De menar att de olika 
frågenivåerna i modellen ger läraren möjlighet att kolla av vad eleverna förstår i olika texter.  

 

Man ser tydligt vad elever kan eller inte, som en bedömning faktiskt - det blir jättetydligt.  (Samtal 3, 
Linns skola) 

 

Lärarna kan se att det finns mycket som blir tydligt i användandet av modellen, exempelvis upplever 
de att de kan se hur vissa elever har svårt att se sammanhang i texter och istället chansar på enstaka 
ord man hittar som svar på frågetyp 2.  Under reflektionssamtalen modellerar lärarna för varandra hur 
de ska säga i undervisningen av en typ2-fråga för att lotsa eleverna vidare: 

 

...Det är kanske bättre att försöka få dom att lära sig “nu när du hittade den där genvägen, läs hela 
meningen, var det svaret på frågan, eller ska vi titta om det fanns nåt mer?” (Samtal 4, Ulrikas skola) 

 

Lärarna erfar att elevernas kunskapsutveckling stärks av att man använder inferensmodellen i 
undervisningen. Detta på grund av att läraren får syn på elevens svårigheter och kan således utveckla 
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det som eleven har svårt med. Får man inte syn på det som hindrar utvecklingen kan inte heller 
utveckling ske. 

Nytänkande   

I analysen framkommer att modellens tredje frågenivå öppnar upp något nytt i undervisningen, både 
för lärarna själva och för eleverna. Det nya handlar om att lärarna uppfattar att de får syn på en ny nivå 
i lärandet för eleverna och i sättet att undervisa för dem själva. Lärarna reflekterar över hur 
läsundervisningen handlat mycket om att lära elever att i skolan ställer lärare frågor som eleverna 
förväntas svara rätt på - lite svart/vitt, rätt/fel. Lärarna urskiljer att modellens struktur bidrar till att 
förändra hur de talar om eleverna - de upplever att de mer försöker förstå elevernas sätt att tänka. 

 

...nu helt plötsligt så börjar vi gå in i nån lite gråzon på nåt vis...det behöver inte vara rätt och det 
behöver inte vara fel, man kan tänka olika och man kan resonera. Jag tror inte riktigt vi har utmanat 
dom på det sättet, inte när vi har läst en text, liksom. (samtal 3, Ulrikas skola)   

 

Lärarna påvisar också ett nytänkande där utmaningen att arbeta med inferensmodellen ligger på fler 
ämnen/ämnesområden än bara svenska. De framhåller att det skulle gagna hela verksamheten då 
lärarna dels får reda på vad eleverna kan om ett ämne och dels att eleverna skulle kunna utvecklas i att 
tänka och reflektera. 

 

Man ser det så tydligt och jag tycker att man borde kanske göra det här i alla teoretiska situationer, 
inte bara i svenskan, när man har sitt yrkesämne. (Samtal 3, Linns skola) 

 

Att förändra i skolpraktiken 

I samtalen framträder att det måste finnas en drivkraft, en vilja att förändra synen på vad eleverna kan 
lära sig och en vilja att förändra i den egna undervisningspraktiken för att en modell ska få 
genomslagskraft. 

 

Ja, jag tror att det här är ett lätt och användbart sätt. Om man vill och är sugen på att se vad man kan 
utveckla. Men man måste ju ha den lusten som lärare och se och tycka att det här är någonting  - att 
man inte tycker "vad ger det där för något, korta texter"  (Samtal 2,  Linns skola) 

Det framkommer i analysen att lärare upplever det som svårt att få kontinuitet i sättet att undervisa i 
läsförståelse. Lärarna ger uttryck för önskemål om att avsätta tid för att planera in i undervisningen att 
arbeta med inferensmodellen. 

 

Man bestämmer sig för att göra såhär en gång i veckan i fyra veckor under en termin. Att man hittar 
sättet så att det inte glöms som en massa grejor man tror man ska göra hela tiden, det tror jag är en 
utmaning att hålla i det, det är utmaningen över lag tror jag. (Samtal 2, Linns skola)  
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Sammanfattning 

Ett sammanfattande resultat för denna huvudkategori - modellens utmaningar för läraren i sin 
undervisning -  är att lärarna ser utmaningar i att modellera, att tänka om sin egen undervisning samt 
förändra denna. Resultatet har också visat undervisningsmaterialets betydelse där det gäller för läraren 
att ta fram texter som ger förförståelse, motivation, har rätt svårighetsgrad samt har en variation i både 
innehåll och undervisningssituation. Slutligen har resultatet visat att modellen utmanar läraren i att 
vidareutveckla elevernas kunskaper samt att tänka nytt och förändra i skolpraktiken. 

Modellens utmaningar för läraren i arbetet med 
eleverna 
Här nedan presenterar vi de resultat vi funnit i analysarbetet som beskriver de utmaningar som 
framkommit i arbetet med inferensmodellen och som fått lärarna att reflektera över eleven i 
undervisningen. Resultatet visar de utmaningar lärarna ser i den heterogena elevgruppen, utmaningar 
som belyser materialets betydelse för eleven och de utmaningar lärarna ser i möjligheter till utveckling 
för eleverna i arbetet med modellen.  

Eleven i undervisningen 

De kategorier som framträdde under analysfasen visar de utmaningar lärarna ser i arbetet med 
inferensmodellen som innefattar eleven. Lärarna belyser de olikheter som finns inom 
gymnasiesärskolans heterogena elevgrupp och som därmed blir en utmaning i undervisningen. 
Lärarna beskriver de olikheter som gör att undervisningen blir utmanande. En av dessa är att lärarna 
nämner att elevernas olika arbetstempo kan göra det problematiskt att arbeta i grupp. En annan olikhet 
beskrivs som att elevernas kognitiva förmåga kan utmana lärarna i arbetet med inferensträningen och 
dessutom uttalar lärarna att elevernas koncentrationsförmåga varierar under lektionerna vilket 
påverkar utfallet av undervisningen. 

Heterogen elevgrupp 

I analysen framkom det att lärarna ser gymnasiesärskolans elevgrupp som heterogen vilket påverkar i 
arbetet med inferensmodellen. De belyser de upplever att eleverna har olika kunskaper, 
kommunikationssätt och olika förmågor samt utvecklas i olika takt. Att arbeta med en grupp innebär 
således att ta detta i beaktning i utformandet av undervisningen med inferensmodellen och hur man 
går till väga i lärsituationer med eleverna. I samtalen framkommer att det som lärarna upplever passar 
för någon elev passar kanske inte alls för en annan. Vid val av textmaterial bör enligt modellen 
elevernas individuella egenskaper och förmågor ligga till grund för valet och lärarna beskriver det som 
både utmanande och svårt att se till alla olika behov som lärarna upplever finns när man planerar 
läsundervisning i grupp. Några av lärarna uttrycker det som att  

 

Vi har ju dom elever som vi har (Samtal 2, Ulrikas skola).  

 

Sitta och vara med det blir så abstrakt och då blir det inget kul, samtidigt ska man inte prata om det 
då? Det finns ju de elever som faktiskt har nytta av det. (Planeringssamtal, Linns skola) 
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De skillnader som finns, enligt lärarna, mellan elever i en grupp både kunskapsmässigt och socialt 
påverkar undervisningen på olika sätt, menar lärarna. Det kan handla om en inre påverkan, att någon 
elev inte upplevs förstå texten eller frågorna. 

 

Vissa elever kan bli störda i upplevelsen av läsningen på grund av formen om det blir för mycket tjat 
men samtidigt märker jag att vissa elever behöver stödet att “nu ska vi försöka tänka så här”. (Samtal 
2, Ulrikas skola) 

 

Analysen visar också att olikheter kan handla om saker som yttre påverkan, sömn, ljud i klassrummet 
och sociala relationer. I grupperna har lärarna erfarit att elevernas förmåga att läsa varierat från att vara 
goda läsare, bokslukare till att inte kunna avkoda orden i texten.  

Arbetstempo 

Lärarna upplever i arbetet med modellen att det ofta blir jobbigt för elever som arbetar snabbare än 
andra då de får vänta på dem som arbetar långsammare. De nämner att olika individuella förmågor gör 
att det går olika fort att arbeta med inferensträning. Lärarna belyser att det krävs koncentration och 
uthållighet att arbeta i grupp och att kunna vänta på andra vilket fungerar ibland och ibland inte. 
Lärarna erfar att elevernas olika arbetstempo i arbetet med modellen påverkar.  

 

Men man måste ju göra det här i en liten grupp, att det är någon som tar mycket längre tid på sig, det 
kan vara väldigt störande för de andra. (Samtal 3, Linns skola) 

 

man måste ju också tänka på att eleverna är individer som ju är olika och en del har jättebråttom...det 
är ju det här som är klurigt. (samtal 3, Ulrikas skola).  

 

..en var ganska mycket svagare än de andra och tog mycket mer tid på sig och då kan jag känna att 
man blir mer pressad när man har en som han. Ja, det blir lite stress sådär, man blir inte riktigt 
fokuserad själv. (Samtal 4, Linns skola) 

 

Analysen visar att de elever som hade ett snabbt arbetstempo lätt tappade fokus under lektioner i 
väntan på att alla skulle bli färdiga med uppgiften. Lärarna erfar i arbetet med inferensmodellen att 
eleverna ofta vill vara duktiga och snabba samt svara rätt på frågor som de får. 

 

och hon ville vara duktig och hon ville vara snabb och lite så där, jag såg ju att hon var “åh, nu var 
jag snabb och det gick bra” och så vara det bara ”nä, det var ju inte det”...(Samtal 3, Ulrikas skola) 

 

Samtalen belyser också att bekräftelse från läraren stärker självförtroendet. I analysen framkommer att 
lärarna noterade att några av eleverna som kan mer har svårt att ta initiativ och hjälpa sina kamrater. 
Lärarna upplever även att vissa elever kanske behöver extra stöd i form av att man upprepar både text 
och frågor då yttre störningsmoment som att elever inte hittar saker, eller hör ljud från omgivningen 
kan göra att eleven distraheras. Lärarna samtalar om hur man i användandet av modellen behöver se 
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olika behov hos elever och att det innebär att man behöver anpassa tempot i läsningen och även ibland 
upprepa texten för vissa elever för att de ska kunna svara på vissa frågor. 

Kognitiv förmåga 

Att läsa mellan raderna kan vara svårt för alla men att tänka abstrakt är något som är speciellt svårt för 
elever med kognitiv funktionsnedsättning, enligt lärarna. Missar man något i en text, något som man 
inte förstår, är det svårt att få till ett tänk bortom det som står skrivet. Lärarna poängterar vinsten av att 
arbeta kontinuerligt med en läsförståelsemodell som har inferensträningens tydliga struktur för att 
eleverna ska få möjlighet att känna igen hur man utvecklar ett abstrakt tänkande. En av lärarna 
uttryckte en fundering kring om det är möjligt för alla elever att lära sig läsa mellan raderna,  

 

Eller sätter den kognitiva förmågan liksom någon gräns? (Samtal 4, Linns skola).  

 

I lärarnas samtal framkommer uppfattningen att många av eleverna på gymnasiesärskolan behöver 
trygghet i struktur för att förenkla både vardag och inlärning. De erfar att modellen ger just detta och 
att det möjliggör för eleverna att utveckla sin läsförståelse. Under samtalen belyses även lärarnas 
upplevelse av att det är svårt för eleverna att läsa mellan raderna. Dels på grund av vanan att leta svar i 
texten och dels på grund av att det inte alltid finns något rätt svar i inferensträningens frågetyp 3. 
Lärarna upplever att vissa elever blir frustrerade när det inte bara finns ett svar på frågan. 

Koncentrationsförmåga 

I vår analys av datamaterialet blev det tydligt att lärarna uppfattar att elevernas olika neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar utöver utvecklingsstörningen påverkar i arbetet med modellen. De ger uttryck 
för hur olika mycket enskilda elever kan lyssna, lära, ta in samt hänga med i undervisningssituationer. 
Lärarna framhåller att för vissa elever som har koncentrationssvårigheter blir det jobbigt att hålla på 
långa stunder med en och samma text. De upplever att det för några elever kan bli ett hinder att vänta 
in andra elever som arbetar långsammare. En lärare uttrycker det så här:  

 

Och då stör det all inlärning och all koncentration att han har en låg uthållighet.  (Samtal 4, Linns 
skola).  

 

Lärarna drog slutsatsen att för de elever som inte hade uthålligheten och kunde koncentrera sig på 
uppgiften verkade lärandet hamna i skymundan. Lärarna reflekterar under samtalen om olika saker 
som har betydelse för undervisningen; gruppstorleken, lektionens längd och anpassning av det 
individuella stödet. Lärarna belyser att då grupperna på gymnasiesärskolan är heterogena och eleverna 
har olika kvalitéer i sina kunskaper blir frågan hur man ska gå tillväga med att arbeta i elevens 
proximala utvecklingszon och samtidigt i ett samspel väldigt viktig. Lärarna ser en utmaning i att 
undervisa i grupp med tanke på de olikheter de ser som finns hos eleverna. Däremot uppfattar lärarna 
att de sett att modellen har underlättat för det sociala samspelet i undervisningen genom att den gett 
eleverna en struktur för interaktion i de tre frågenivåerna.  
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Materialets betydelse för elevernas förståelse 

Under analysen framkommer att lärarna uppmärksammar materialets betydelse i arbetet med 
inferensmodellen för elevernas förståelse av texterna. De ser det som att elevernas olika läsförmåga 
blir en utmaning eftersom vissa elever riskerar att behöva hålla mycket information i minnet. En annan 
utmaning som framträdde i analysen var vikten av att eleverna har förståelse och motivation för själva 
texten vilket gör att läraren utmanas att hitta rätt texter för eleverna. Lärarna beskriver att i arbetet med 
modellen har de sett att elevernas kontextbundenhet blir en utmaning för läraren då vissa texter riskerar 
att bli tagna ur sitt sammanhang. Även elevernas ordförståelse blir föremål för lärarnas reflektioner då 
de i arbetet med inferensträningen upplevt att eleverna inte förstått vissa ord i texter som lärarna 
förväntat sig att de skulle förstå. 

Läsförmåga 

Det visade sig i arbetet med inferensmodellen att lärarna gjordes uppmärksamma på de elever som inte 
hade någon utvecklad läsförmåga. De erfor att dessa elever blev tvungna att hålla väldigt mycket i 
minnet av vad texten handlade om. Lärarna upplevde att elever som inte kan läsa kan heller inte gå 
tillbaka i texten på det sätt som de läskunniga gör och hitta svar eller härleda till handlingen för att 
tänka kring vad som sker mellan raderna. Under samtalen framkom således att textförståelse kräver 
mycket av en elev som inte har läsförmåga. En av lärarna uttryckte detta som att  

 

Första frågenivån är ju att hitta rätt svar i texten och då handlar det ju väldigt mycket om minnet, 
tänker jag, vad eleven också har för minne. Dom andra kunde ju...när dom fick frågan så hade de ju 
en ledtråd vad dom ska leta efter i texten. Men om du inte kan läsa så får du ju egentligen ingen 
ledtråd var du ska hitta det i minnet, den reflektionen gjorde jag. (Samtal 2, Ulrikas skola) 

 

Ja de lär sig ändå tänka, sen att just läs och skrivförmågan att den kan vara, det blir för mycket att ha 
alla de här delarna, tänk att skriva eller läsa det där och liksom ha det i huvudet! (Samtal 3, Linns 
skola) 

 

Lärarna belyser även en svårighet i att vissa elever inte kan läsa och skriva. De poängterar att det är 
svårt att hinna med att hjälpa dessa elever läsa och skriva om det är flera i en grupp. De uttrycker detta 
som en utmaning men de tolkar att eleverna oavsett förmågan att läsa och skriva kan gynnas av 
inferensmodellen. 

 

Om du inte skulle ha läs och skrivförmågan, om den inte är så utvecklad.. så tror jag ändå att de kan 
gynnas, de gynnas alltså för de får en annan träning ändå att göra dem här grejorna fast de inte läser 
och skriver. (Samtal 3, Linns skola)  

 

Textförståelse 

Lärarna upplever att förståelsen av texten och dess helhet spelar stor roll för eleverna i arbetet med 
modellen. Lärarna har provat lite olika typer av text, olika genrer och olika längd på texterna för att se 
hur modellen kan fungera och vilka krav den ställer på eleverna. I analysen framkom att lärarna ser att 
eleverna ger olika respons på olika texter, ofta beroende på deras grad av förförståelse för innehållet. 
Lärarna upplevde att eleverna gav mer positiv respons och var mer benägna att diskutera kring texten 
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och inferensfrågorna om det handlade om ett aktuellt ämne som diskuterats i skolan eller i hemmet. En 
av lärarna belyste vikten av att göra det intressant och utmanande för eleven  

 

...det är ju att hitta bra texter och formulera rätt typ av frågor. (Samtal 5, Linns skola). 

 

Lärarna uttryckte i samtalen att texten var svår att anpassa till alla elever. De upplevde att elevernas 
olika förmåga att förstå en text gjorde det svårt att arbeta i grupp med texten. Lärarna poängterar att 
valet av text är en stor utmaning i arbetet på gymnasiesärskolan. 

 

...det blir väldigt om alla ska förstå när det är sån spännvidd...man får gå ner på ganska låg nivå, och 
hur stimulerande är den för de starka då? Då stimuleras ju inte dem.  (Samtal 1, Linns skola) 

 

Kontextbundenhet 

Analysen pekar på att lärarna såg betydelsen av att texten hade något slags sammanhang, att den inte 
var lösryckt ur sin helhet, för att eleverna skulle få en bättre förståelse för texten. De uppfattade att 
eleverna lättare kunde svara på frågorna om texten hängde ihop i en större holistisk helhet än om den 
var upphackad i små fragment. En av lärarna påpekade hur det kunde bli om sammanhanget i texten 
inte var tydligt. Lärarna samtalar om hur det skulle kunna bli om de överförde de kunskaper eleverna 
förvärvar i träningen med inferensmodellen till andra texter. 

 

...lite svårare nivåer och så, att man kanske kan utveckla till små kapitel man kan jobba med... om 
man sätter in dem i en större kontext, hur skulle det bli liksom? Har de då lärt sig från de mindre 
kortare delarna? Och att överföra de delarna och det här att läsa mellan raderna till en större text 
eller….Ibland är de väldigt kontextbundna våra elever. (Samtal 2, Linns skola). 

 

I analysen framkommer lärarnas uppfattning om att detta kan härledas till elevgruppens svårigheter 
med att se sammanhang och att göra kopplingar till annat än det som står i texten. Lärarna upplevde att 
de kunde urskilja att elevernas förförståelse, erfarenheter och vad de kopplar innehållet i texten till var 
viktigt för hur eleverna svarade på inferensfrågorna. Vidare upplevde lärarna att vissa elever hade 
svårt att göra egna tankegångar om sådant som de inte själva varit med om. Om förförståelsen eller 
kopplingen till den egna vardagen eller något de hört/läst om fanns uppfattade lärarna att det blev mer 
intressant och motiverande för eleven. Genom att använda modellen i undervisningen såg lärarna det 
som att eleverna fick möjlighet och erfarenhet av att träna på att göra inferenser. I samtalen ger lärarna 
också uttryck för att eleverna började förstå att man kan se och uppfatta saker olika i en text samt att 
inget behöver vara rätt eller fel. 

Ordförståelse 

I de reflekterande samtalen framkom uppfattningen att elevernas förståelse för en text ofta var 
beroende av hur många svåra ord som fanns i texten. De erfor att eleverna tappade innehållsförståelsen 
om det fanns ord de inte riktigt visste vad de betydde. Lärarna upplevde att ordfattigheten var större än 
vad de hade trott. Ett exempel var när en av lärarna provade en text i klassen och ett ord som läraren 
inte tänkt skulle vara ett svårt ord gjorde att förståelsen för texten uteblev.  
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Precis, och jag gjorde ju det här med klassen innan och där var det ju någon som fastnade på, för den 
visste inte vad drunkna var för någonting. (Samtal 1, Linns skola). 

 

Då många av de texter som använts i aktionerna är av det kortare slaget blir alla ord i texten viktiga att 
förstå för att kunna svara på inferensfrågor till dem, upplever lärarna. I och med detta får lärarna även 
syn på vilka ord som är svåra att förstå. De uppfattar även att eleverna “mörkar” att de inte förstår ord i 
texterna. 

 

Och det kan ju vara en sån där aha-grej som man blir varse om man jobbar med det. Med så här pass 
korta texter så inser man, men gud tre stycken förstod inte, kunde inte svara på frågorna för de 
förstod inte vad det här ordet betydde. (Samtal 1, Linns skola) 

 

Modellens möjligheter och utmaningar i undervisningen med eleverna 

Analysen åskådliggör att lärarna ser möjligheter men även utmaningar i undervisningen med 
inferensträningsmodellen. Lärarna erfar att modellen kan fungera som ett verktyg för eleverna för att 
uttrycka sina tankar och utvecklas genom samtal. Detta utmanar läraren att skapa 
undervisningssituationer där eleverna får möjlighet att samtala. De tolkar även modellen som ett sätt 
att få syn på läroprocessen hos eleverna genom att lärarna erfar att den synliggör kunskap - både vad 
eleven kan och inte kan. Detta ser lärarna som en utmaning i att skapa undervisningssituationer som 
utvecklar tankeförmågan. Lärarna poängterar att modellen utmanar eleverna att utveckla 
tankeförmågan genom att de får träna på att sätta ord på hur och vad de tänker. Lärarna upplever att 
modellen blir ett sätt att synliggöra lärandet i samspel för eleverna genom att dess struktur underlättar 
för eleverna att veta när de ska lyssna på andra och när de själva ska förmedla sina tankar och åsikter. 
Utmaningen i detta är att lära eleverna att de kan lära av varandra. 

Skapa undervisningssituationer för interaktion 

I analysen har lärarna sett möjligheter för utveckling i arbetet med denna modell genom att eleverna 
har fått utmaningar i att sätta ord på hur de tänker. De uppfattar att modellen varit ett verktyg för 
eleverna att våga uttrycka hur de tänker. Lärarna beskriver det som att strukturen i modellen synliggör 
en process hos eleverna och lärarna upplever att eleverna reflekterar över vad de läser på ett annat sätt 
än de gör vid vanlig tyst läsning. Lärarna nämner att den individuella läsningen inte på samma sätt 
som när de undervisar i grupp kan visa vad eleven förstår. De upplever att eleverna drar nytta av att 
lyssna och samtala med varandra. 

 

Ja… ja men det kan de ju få genom att alla läser samma text och pratar man om det så kan man ju 
höra sina kompisars svar och reflektioner, deras erfarenheter. (Planeringssamtal, Linns skola) 

 

Lärarna uppfattar att då inferensfrågan inte har ett enda rätt svar blir det lite av en belöningskänsla för 
eleven då den inte direkt har fel hur den än svarar. Lärarna upplever också att den strukturerade 
modellen ger eleverna direkt feedback och på så sätt stärker eleverna och höjer deras självförtroende.  
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En sån här modell och såna här undervisningssituationer ger en möjlighet inte bara att lära sig förstå 
texter utan att faktiskt växa som person. (Samtal 4, Ulrikas skola) 

 

Skapa undervisningssituationer för att utveckla tankeförmågan 

Lärarna uppfattar att modellen blir ett verktyg för att synliggöra tänkande och därmed 
kunskapsutveckling, att modellen blir en del av en läroprocess för både lärare och elever. I samtalen 
framkommer uppfattningen att inferensträning är något som kan ta mycket tid i anspråk och lärarna 
lyfte att eleverna behöver mycket övning i att läsa mellan raderna. Under samtalen framkommer att 
lärarna fått intrycket av att modellen verkar synliggöra något som inte varit tillgängligt tidigare i 
undervisningen. Lärarna beskriver att läsa mellan raderna i texter är något som inte eleverna har fått 
möjlighet att ta del av och att man har haft förutfattade meningar om att det skulle vara för svårt för 
eleverna.  

 

...och därför hade jag kanske den lite förutfattade meningen att undrar hur dom är når dom ska ta 
ställning i nånting där det inte finns något svar på, för typ3-frågorna finns det ju oftast inte nåt svar. 
(Samtal 2, Ulrikas skola) 

 

Under samtalen framkom det att lärare upplever att de kan få en bild över vad eleverna kan och inte 
kan genom att modellen upplevs göra det synligt för läraren hur eleven tänker. 

 

Ja, jag tycker att det här sättet säger mig ganska mycket egentligen, vad eleverna förstår och uppgifter 
vi ger och det vi säger. Och egentligen hur mycket det är som de inte förstår tycker jag att jag blir 
klar över.  (Samtal 3, Linns skola).  

 

Att ha koll och förstå är alltid en skön känsla, förtroendehöjande, att man hänger med. (Samtal 3, 
Linns skola) 

 

I analysen framkom att det som genomsyrar arbetet med modellen är att den utmanar både lärare och 
elever att utveckla tankeförmågan. Lärarna upplever att det är själva strukturen i modellen som bidrar 
till detta. 

 

Mmm, det är den stora frågan (haha) det tycker jag, den stora frågan och utmaningen att jobba här 
tycker jag. Vilken skillnad gör det? I det här reflekterandet? (Samtal 4, Linns skola).  

 

även om han sa vid nåt tillfälle “nä, men jag vet inte”, så försökte han ändå, han hade förstått att här 
får jag nog anstränga mig lite och jag kan nog spekulera lite här och försöka hitta nån lösning lite 
sådär öppet…”jag vet inte hur dom tänker, men kanske det var så här”. (Samtal 2, Ulrikas skola) 

 

Dessutom har lärarna fått uppfattning om att inferensträningen bidrar till att många elever stärker 
självkänslan, de bygger upp en tillit till sitt egna tankesätt. Analysen visar att strukturen i modellen gör 
att de både får tillfällen att lyssna på hur andra uttrycker sina tankar samt att uttrycka sina egna. 
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Jag tror liksom att det stärker dom i att man får tycka och tänka precis vad man vill om saker och ting 
också. Och att man får sätta ord på hur man tänker och hur dom kom fram till varför dom tänker så 
här. (Samtal 4, Ulrikas skola) 

 

Lärarna belyser i samtalen vikten av att utveckla förmågan att tänka mellan raderna. I arbetet med 
inferensmodellen upplever lärarna att det handlar inte bara om att lära sig förstå de korta textstycken 
som eleverna får arbeta med, utan att inferensträningen kan ge eleverna verktyg att hantera situationer 
utanför skolan, situationer i vardagen.  

 

För det handlar ju nånstans om att försöka få dom att hitta ett sätt att förstå hur man själv tänker och 
hur andra tänker som ändå ska leda till nån form utav utveckling. Det ska ju vara ett redskap, ett 
verktyg. (Samtal 4, Ulrikas skola) 

 

Att synliggöra lärandet i samspel för eleverna 

Analysen av samtalen visar på att lärarna erfar att eleverna i arbetet med modellen lär sig lyssna på 
vad andra säger, hur andra tänker samt att samspela med sina klasskamrater. Lärarna framhåller att de 
uppfattar att eleverna lyssnade på varandra under lektionerna och att alla fick talutrymme för att svara 
på frågorna.  

 

Ja, flera gånger tänkte jag på det, jag vart jätteförvånad. Och på ett positivt sätt, det var en otrolig 
acceptans från eleven...ja det var liksom - här satt det två polare och vi jobbar med samma sak och 
här hjälps vi åt. (Samtal 2, Ulrikas skola) 

 

Lärarna erfar att de stora olikheter som finns inom elevgruppen försvårar för eleverna att lära av 
varandra. Lärarna upplever att eleverna inte har utvecklat den förmågan där lärandet naturligt sker i ett 
samspel med andra utan att det är en utmaning att lära dem lära av varandra. 

 

Fast de har ju inte samma förmåga att lära andra, de har ju så svårt att samarbeta. (Planeringssamtal, 
Linns skola) 

 

De uppfattar att inferensträningen kan ge eleverna verktyg som de kan använda i samspel med andra i 
olika sammanhang. En av lärarna nämner att det finns många vinster med denna modell:  

 

Ja, det tror jag. De lär sig samtala, samspela, lyssna, att det finns olika svar på saker... det kan ju 
spilla över på en massa saker... och för att samspela med andra, att våga säga sitt svar inför andra. 
(Samtal 4, Linns skola) 
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Sammanfattning 

Ett sammanfattande resultat för denna huvudkategori -  modellens utmaningar för läraren i 
undervisningen med eleverna -  handlar om utmaningar lärarna beskriver som handlar om de olikheter 
som lärarna upplever finns hos elevgruppen i fråga om arbetstempo, kognitiv förmåga och 
koncentrationsförmåga. Resultatet har också visat lärarnas uppfattning om undervisningsmaterialets 
betydelse för eleven beroende på dennes läsförmåga, kontextbundenhet, ordförståelse samt lärarens val 
av text i arbetet med inferensträningen. Slutligen har resultatet visat att modellen utmanar läraren att se 
möjligheter i undervisningen med eleverna som handlar om att skapa undervisningssituationer för 
interaktion, för att utveckla tankeförmågan och för att synliggöra lärandet i samspel för eleverna.  

Sammanfattning av resultatets viktigaste huvudpunkter  

Resultatets huvudpunkter är att lärarna upplever utmaningar i arbetet med inferensmodellen som 
handlar om att se både sig själv och eleverna i undervisningen, att valet av material har stor betydelse i 
undervisningen och att lärarna erfar möjligheter och utmaningar till utveckling av både undervisningen 
och elevers kunskaper i arbetet med strukturerade textsamtal.   
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Diskussion  
Vi har i vår studie belyst hur några lärare inom gymnasiesärskolan beskriver utmaningar i 
undervisningen med strukturerade textsamtal genom modellen Inferensträning.  

Studiens fokus har varit lärares reflekterande kring denna modell och hur undervisningen kring denna 
ser ut med gymnasiesärskolans elevgrupp. Resultatet hade kunnat bli annorlunda om studien hade 
pågått under en längre tid och med andra deltagare. Det övergripande resultatet visar att utmaningarna 
handlar om  

• lärarens syn på sig själv i undervisningen,  

• materialets betydelse för undervisningen   

• modellens möjligheter till utveckling av undervisningen.  

Dessa utmaningar kan kort beskrivas som att lärarna i undervisningen med inferensmodellen såg 
utmaningar i att modellera, att tänka om sin egen undervisning samt förändra denna. De såg också 
utmaningar i undervisningsmaterialets betydelse, där det gällde för läraren att ta fram texter som gav 
förförståelse, motivation, hade rätt svårighetsgrad samt en variation i både innehåll och 
undervisningssituation för eleverna. Resultatet visade också att modellen utmanade läraren i att 
vidareutveckla elevernas kunskaper samt att tänka nytt och förändra i skolpraktiken. Dessutom visade 
resultatet att modellen utmanade läraren i undervisningen med eleverna på grund av  

• olikheter inom gymnasiesärskolans elevgrupp 

• undervisningsmaterialets betydelse för elevernas förståelse  

• synen på hur eleverna kan utveckla sin läsförståelse i grupp. 

En kort beskrivning av denna del av resultatet är att modellen utmanade läraren i undervisningen med 
eleverna i fråga om de olikheter som lärarna upplevde finnas hos elevgruppen i fråga om arbetstempo, 
kognitiv förmåga och koncentrationsförmåga. Lärarna upplevde även undervisningsmaterialets 
betydelse för eleven beroende på dennes läsförmåga, kontextbundenhet, ordförståelse samt lärarens val 
av text i arbetet med inferensträningen. Slutligen visade resultatet att modellen utmanade läraren att se 
möjligheter i undervisningen som handlade om att skapa undervisningssituationer för interaktion, för 
att utveckla tankeförmågan och för att synliggöra lärandet i samspel för eleverna.  

Utifrån studiens resultat har vi valt ut två huvudfynd som vi lyfter till diskussion här nedan. Dessa 
fynd är lärarnas syn på att förändra undervisningen samt lärarnas syn på läsförståelseundervisning i 
grupp.  

 
 

 

 

 



Ulrika Sandqvist och Linn Fridell 2015-12-01  
 

 
 

42 

Att förändra undervisningen 
För att förändra sin undervisning måste man som lärare först bli medveten om sig själv i denna. 
Resultatet i vår studie pekar mot att det är utmanande för lärare att bli medvetna om sitt sätt att 
undervisa och att inferensträning innebär att börja arbeta på ett nytt sätt för lärarna. Det känns ovant 
och konstigt att börja modellera i undervisningen om man som lärare inte gjort det tidigare. Vi menar 
att detta belyser ett viktigt fynd i studien som handlar om steget att gå från det kända till det okända 
som lärare. Vår reflektion är att förändring kräver mod, vilket då får oss att undra om det finns en 
rädsla hos lärarna att det kan vara för svårt för eleverna att utveckla sitt abstrakta tänkande på grund av 
sin utvecklingsstörning? Finns spår av vård- och omsorgskänsla kvar från särskolans period under 
landstingets styre som gör lärare  rädda att ställa för höga krav, att lärarna vill skydda eleverna från att 
misslyckas i undervisningen? Studiens resultat visar att lärarna upplever det abstrakta tänkandet som 
något svårt att utveckla för eleverna. Lärares tvivel på möjligheter till kognitiv utveckling på grund av 
utvecklingsstörning har Reichenberg (2012) belyst då hon sett att en intellektuell funktionsnedsättning 
är förenat med att i skolsammanhang bli exkluderad vissa möjligheter till lärande i tron att det inte är 
möjligt.  

Vi tycker oss urskilja ett samband mellan lärares uppfattning att elever med utvecklingsstörning har 
svårigheter att utveckla sitt abstrakta tänkande och den del i studiens resultat som handlar om lärares 
motivation till nytänkande och förändring i skolpraktiken. Vi anser att det krävs att lärare har 
motivation att förändra undervisningen och för att få denna ser vi det nödvändigt att ha ett verktyg i 
undervisningen att tillgå. Verktyget kan utgöra tryggheten för läraren att våga ta steget från det kända 
till det okända och genomföra olika förändringar och samtidigt känna att förändringsprocessen leder i 
riktning mot det som är skolans uppdrag. Inferensträningsmodellen har i studien varit ett sådant 
verktyg som gett läraren trygghet att våga utveckla läsförståelseundervisningen på gymnasiesärskolan.  

Det har framkommit att lärare saknar kunskap om hur man ska utveckla elevernas läsförståelse 
(Skolverket, 2010). För gymnasiesärskolans del ser vi en koppling mellan att det saknas forskning och 
riktlinjer kring utveckling av läsförståelse tillgängligt för lärare och att utvecklingen av undervisning i 
läsförståelse inom gymnasiesärskolan inte har kommit vidare. Resultatet i studien visade att genom att 
använda modellen inferensträning har lärarna upplevt att undervisning i strukturerade textsamtal ger 
utmaningar i att tänka kring sitt eget arbetssätt och att det ger ett verktyg som kan behövas i ett 
förändringsarbete i läsförståelseundervisningen. Reichenberg (2012) betonar att lärarna måste våga 
utmana eleverna i strukturerade textsamtal. Vi menar att lärarna måste våga utmana sig själva och sin 
undervisning i första hand för att sedan kunna utmana eleverna i densamma. Det sociokulturella 
perspektivet på lärande genomsyrar vår uppfattning om att lärarnas förändringsbenägenhet är 
avhängigt på att det ges möjligheter i skolverksamheten till reflekterande samtal, deltagande i 
varandras undervisning samt fler nya verktyg i undervisningen. Detta skulle sammantaget kunna höja 
motivationen till förändring i lärarnas närmaste utvecklingszon i deras undervisning. 
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Läsförståelseundervisning i grupp 
Att arbeta med strukturerade textsamtal på gymnasiesärskolan i grupp kan upplevas svårt för läraren 
då variationerna av elevernas kunskaper och förmågor i gruppen är stora. Detta leder till att den stora 
utmaningen för läraren blir hur den ska undervisa för att utmana alla elever i deras närmaste 
utvecklingszon. Hur gör man som lärare rent praktiskt när man undervisar i läsförståelse i grupp då 
elevgruppen är så pass heterogen som den är på särskolan? Reichenberg och Lundberg (2011) kom till 
slutsatsen att gemensam läsning kan underlätta både för långsamma och snabba läsare då eleverna kan 
använda sin energi till att försöka skapa mening i texten i stället för att fastna vid avkodningen. Vi 
anser att detta skulle kunna utgöra en plattform för att som lärare se vad varje individ i gruppen kan 
bidra med i lärandet i samspel under textsamtalen. På gymnasiesärskolan är det inte självklart att 
eleverna lär av varandra men läraren kan genom undervisning i grupp möjliggöra att eleverna får se 
både sina egna och varandras kunskaper och få ett utbyte av dessa.  

Resultatet i studien visar att i användandet av inferensträning i läsförståelseundervisningen har lärarna 
uppfattat att inferensträningen öppnar en ny nivå för eleverna att tänka om och samtala kring texter. 
Trots att lärare upplever svårigheter med gruppundervisning på gymnasiesärskolan och att vi inte 
funnit någon forskning om läsförståelse i denna skolform finns andra studier som belyser att det är 
utvecklande för elever med utvecklingsstörning att arbeta med läsförståelse i grupp. Internationell 
forskning bekräftar att det strukturerade textsamtalet möjliggör för personer med utvecklingsstörning 
att utveckla sin förståelse för texter (Allor m fl., 2010, van den Bos m fl., 2007). Vår uppfattning är att 
modellens struktur underlättar för det sociala samspelet i undervisningen då den tydliggör för eleverna 
att veta när de ska lyssna på vad andra elever säger kring texten och när de ska uttrycka egna tankar. I 
vår studie såg lärarna att alla elever fick talutrymme, inte bara de elever som brukar delta i 
diskussioner. Vi anser att inferensträning inom gymnasiesärskolan är ett verktyg för att utveckla inte 
bara det sociala samspelet utan även elevernas förståelse av texter. Detta skulle i så fall understödjas 
av det sociokulturella perspektivet att se på lärande där kommunikation och språk är centralt för 
lärandet samt att det sker i samspel med andra (Säljö, 2000). Om elever kontinuerligt resonerar och 
samverkar och att lärare ger eleverna stöd i detta kommer eleverna till slut att lära sig hur man gör 
(Melander, 2003, Granström, 2003). Mossberg Schullerqvist och Olin-Scheller (2011) poängterar att 
för att utveckla läsförståelse bör processen läsning och samtal om text göras i grupper så att eleverna 
får ta del av varandras erfarenheter och på så vis göra de outtalade bitarna i texten synliga.  

Specialpedagogiska implikationer 

Vi kan se att i de fynd vi lyft fram i diskussionen får vi en förståelse för vad det kan vara som gör att 
läsförståelseundervisningen utvecklas långsamt inom gymnasiesärskolan. Vi har fått syn på några 
viktiga aspekter för lärare i anslutning till skolans förändringsarbete när det gäller 
läsförståelseundervisningen. Lärarna behöver dels få tillgång till verktyg i undervisningen och dels 
kunna se sin undervisning utifrån för att utveckla den. Det pekar mot att det kollegiala lärandet bör få 
en framträdande roll i vår profession som speciallärare. Vi kan med exempelvis aktionsforskningens 
metod och redskap för distansering till den egna verksamheten fortsätta den påbörjade förändringen. 
Vi kan även se att det skulle behövas en gemensam pedagogisk plattform där lärare tillsammans 
förändrar i undervisningen. 

Vi vill som speciallärare också ha ögonen öppna för forskning inom läsförståelseområdet. De faktorer 
som visat sig viktiga för utveckling av läsförståelse som vi tagit del av i den tidigare forskningen ger 
oss ledtrådar för att urskilja vilka forskningsresultat som kan vara av vikt för gymnasiesärskolan. Detta 
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kan bidra till att vår roll som speciallärare kan vara att diskutera dessa faktorer med våra kollegor som 
en del av skolutvecklingen. Mossberg Schullerqvist och Olin-Scheller( 2011) påpekar att läraren ska 
kunna omsätta teorier till praktik och detta ska göras för att lärare ska förändra hur de ser på och hur 
de skapar sin undervisning.  

Metoddiskussion 
Har de metoder vi valt gett oss variation och information? Då vi använt oss av 
aktionsforskningsspiralens cykler och haft det reflekterande samtalet som metod, och observation och 
reflektionslogg som verktyg, har vi både fått djup och bredd i det empiriska materialet. Forskning 
kring lärande och kognition utgörs ofta av intervjuer eller observationer (Schoultz m fl., 2001). 
Observationer kan vara mycket svåra - det är svårt att se alla olika aspekter. Intervju kan också vara 
missvisande då de frågor som ställs är för att få en viss typ av svar. Däremot ses samtalet som en 
viktig aspekt när det kommer till situerade lärsituationer. Man delar sin åsikt, attityd, förståelse, hur 
man hanterar sociala situationer, skapar och upprätthåller dessa samt svarar på frågor osv.(ibid.). 
Lindgren (2009) skriver att en av aktionsforskningens svårigheter är att kunna distansera sig från den 
egna praktiken och bedöma vad som utgör själva forskningen. 

 

Vetenskapligheten i praktiknära forskning handlar om att synliggöra och medvetandegöra själva 
förändringsprocessen, att kunna släppa invanda perspektiv och att förankra forskningen teoretiskt. 
(Lindgren, 2009, s.161.) 

 

Något som bör lyftas fram är de till viss del olika maktpositioner lärarna har haft under de 
reflekterande samtalen. De lärare som tillfrågades att delta i studien är kompetenta, engagerade och 
pedagogiskt utbildade personer med många idéer, förslag och tankar men det faktum att vi, Linn och 
Ulrika, under utbildningen har läst in oss på själva undervisningsmodellen innan studiens 
genomförande, gör att maktfördelningen under samtalen riskerar att bli en aning skev. Assarson 
(2012) uttrycker att de maktfaktorer som påverkar sällan är något vi är medvetna om. I likhet med en 
forskningsintervju som Kvale (2009) belyser, är det professionella samtalet (här det reflekterande 
samtalet) ett samtal med tydlig maktfördelning mellan de deltagande parterna. Trots viljan och tron att 
det handlar om en nära personlig interaktion mellan de båda parterna finns det alltid en maktstruktur, 
även om den inte är avsiktlig (Kvale, 2009). För att minska maktpositionerna och dess inflytande över 
samtalet kan dock aktionsforskningsansatsen utgöra en god grund då alla parter är medforskare.  

Vi har tagit initiativ i början av våra reflekterande samtal för att kunna anta riktningen för samtalet. Att 
man spelar in det som förekommer i det reflekterande samtalet och transkriberar dessa är viktigt 
(Coghlan & Brydon-Miller, 2014). Efter att vi lyssnat på inspelningen av de första båda 
planeringssamtalen med lärarna kunde vi konstatera att forskarna i studien haft stort talutrymme under 
samtalet. Detta gjorde att vi tänkte mer på vår samtalsroll i de kommande reflektionssamtalen och har 
sedan gått igenom vårt inspelade och transkriberade material i flera omgångar för att se att det blev en 
jämnare fördelning av talutrymmet under följande samtal. Andra saker som inträffade var att på en 
skola blev läraren tvungen att avbryta samtalet då ett annat viktigt samtal inkom. En teknisk aspekt av 
att göra ljudinspelningar på mobiltelefon är att inkommande samtal kan avbryta pågående inspelning. 
På grund av detta blev ett av de inspelade samtalen avbrutet. Efter detta gick aldrig inspelningen igång 
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igen. Nästkommande samtal på denna skola fick då bli lite kompenserande för detta rent tidsmässigt, 
då det förlängdes.  

I vår studie ville vi fokusera på hur utmaningar med läsning och läsförståelse med elever på 
gymnasiesärskolan kan se ut. Därav tillfrågade vi lärare som främst undervisar i ämnet svenska.  

Studiens validitet, reliabilitet & generaliserbarhet 
Holme & Solvang (1991) framhåller vikten av att som forskare ställa frågor om undersökningens 
giltighet. Hur giltigt är det vi kommit fram till med tanke på frågeställningen samt utgångspunkten för 
arbetet? Har vi fått fram det som belyser problemet? Finns det något i undersökningen som vi bör 
ställa oss kritiska till? Hur är reliabiliteten i materialet? Det är viktigt att komma ihåg att all 
vetenskaplig forskning aldrig kan vara helt värderingsfri och därför är det viktigt att ha det i beaktning 
när man gör sin studie. Då vi själva deltagit i studien är det viktigt att få fram att resultatet är 
trovärdigt på så sätt att analysen av data görs av någon som själv deltagit i samtalen och på så sätt har 
inblick i de sammanhang meningsbärande utsagor urskilts i det transkriberade materialet. Den 
svårighet vi upplevt i analysarbetet har varit att hålla fokus på det som handlar om undervisningen och 
inte glida över på att fokusera på eleverna - vilket kan förklaras med att vi är lärare.  

Eftersom forskningen bedrivs på den egna skolan med de förutsättningar som finns där blir resultaten 
inte generaliserbara, men heller inte sagt att de inte kan appliceras på andra verksamheter i liknande 
situationer (Lindgren, 2009). Validitet och generaliserbarhet inom praktikerforskning såsom 
aktionsforskning är en fråga om forskningens kvalitet och kunskapens legitimitet (Rönnerman, 2012). 
Även Kvale (2009) framhåller att olika yrkesgrupper konstruerar kunskap på olika sätt och att det 
alltid funnits konflikter om vilka som har rätt att bestämma vad som är kunskap. Urvalet av deltagare i 
denna studie motiveras enligt aktionsforskningens principer med att kunskapen inom det som studerats 
funnits hos de lärare som deltagit i studien. Då studien speglat de uppfattningar som framkommit på 
ett tydligt och bra sätt kan den inre validiteten i en aktionsforskning vara godtagbar enligt Rönnerman 
(2012). 

Generaliserbarheten i vårt arbete är inte särskilt hög. Om man använder sig av aktionsforskning är det 
den egna praktiken som studeras, med de aktörer som deltar under en speciell tidpunkt. Hade 
aktionsforskningen gjorts på samma verksamhet en annan tid kanske andra saker upptäckts. Dock kan 
studien användas som exempel på hur det kan se ut i undervisning med strukturerade textsamtal på 
gymnasiesärskolan. 

Holme & Solvang (1991) påminner om Murphys forskningslag som poängterar att vi alltid kan hitta 
den informationen som stödjer de teoretiska uppfattningar vi har om någonting specifikt. Vi har haft 
ambitionen att försöka lyfta fram det sociokulturella perspektivet på språk och lärande i vissa delar av 
studien då vi ser att det till stora delar genomsyrar läroplanen för gymnasiesärskolans 
undervisningsuppdrag. Det är dock inte det vi främst fokuserar på i studien, utan att så långt som 
möjligt närma oss den realitet vi har framför oss som en del i vårt kommande specialläraruppdrag. 

Avslutande reflektioner och vidare forskning 
Då gymnasiesärskolans praktik i allmänhet och undervisning i läsning och läsförståelse i synnerhet är 
ett relativt obeforskat område anser vi att denna studie kan vara ett led i en grundforskning samtidigt 
som det till viss del kan ses som tillämpad forskning (Vetenskapsrådet, 2011) då den förhoppningsvis 
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kan leda till någon slags nytta för både lärare och elever inom gymnasiesärskolan. Att som lärare 
samtidigt vara en del av det svenska utbildningssystemet och försöka göra förändringar i samma 
system är en stor utmaning för den enskilda läraren på gymnasiesärskolan. Att vara med i en 
aktionsforskning som denna studie gör det möjligt för lärarna att genom aktionsforskningens cykler få 
distans till den egna verksamheten och lättare få syn på vilka förändringar som kan utveckla 
verksamhetens läsförståelseundervisning.    

Denna studies resultat kan inte generaliseras för andra gymnasiesärskolor men om fler och fler lärare 
kan ingå i praxisnära forskning som aktionsforskning är, så kommer ringarna på vattnet att spridas 
fortare som kan leda till att fler lärare kan ta del av och se likheter eller skillnader i förhållande till sina 
egna verksamheter. På så sätt kan gymnasiesärskolans läsförståelseundervisning utvecklas. 

Vi ville med denna studie dels utveckla kunskap för vår egen del men även dels för att andra ska 
kunna dra nytta av det vi funnit i såväl tidigare forskning på ämnet som i vår empiriska studie. Vi 
hoppas att vi kunnat bidra med vårt strå till stacken i ett ämne som vi hoppas och tror ska lyftas både 
inom gymnasiesärskolan samt inom forskning i framtiden. Vi hoppas att fler lärare inom 
gymnasiesärskolan genom att ta del av denna studie får inspiration att börja undervisa i strukturerade 
textsamtal i den egna verksamheten och att de ser aktionsforskningens metoder som möjligheter till 
skolutveckling. Vi ser också ett behov av vidare forskning som fördjupar sig i de olika aspekter i 
lärares förändringsarbete vi valt att lyfta till diskussion. Detta är viktigt både för lärarna i deras 
professionsutveckling och för att elever på gymnasiesärskolan ska få ta del av undervisning som kan 
möjliggöra deras utveckling till delaktiga och självständiga medborgare i dagens 
informationssamhälle. 
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Bilaga 1 
Missivbrev till rektor och pedagoger vid gymnasiesärskolan i Xxxxxxx 

Hej! 

Vi heter Linn Fridell och Ulrika Sandqvist och går just nu sista terminen vid speciallärarprogrammet 
vid Stockholms Universitet. Det sista momentet under utbildningen inkluderar att vi tillsammans ska 
skriva ett självständigt arbete på avancerad nivå. Vi kommer att genomföra en studie om vilka 
utmaningar lärare ställs inför i användandet av strukturerade textsamtal inom gymnasiesärskolan. 
Metoden som ska användas är Inferensträning som utarbetats av Lena Franzén och är vetenskapligt 
beprövad i särskolan av Ingvar Lundberg och Monica Reichenberg. 

Syftet med undersökningen är att se vilka utmaningar lärare ställs inför i arbetet med en modell för 
strukturerade textsamtal. Genomförandet kommer att ske som en aktionsforskning som tar 
utgångspunkt i den egna praktiken och i dialog och reflektion tillsammans med kollegor utvecklar 
verksamheten på ett vetenskapligt sätt. 

Ulrika kommer att genomföra sina samtal på en skola i en annan stad. Jag samtalar med en kollega 
kring delområdet vid  5 tillfällen á 1timme. Vi kommer att tillsammans genomföra reflektionssamtal 
och dessa innefattar både utvecklings och utvärderingsarbete. Detta innebär att vi kommer att forska 
tillsammans (aktionsforskning) vilket blir ett utvecklingsarbete för arbetslaget och som kommer att 
gynna verksamheten. Alla samtal bör utföras i ett rum där vi kan samtala ostört. 

Vår undersökning och vår uppsats ingår i ett större forskningsprojekt vid specialpedagogiska 
institutionen vid Stockholms Universitet. Projektledare är Diana Berthen, universitetslektor i 
specialpedagogik. Alla samtal med pedagoger kommer att spelas in. Materialet kommer endast att 
användas i studiesyfte. Både pedagoger, skola och område kommer att vara anonyma i studien, och i 
uppsatsen kommer endast fiktiva namn att användas. Deltagarna i studien kan när som helst avbryta 
sin medverkan om så önskas. 

Med vänliga hälsningar 

xxxxxxxx 

xxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx             
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Bilaga 2 
Aktionernas genomförande - Ulrikas skola 

Jag, läraren och de tre eleverna har under lektionerna suttit runt ett bord och jag har inlett lektionerna 
med att skriva upp inferensträningens tre olika frågetyper på whiteboardtavlan samt förtydliga varje 
frågetyp med en bild (se bilaga 3). Jag har gått igenom innebörden i de olika frågenivåerna och 
modellerat hur vi ska göra för att kunna svara på dom.  

Lektionernas genomförande har utvecklats från att jag som ledare av lektionen läst texterna och 
frågorna - eleverna har svarat, till att eleverna själva har läst texterna och frågorna samt svarat på 
frågorna. De elever som inte läser själva utan använder AKK har någon av lärarna läst tillsammans 
med genom att hålla upp texten och följa med fingret i texten och läsa högt. Dessa elever har följt med 
blicken hur fingret rör sig genom raderna i boken när läraren läser. När eleverna med AKK svarat har 
de använt sitt kommunikationssätt tillsammans med läraren som stöttat och samtidigt visat hur man 
gör för att hitta svaret i boken när det varit frågetyp 1 och 2. Läraren har även pekat på frågetypernas 
bilder för att förstärka när hon modellerar för eleverna de olika sätten att hitta svar på frågorna till 
texten.  

Mot slutet av studien hjälpte de läsande eleverna varandra med avkodning av vissa ord och ibland 
stöttade även lärarna eleverna med detta. Eleverna har även mer och mer tagit över strukturen under 
lektionen då de har tagit initiativ till att läsa delar av texten och sedan inbjudit en kamrat att fortsätta 
läsa. De har också tagit initiativ till vilka frågor de vill svara på och turats om mellan de olika 
frågetyperna. 

 

 Elevgrupp 1 Elevgrupp 2 

Lektion 
1 

Jag läste ur en skönlitterär bok (lättlästnivå 3) 
som jag gjort inferensfrågor till (se bilaga 2). 
Jag ställde en fråga till var och en av eleverna 
och hänvisade till den frågenivå den hörde till 
och modellerade för eleverna hur man gör 
genom att “tänka högt”. 

 

Jag läste ur en skönlitterär bok 
(lättlästnivå 2) som jag gjort 
inferensfrågor till (se bilaga 3). Jag ställde 
en fråga till var och en av  och hänvisade 
till den frågenivå den hörde till och 
modellerade för eleverna hur man gör 
genom att “tänka högt”. Eleverna kunde 
med lite stöd svara på frågorna. Särskilt 
frågetyp 3 behövde modelleras för 
eleverna.  

Lektion 
2 

Vi använder en text och tillhörande frågor 
som använts i Reichenberg och Lundbergs 
studie (2011)(se bilaga 4). Jag läste texten och 
eleverna följde med i sin text. Eleverna 
svarade på frågorna. Frågetyp 3 är fortfarande 
svår men eleverna börjar känna igen 

Samma lektionsupplägg som elevgrupp 1. 

Eleverna tycks behöva att jag modellerar 
för dem hur de ska hitta svaret på frågorna 
- särskilt på frågetyp 3. Men de gör 
därefter även egna försök att svara på 
frågan. Därefter hinner vi också fortsätta 
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strukturen och jag fortsätter att stötta och 
modellera för eleverna i de olika 
frågenivåerna. Läraren och jag kommer 
överens om att nästa lektion ta en faktatext om 
skolans tema inför FN-dagen samt att eleverna 
själva ska få läsa texten.  

läsa ett par sidor ur den skönlitterära 
boken och ta några inferensfrågor till (se 
bilaga 5). 

Läraren och jag kommer överens om att 
nästa lektion ta samma faktatext som till 
elevgrupp 1, samt att eleverna ska få läsa 
själva.  

Lektion 
3 

Då skolan inför FN-dagen jobbar med tema 
flyktingsituationen i Europa väljer vi att 
använda text och bild ur tidningen 8sidor (se 
bilaga 6). 

Jag börjar med att visa en bild som hör till 
texten och eleverna samtalar med varann vad 
de tror den handlar om. Eleverna får varsin 
text och de elever som kan läsa turas om att 
läsa delar av texten högt och jag läser 
tillsammans med en elev som inte läser själv. 
Den andra läraren delar text med en av de 
läsande eleverna. Sen frågar jag eleverna 
vilken av frågorna de vill ta och stöttar vid 
behov hur man kan hitta svaret till den. Vi 
stannar lite extra vid frågetyp 2 och jag 
modellerar lite extra för att visa hur man 
gör.Frågetyp 3 är den fråga vi stannar längst 
vid och eleverna lyssnar på varandra och alla 
har ett eget svar att komma med. 

Samma lektionsupplägg som elevgrupp 1. 
Eleverna turas om att läsa texten och jag 
läser tillsammans med den elev som inte 
läser själv. Eleverna hjälper varann under 
läsningen när de fastnar på avkodningen 
av något ord. Sen tar de själva initiativ till 
vilken av frågorna de vill läsa och svara 
på. 

Frågetyp 2 - precis som i elevgrupp 1 
stannar vi lite här för vi märker att 
eleverna chansar lite när de ska svara. 
Frågetyp 3 blir vi kvar vid och eleverna 
ställer sig egna frågor utifrån det lästa och 
samtalet. 
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Bilaga 3 
Lektionsmaterial - Ulrikas skola 

Lektion 1 - elevgrupp 1   

1.     Hur lät Robban ? 

2.     Vad förstod Alice att Robban ville göra? 

3.     Varför tror du Robban är så lugn? 

 

1.     Vad hördes på vägen? 

2.     Vart gick Alice och Henrik? 

3.     Varför tror du Kalle hade fått håll i sidan? 

 

1.     Vart tog killen tag i Kalle? 

2.     Var måste dom låsa in sig i väntan på polisen? 

3.     Varför tror du Kalle undrar om Robban talar sanning? 

Egna frågor gjorda till: Snabba ryck – Gunnar Åsberg, lättlästnivå 3, Hegas förlag 

 

Lektion 1 - elevgrupp 2 

1. Vart är Farid på väg? 

2. Var lärde sig Farid att simma? 

3. Varför tror du Farid tycker att barnen ska vänta med att lära sig simma? 

1. Vad är det som har röd färg i bussen? 

2. Hur många barn har Farid? 

3. Varför tror du han vill slippa följa med till simskolan? 

1. Var väntar Farid på barnen? 

2. Vad har Farid i sin väska? 

3. Varför tror du Farid börjar bli arg? 

Egna frågor gjorda till: Simhallen - Per Alexandersson, lättlästnivå 2, Vilja förlag 

 

Lektion 2 - elevgrupp 1 och elevgrupp 2 

Fartyg fast i isen på Östersjön 

Många fartyg satt fast i isen utanför Kappelskär i Östersjön i torsdags.  
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Tre av fartygen var kryssnings-färjor, Amorelle, Isabella och Via Marie.  

Flera tusen passagerare fanns ombord.  

Två isbrytare arbetade hårt för att göra nya rännor i isen så att fartygen kunde komma loss. 

1.    Var satt fartygen fast? 

2.    Hur många passagerare fanns ombord? 

3.    Vad hände med passagerarna? 

text och frågor tagna ur Läsförståelse genom strukturerade textsamtal - Reichenberg & Lundberg 
(2011)  

 

Lektion 3 - elevgrupp 1 och elevgrupp 2 

 

 

Flyktingar tas emot i Malmö 

Just nu kommer det många 

människor på flykt 

till Sverige med färjor eller tåg. 

De har rest från Tyskland 

och Danmark. 

Under natten har 400 flyktingar 

kommit med färjor från Tyskland 

till olika hamnar i Sverige 

och fler kommer i dag, fredag. 

  

På tågstationerna och vid 
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hamnarna samlas frivilliga 

personer för att hjälpa 

flyktingarna. De får mat 

och vatten. De som vill stanna 

i Sverige får hjälp att ta sig 

till Migrationsverkets kontor 

och bostäder. 

 

 (typ1-fråga) 1.  I vilken svensk stad tas flyktingarna emot?  

(typ2-fråga) 2.  Var samlas det folk för att hjälpa flyktingarna?  

(typ3-fråga) 3.  Varför tror du det är så många människor som flyr?  

(typ3-fråga) 4.  Vad flyr de ifrån?  

(typ3-fråga) 5.  Varför tror du de vill komma till Sverige? 

Bild och text från Webbtidningen 8sidor, Egna inferensfrågor gjorda till texten: 
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Bilaga 4 
Bilder som förtydligat inferensmodellens tre frågetyper för eleverna på det individuella programmet 
under aktionerna: 

 

Frågetyp 1 

 

 

 
 

Frågetyp 2 

 

 

 
 

Frågetyp 3 
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Bilaga 5 
Aktionernas genomförande - Linns skola 

Under lektionerna har eleverna fått varsitt papper med texten och frågorna. De som kunnat har läst och 
besvarat frågorna skriftligt och de som inte kunnat har fått hjälp med läsning och skrivning i viss mån. 
Alla har suttit så att de kan se varandra. Då eleverna varit färdiga har någon av oss lärare läst upp 
texten samt frågorna högt. Då har vi haft tillfälle att modellera för eleverna hur vi tänker kring de 
texter vi läser. Efter har vi gått igenom vad alla svarat, fört diskussioner och funderat tillsammans hur 
vissa svar uppkommit. Eleverna har också sett att man kan uppfatta texten olika, att det inte behöver 
finnas ett enda svar som är rätt. 

De första tre lektionerna har jag haft huvudansvar men den andra pedagogen har deltagit i hög grad. 
Fjärde lektionen beslutade vi att rollerna skulle bli ombytta och jag skulle föra 
observationsanteckningar. 

 

Lektion 
1 

Till lektion ett skrev jag av de texter som Reichenberg & Lundberg hade använt i sin studie 
på gymnasiesärskolan som fanns i boken Läsförståelse genom strukturerade textsamtal. 
Det blev 4 texter. (se bilaga 7) Jag berättade om att det finns olika typer av texter och att 
man kan läsa dessa på olika sätt och förstå dem olika. Denna första lektion fick eleverna 
berätta vad de gillar för texter och vad de brukar läsa, vad de tycker är svåra texter och hur 
de brukar jobba med texterna. Under denna lektion modellerade jag olika meningar där det 
skedde en inferens för att visa eleverna att det kan vara olika saker som händer mellan en 
mening och en annan som inte står skrivet i texten. Jag och min kollega bestämde att 
eleverna först fick läsa och försöka svara på frågorna till texten och därefter gick vi igenom 
tillsammans. När vi sedan läste texten högt, antingen jag eller min kollega, modellerade vi 
under läsningen. Denna arbetsgång användes genom alla lektioner. 

Lektion 
2 

Lektion två hade jag och min kollega reflekterat över att texterna kanske skulle vara lite 
svårare, eller åtminstone längre. Här hade vi en text från 8 sidor som är en tidning med 
lättlästa nyheter som handlade om en brand på ett boende för ensamkommande 
flyktingbarn. Den texten gav upphov till en längre diskussion angående flyktingar. Vi hade 
även en kort fakta text om hur en råtta bet av kablarna i Londons tunnelbana samt en text 
som var en egengjord berättande text med mycket skrivet mellan raderna. 

Lektion 
3 

Till den tredje lektionen fick eleverna en text som följde en berättelsestruktur, en kort 
berättelse med ett budskap på slutet. Eleverna hade inga problem med frågorna till texten, 
men ingen av dem förstod budskapet i texten. De fick även en lättläst text från 8 sidor om 
en jordbävning. I texten stod det att människorna blev rädda för att det skulle komma en 
tsunami vilket de hade svårt att koppla ihop med jordbävningen. 

Lektion 
4 

Fjärde lektionen använde vi oss av två stycken lite längre texter från Reichenberg och 
Lundbergs bok Läsförståelse genom strukturerade textsamtal samt en kort faktatext om 
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flodhästar från www.wwf.se.  

Lektion 
5 

Den femte lektionen läste vi ett kapitel ur en bok som ingår i en serie vid namn Kallt Blod. 
Den heter De försvunna barnen. Kapitlet var ca 8 sidor med lätt text. Lärarna bestämde att 
de skulle läsa texten högt för eleverna för att underlätta för de lässvaga. Texten delades 
också upp i två delar där eleverna fick ett antal frågor efter första och ett antal efter andra. 

 

Lektionerna var från början tänkta att högst vara i 30 minuter, men har alla gånger överstigit 
tidsgränsen. Eleverna har efter varje lektionspass gjort en bedömning av lektionen utefter en vågrät 
skala med måtten 1 till 10 där svårighetsgraden bedömts. Tre av eleverna har uppgett att de tyckt det 
varit relativt lätta texter, även de gånger de inte riktigt förstått allt i texten. Den fjärde eleven har tyckt 
att det varit lite svårare. 

Vi valde tillsammans att prova olika typer av texter då vi ville se hur eleverna klarade variationen. Av 
de fyra deltagande eleverna var tre elever duktiga läsare. En elev läser väldigt sakta och har bitvis 
problem med avkodningen. En av eleverna är en riktig "bokslukare" enligt läraren och en elev har 
tränat väldigt mycket på att läsa mellan raderna på den tidigare skolan - både enligt läraren och enligt 
eleven själv. Eleven som bitvis hade problem med avkodningen fick som tidigare nämnts hjälp på 
olika sätt, hjälp att läsa hela texten, hjälp att skriva, hjälp att ljuda vissa bokstäver eller hjälp att peka 
på det ord som skulle läsas.  
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Bilaga 6 
Lektion 1 

Bo satt i en gammal gungstol av trä. 

Han gungade kraftigare och kraftigare. 

Plötsligt satt han på golvet. 

Frågor 

1.    Vad för slags stol satt Bo i?  

2.    Vad gjorde bo när han satt i stolen?  

3.      Varför satt Bo plötsligt på golvet? 

     

En man körde sin bil på motorvägen utanför xxxxxx. 

Plötsligt sprang en älg ut på vägen. 

Mannen vaknade upp på sjukhuset. 

Frågor: 

1.    Var körde mannen sin bil?  

2.    Vad såg mannen när han körde bilen?  

3.    Varför var han på sjukhuset? 

  

Lars fick syn på en stor knotig tall. Han kunde inte låta bli att klättra upp i den, högre och högre upp. 
På kvällen var han tvungen att åka till doktorn. 

Frågor: 

1.    Vad fick Lars syn på?  

2.    Vad gjorde han i tallen?  

3.    Varför fick han åka till doktorn på kvällen? 

 

En 10-årig pojke gick en fin sommarkväll ner till en sjö för att bada. Han råkade då komma ut på för 
djupt vatten och höll på att drunkna. Som tur var gick en äldre man förbi. Pojken ropade åt mannen att 
han skulle hjälpa honom. Mannen tog genast av sina kläder och simmade ut till pojken. Väl iland igen 
följde mannen med pojken hem och såg till att han fick något varmt att dricka. 

Frågor: 

1.    Vid vilken tid på dagen gick pojken för att bada? 

2.    Vad hände pojken när han badade? 

3.    Varför var det tur att en äldre man gick förbi sjön just då? 
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4.    Vad gjorde mannen innan han hjälpte pojken? 

5.    Varför fick pojken något varmt att dricka? 

Text och frågor tagna ur Läsförståelse genom strukturerade textsamtal - Reichenberg & Lundberg 
(2011)  

 

Lektion 2  

Brand på hem för flyktingbarn 

Klockan två på natten till tisdagen började det brinna 

i ett hem för ensamkommande flyktingbarn. 

Hemmet ligger i Boden i Norrbotten. 

Det brann i en lägenhet med två rum. 

Brandmännen kunde stoppa elden från att sprida sig. 

37 barn och två personal var i huset när det brann. 

Ingen människa blev allvarligt skadad av branden. 

Några som fått rök i sig behövde få vård. 

Det är inte klart varför det började brinna. 

Poliser ska undersöka om någon tänt eld på huset 

med flit. 

Frågor: 

Vart började det att brinna? 

Gick det att släcka elden? 

Varför behövde några få vård? 

Vad betyder ”att tända eld på huset med flit”? 

Varför tror du någon skulle göra så? 

Text från 8- sidor, egna frågor 

 

Det var eftermiddag och Lotta hade precis ätit köttfärssås och spagetti med sin mamma och sin 
lillasyster. Lördagen var kall och vit. Det hade varit sol igår men idag var det mulet. Lotta hade 
bråttom ut genom dörren. Hon hade tagit på sig sina tjockaste strumpor och hade en halsduk runt 
halsen. Hon tog sparken och for iväg. Hon var både nervös och glad på samma gång. 

 Frågor: 

Vilken tid på dagen var det? 

Vad hade Lotta precis gjort? 

Vad var det för väder? 
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Vilken årstid kan det vara? 

Vad har Lotta för kläder? 

Vad är en spark? 

Vad tror du att Lotta skulle göra? 

Egen text, egna frågor 

  

Råttan 

Femtio tåg stannade i London den 13:e februari 

1998 då en hungrig råtta bet igenom några elkablar. 

Det var tyvärr också slutet för råttan. 

Frågor: 

Vad gjorde tågen i London? 

Vem gjorde så att tågen stannade? 

Vad hände med råttan? 

Faktatext från www.ungafakta.se  

Egna frågor 

 

Lektion 3 

Det kan alltid vara värre!  

En stackars plågad man hade gått till sin rabbi (präst) för att be om  

råd.  

"Kära rabbi", började han, "mitt liv är ett rörigt elände. Jag har bara ett  

litet hus med ett trångt rum. I detta rum bor jag med min fru och mina  

barn, våra föräldrar, våra kusiner och svärföräldrar. Vi står och går  

på varandra och går varann på nerverna hela tiden! Vad ska jag ta  

mig till??"  

"Har du några djur?" undrade rabbin.  

"Ja", sa mannen, "jag har en ko, en get och några höns."  

"Ta då in djuren också i huset", sa rabbin.  

Mannen blev lite förvånad över rabbins råd, men gick hem och gjorde som han blivit tillsagd. Nästa 
dag kom han tillbaka.  

"Kära rabbi", gnällde han, "nu är livet värre än någonsin! Mitt lilla hus har  

förvandlats till rena ladan!"  
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"Ta då ut hönsen", sa rabbin.  

Nästa dag var mannen tillbaka hos rabbin igen.  

"Kära rabbi", suckade han, "geten stångar sönder allt hon ser. Mitt liv är som en mardröm!"  

"Ta då ut geten", var rabbins råd.  

Följande dag återvände mannen.  

"Kära rabbi", stönade han, "kon tuggar på allt hon ser och bajsar på golvet. Ett sånt eländes elände!"  

"Ta då ut kon", sa rabbin.  

Dagen efter kom mannen tillbaka. Hans ansikte sken som solen och han andades frid och ro.  

"Kära rabbi", sa han, "sedan jag plockade ut djuren ur huset har mitt liv blivit så mycket bättre! Det är 
inte lika trångt längre, det luktar inte och ingenting går sönder."  

"Du ser", sa rabbin. "Det kan alltid vara värre."  

Slut!  

Frågor:  

Vem var det som gick till en rabbi?  

Varför gick han till en rabbi tror du?   

Varför var han plågad?   

Vad skulle mannen ta in i huset?   

Vilka djur hade mannen?  

När mannen kom tillbaka nästa dag hur tyckte han att det gått?   

Vad gjorde geten?   

Vad gjorde kon?   

Vad hände när djuren inte var kvar inne?  

Varför sa rabbi som han gjorde på slutet? Vad menade han med det?  

Text tagen från www.ungafakta.se 

Egna frågor 

 

Jordbävning  

Marken har skakat kraftigt i natt i landet Chile.  

En miljon människor har tvingats lämna sina hem.  

Många är rädda för att det ska komma en jättevåg  

från havet efter jordbävningen, en tsunami.  

Flera människor har hittats döda men än är det inte klart  

hur många som dött. Minst 15 personer har blivit  
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skadade.  

Det är vanligt med jordbävningar i Chile. Senast landet hade  

en stor jordbävning var 2010. Då blev det också en stor flodvåg och omkring 500 människor dog.  

Frågor 

Vad hände på natten i Chile?  

Hur många människor kan inte bo kvar i sina hem?  

Varför tror du att de inte kan bo kvar?  

Vad är folk rädda för?  

Hur många har man hittat som dött?  

Varför kan det bli en flodvåg?  

Text tagen från 8-sidor, egna frågor 

 

Lektion 4 

Pia var ute i skogen för att plocka blåbär. Då hörde hon plötsligt några smygande steg bakom sig. När 
hon kom hem undrade hennes mamma varför hon inte hade några blåbär med sig hem.  

Frågor: 

1.    Vad gjorde Pia i skogen?  

2.    Vad hörde Pia när hon var i skogen? 

3.    Varför hade hon inga blåbär med sig hem? 

  

Erik och Per lekte bland isflaken på en sjö. De blev modigare och modigare och hoppade från det ena 
isflaket till det andra. Plötsligt befann sig Erik i vattnet.   

Frågor: 

1.    Var lekte Erik och Per? 

2.    På vilket sätt lekte Erik och Per? 

3.    Varför befann sig Erik helt plötsligt i vattnet? 

Texter och frågor tagna ur Läsförståelse genom strukturerade textsamtal - Reichenberg & Lundberg 
(2011)  

 

Flodhäst (Hippopotamus amphibius)  

Flodhästen lever i Afrika. Djuren lever tillsammans i flockar.  

Flodhästen kan bli ungefär 5 meter lång och väger ca 4,5 ton!   

Flodhästar tillbringar mesta tiden i vatten, för att svalka sig och inte brännas av solen. Den betar gräs 
på land. Dvärgflodhästen har ett speciellt slem på huden, det fungerar ungefär som en solskyddskräm.  
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Flodhästen tillbringar mycket tid i vatten men den är dålig på att simma. Istället går den på botten.  

Flodhästen har imponerande långa och stora tänder, men den är en växtätare. Flodhästen betar mest 
gräs, den äter ungefär 50 kg vätxmassa om dagen.  

Flodhästen ser kanske lugn, klumpig och snäll ut, men är faktiskt aggressiv och farlig. Till och med 
krokodilerna backar undan.  

Frågor:  

Hur stor blir en flodhäst?  

 Var kan du träffa på en flodhäst?  

 Varför tillbringar flodhästen så mycket tid i vattnet?  

 Vad kan växtmassa vara för något?  

Varför backar krokodilerna för flodhästen?  

 Vad betyder hippopotamus amphibius?  

Texten tagen från www.wwf.se 

Egna frågor 

 

Lektion 5 

Kallt blod – de försvunna barnen  

Vad är det Simone ser i tidningen?  

Var flyttar Johan Beck in?  

Vilka är Simone & Tobias?  

Det står i texten att Tom, Tobias gamla klasskompis kunde spana på Tobias förut från hans rum. Vad 
menar man med det?  

Varför har mannen i fåtöljen solglasögon på sig tror du?  

Varför kommer inte Tobias att få någon hund?  

Varför var Johan trött och ville vara ensam?   

Varför tror du att Johan tar av sig sina solglasögon när barnen gått?  

 Vad tänker du då du läser den sista meningen i kapitlet?  

Vad tror du kan hända i nästa kapitel?  

Texten är första kapitelet i Jörn Jenssens serie Kallt blod - de försvunna barnen, 2009. Sanoma 
utbildning, egna frågor 
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