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Litteraturstudiens syfte är att undersöka vilka främjande arbetssätt som enligt forskning 

utvecklar elevers läsförståelse i ett heterogent klassrum. Denna litteraturstudie är uppbyggd på 

kvalitativa studier. Bakgrunden innehåller bland annat information om vad det står om 

läsförståelse i styrdokument och läroplanen för grundskolan. Fortsättningsvis finns det också 

en begreppsförklaring för relevanta begrepp som förekommer i litteraturstudien. Bakgrunden 

avslutas med en definition av Vygotskijs sociokulturella teori som kopplas till studien och 

diskuteras i diskussionen.  

I resultatet har det framkommit att det finns ett flertal främjande arbetssätt som utvecklar elevers 

läsförståelse. De mest förekommande arbetssätten för ett främjande arbetssätt inom 

läsförståelse har lyfts upp och diskuterats senare i diskussionen. Det är bland annat reciprocal 

reading, transactional strategy instructions, collaborative strategic reading, separat 

undervisning och undervisning inom klassens ram, att tänka högt och att göra referenser.  

Sammanfattningsvis är de olika arbetssätten viktiga för utveckling av läsförståelse i ett 

heterogent klassrum. Det är inte en självklarhet att alla arbetssätten fungerar för alla elever 

utan måste individanpassas för att gynna elever.   

___________________________________________________________________________ 
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1. Inledning   

Under våra andra och tredje VFU-perioder insåg vi att undervisning i ett heterogent klassrum 

kan vara utmanande. Det finns elever med flera olika behov och förutsättningar som 

undervisningen behöver anpassas till och vi har noterat, genom observationer i klassrummet, 

att elevernas kunskaper i läsförståelse ofta brister. Elever saknar inte sällan fördjupad förståelse 

för det de läser, utan läser för att de ”måste”. Vi noterade att flera av eleverna ser också 

”bänkboken” som en utfyllnadsaktivitet om det finns tid över. Därför fokuserar denna 

litteraturstudie på utvecklande arbetssätt för ökad läsförståelse i klassrummet.   

I heterogena klassrum finns idag elever från olika kulturer, religioner, styrkor och svagheter, 

funktionshinder, andra svårigheter och sociala bakgrunder och många talar flera språk parallellt 

med svenskan. Det gör att lärare måste skapa en inkluderande lärandemiljö som gynnar alla 

elever, inte bara kunskapsmässigt utan även socialt. I Läroplanen för grundskolan 

förskoleklassen och fritidshemmet (2011, rev. 2019, s. 6) framgår det att skolans uppgift är att 

ge eleverna en undervisning som är anpassad till deras tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper. 

I samband med både en- och flerspråkiga elevers försämrade resultat i läsförståelse har 

diskussioner väckts om läsförståelse och läsundervisning. Skolverket har därför satsat på 

Läslyftet som innebär fortbildning för lärares pedagogiska utveckling inom läsande och 

skrivande i undervisningen (Lindholm, 2016, s. 173). Med Skolverkets krav, måste lärare 

utveckla arbetssätt där de kan möta och utveckla elever som kommit olika långt i sin 

språkutveckling. Fokus i följande litteraturstudie ligger på att undersöka vilka arbetssätt som 

tidigare forskning visar vara gynnsamma för läsförståelse i heterogena klasser.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vilka arbetssätt inom läsförståelse som enligt 

forskning anses vara mest gynnsamma för elever i det heterogena klassrummet.  

• Vilka arbetssätt menar tidigare forskning främja elevers läsförståelse i det heterogena 

klassrummet?  
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3. Bakgrund   

I bakgrunden redovisas styrdokumentens innehåll, (3.1), som rör skolans uppdrag i allmänhet 

och läsförståelse i synnerhet. Därefter ges en begreppsdefinition av det heterogena klassrummet 

(3,2), läsförståelse (3.3) och läsförståelsestrategier (3.4). I den sista rubriken i bakgrunden, 

(3.5), diskuteras Vygotskijs syn på förståelse och lärande.  

3.1 Styrdokument och läroplan  
I skollagen (2010:800) framgår att alla barn och elever ska få möjlighet att stimuleras utifrån 

deras förutsättningar. Det är därmed skolans uppdrag att förmedla kunskap om språk, lärande 

och identitetsutveckling för att eleverna ska kunna utveckla kommunikativa och receptiva 

förmågor. Det i sin tur ger en möjlighet för eleven att få starkare tilltro till sin språkliga förmåga. 

Därför är det nödvändigt att lärare möjliggör för alla elever att få en likvärdig utbildning inom 

alla ämnen för att eleverna ska kunna nå skolans mål.  En likvärdig utbildning innebär inte att 

resurser ska fördelas lika i alla skolor i Sverige utan snarare om att den ska anpassas utifrån 

varje elevs behov (Skolverket, 2011 rev. 2019, s. 7). Det är därför viktigt att arbeta med olika 

arbetssätt för att elever ska själva ta del av det som passar bäst.    

Varje individ ska få en likvärdig möjlighet att utvecklas utifrån sitt individuella utgångsläge 

och sin förmåga. Enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011, 

rev. 2019, s. 5. Fortsättningsvis Lgr 11) är det skolans skyldighet att varje elev får möjlighet att 

lära och utveckla kunskaper samt att utveckla en livslång lust att lära. Utgångspunkten ligger i 

elevernas tidigare erfarenheter, kunskaper, bakgrund och språk (Skolverket, 2011 rev.2019, s. 

5–6). Lärare ska visa hänsyn till varje elevs behov och förutsättningar samt tänkande och 

tidigare erfarenheter. Vidare ska de planera och anpassa undervisningen och ge särskilt stöd för 

de eleverna med svårigheter. I arbetet med detta ska eleven känna att kunskap är meningsfullt 

och att hen får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling (Skolverket, 2011 rev. 2019, s. 

12–13).     

I Lgr11 (Skolverket, 2011, rev. 2019, s. 9) understryks den goda lärandemiljön som gynnar 

utveckling och lärande. En god lärandemiljö innebär ett klassrumsklimat som ger eleverna en 

variation av möjligheter att lära och utveckla sina kunskaper. Det kan vara i form av tillgängliga 

grupprum, att flera lärare kan utgöra stöd i klassrummet, att konkret material som stödjer 

eleverna används i undervisningen och så vidare. Vidare menar Skolverket att skolan ska sträva 

efter att vara en social gemenskap där eleven känner trygghet, vilja och lust att lära samt en 

självkänsla som utvecklas (Skolverket, 2011 rev. 2019, s. 7). Det är ett av skolans många mål 
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att se till varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket både i tal 

och skrift på ett fungerande sätt. Elever ska också lära sig att tänka kritiskt och självständigt 

samt kunna lära och arbeta både enskilt och tillsammans med andra (Skolverket, 2011 rev. 

2019, s. 11–12).  Eftersom läsförståelse är en viktig förmåga att inneha både i och utanför skolan 

är det viktigt att undersöka hur arbetet med kognitiv utveckling kan stärkas. Därför syftas denna 

litteraturstudie till att belysa vilka arbetssätt inom läsförståelse som gynnar elever i det 

heterogena klassrummet.  

3.2 Det heterogena klassrummet  
Skolverket belyser skolans uppgift om att ” […] främja förståelse kring andra människor och 

förmåga till inlevelse” (2011 rev. 2019, s. 5) med individer med olika intressen och åsikter. Det 

betyder att eleverna måste lära sig att acceptera alla människors olikheter och lika värden. ”En 

skola för alla” är att eleverna ska känna och utveckla en samhörighet i en inkluderande miljö 

oavsett var man själv kommer ifrån eller har för bakgrund. Undervisningen ska ge möjlighet 

till att alla elever ska känna en delaktighet. Därför är det viktigt att lärare inkluderar och planerar 

undervisning till en heterogen klass (Skollagen, 2010:800, § 1 kap. 2). Grundskolan har 

förändrats under de senaste tjugo åren. Skolverksamheternas elevgrupper är heterogena vilket 

innebär att vi har elever med andra modersmål, funktionsnedsättningar, olika religioner, genus, 

sexuell läggning eller med någon annan faktor som gör att utbildningen måste individanpassas. 

Begreppet heterogen har många olika definitioner. En heterogen klass kan också vara att elever 

grupperar sig utifrån upplevd samhörighet (Sou, 2017:54, s. 16).  

3.3 Läsförståelse  
I Läsningens psykologi och pedagogik menar Lundberg (2010, s. 9) att beroende på vilken typ 

av text, dagstidning, meddelanden eller en läxa, som läses och till vilket syfte används olika 

lässtrategier. Westlund (2009, s. 49) menar att läsförståelse bygger på två olika faktorer. Dessa 

faktorer är avkodning och språkförståelse. Det innebär att eleverna måste ha en god förmåga att 

avkoda ord samt ha ett stort ordförråd och bred språkförståelse. Avkodning handlar om 

igenkänning av ordet, ordets betydelse och vad det har för grammatiska betydelser. När 

eleverna sedan känner igen ordet och har en avkodning kommer de att ha en bättre 

språkförståelse än tidigare.  

Enligt Lgr11 (Skolverket, 2016, s. 8) är det en rättighet att kunna läsa, förstå, tolka och tala om 

olika texter både eftertänksamt och kritiskt. Elever behöver få en medveten undervisning i 

läsförståelse redan i de första skolåren. Senare måste detta följas upp med fortsatt stöd från 

lärarna för att eleverna ska bli aktiva och kritiska läsare. En god läsförståelse är inte endast till 
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nytta i svenskundervisningen, utan möjliggör en positiv utveckling av kunskaper i alla 

skolämnen. Förmågan att kunna förstå och göra sig förstådd är viktig för att klara sig i ett 

samhälle som är uppbyggt på skriftspråklig kompetens. Med läsförståelse avses oftast det som 

förstås vid läsning av en text, det vill säga att kunna läsa och förstå samtidigt (Skolverket, 2016, 

s. 8–10). Moyer (2011, s. 253–254) menar att läsförståelse inte bara handlar om att läsa utan att 

även lyssnandet till en uppläst text kan ses som läsförståelse. Hon menar att samma 

tankeprocesser används oavsett om eleven själv läser texten eller om hen lyssnar på den genom 

att bara aktivt lyssna och hänga med eller att följa med i den skriftliga texten samtidigt som den 

läses/spelas upp. Det finns fler definitioner på läsförståelse och det har och göra med att det är 

flera faktorer som samverkar och utgör läsförståelse.     

Skolverket (2016, s. 18) definierar läsförståelse som förmågan att kunna tolka, hantera 

information och skapa mening i olika texter. Westlund (2009, s. 70) menar att läsaren läser för 

att förstå och skapa mening. Det är en interaktion som sker mellan text och läsare då läsaren 

både ska iaktta och känna samhörighet med innehållet av texten. Läsförståelse kräver därför ett 

aktivt deltagande vilket innebär att individen som läser texten behöver läsa på olika sätt för att 

skapa en samhörighet med texten.  

Det finns många faktorer som bidrar till förståelse men i tidigare forskning läggs störst vikt på 

språket. Språk är människans främsta redskap för att exempelvis tala, skriva, uttrycka känslor, 

utveckla sin identitet och förstå andra och göra sig förstådd med mera (Benson, 2004, s. 2). I 

ett samhälle där språk, kultur, livsåskådningar och generation möts är det av stor vikt att inneha 

ett rikt språk. Detta då man möter människor från alla delar av världen som har med sig andra 

språk och tankesätt (Skolverket, 2011 rev. 2019, s. 257).    

Läsförståelse är ett brett och därför svårdefinierat begrepp. Westlund (2009, s. 69) menar att än 

idag finns det ingen läsforskare som har formulerat en modell som täcker alla grundläggande 

delar för läsförståelse, det vill säga de olika strategierna som finns att använda för att förstå en 

texts innehåll. Vad som däremot är troligt är att det är många faktorer som samspelar och 

påverkar läsförståelsen, allt från människans motivation och vilja att läsa till flera olika 

socioekonomiska bakgrundsfaktorer som resurser i skolan, uppväxtmiljö och levnadsvillkor.  

Ytterligare en definition av läsförståelse är Westlunds (2009, s. 8) liknelse. Hon ser läsförståelse 

som ett stort hav som påverkas av olika väderförhållanden. Det är läraren som styr båten men 

behöver samtidigt en besättning som hjälper till. Ju längre ut på havet man kommer desto mer 

utmaningar och möjligheter tillkommer. Båten flyter på havsytan och det går att se en bit under 
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den men förmågan att komma djupt ner på havsbotten har ännu inte uppnåtts. Läsförståelse 

kräver att läsaren ställer frågor om texten för att förstå den. Om elever endast ställer frågor på 

ytan och det som står på raderna lär de inte förstå textens innehåll på ett djupare sätt. De kommer 

inte upptäcka det som står mellan och bortom raderna. Här måste läraren agera och hjälpa 

eleverna vidare för att lära sig och förstå hur man gör för att förstå en text. Det är ett axiom att 

läsförståelse inte uppstår automatiskt bara för att man kan läsa flytande trots att många 

kopplingar görs till god ordavkodning och läsflyt (Westlund, 2009, s. 8).  

Elever med läsförståelsesvårigheter har en annorlunda syn på läsning. De läser utan att veta 

varför, de läser snabbt för att bli klara och de kopplar inte det de läser till sina tidigare 

erfarenheter. Dessa elever kallas för ”svaga läsare” men det har inget att göra med deras 

individuella bakgrunder utan handlar bara om den nivån eleverna anses vara på vad gäller 

läsutvecklingen (Skolverket, 2016, s. 8). 

Thoughtful literacy är ett begrepp som innebär att elever får använda sin kunskap och tänka 

kritiskt. Westlund (2009, s.70) menar att elever inte får använda denna strategi mycket utan att 

oftast handlar om att deras kompetenser mäts genom olika kontrollfrågor. Vidare menar hon att 

lärare bör ge eleverna en chans att själva diskutera och resonera kring sin förståelse för att den 

ska få betydelse för läsaren. Mycket har att göra med de olika inferenser, det vill säga det som 

står mellan raderna som läsaren själv måste upptäcka, som utgör de betydelsefulla aspekterna i 

läsandet (Westlund, 2009, s. 69–70). I denna uppsats definieras begreppet läsförståelse enligt 

Westlunds modell: “[...] läsförståelse är en dynamisk och målorienterad process, som inkluderar 

färdigheter, strategier, tidigare kunskap och motivation” (Westlund, 2009, s. 70). Denna modell 

inkluderas i de olika arbetssätten som förekommer i resultatet. Läsförståelse kräver att man 

behärskar olika läsförståelsestrategier, det vill säga metoder som används för att förstå det man 

läser.   

3.4 Läsförståelsestrategier    
Läsförståelsestrategier är strategier som ska leda fram till en dynamisk och målorienterad 

process. De består av olika verktyg som skall verka som hjälpmedel när eleverna läser, oavsett 

vilka tidigare kunskaper och erfarenheter eleverna har med sig. Det finns många olika 

läsförståelsestrategier som kan användas men studien inriktas på användbara strategier i det 

heterogena klassrummet. Målet med läsning är inte bara att kunna avkoda utan även att kunna 

förstå det lästa. För att kunna uppnå detta krävs förståelse för hur de olika 

läsförståelsestrategierna hör ihop och samverkar med varandra snarare än att bara förstå vilka 

faktorer som påverkar läsförståelsen. Läsförståelsen förknippas inte endast med svenskämnet 
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utan har i allt större utsträckning en viktig roll för det livslånga lärandet (Westlund, 2009, s. 

96). Det är viktigt att förstå att det man läser för att läsandet ska meningsfullt. Det finns flera 

strategier att använda sig av för att förstå det man läser.  

Stensson (2006, s. 29) visar hur erfarna läsare gör när de läser för att förstå texten. Ett par viktiga 

läsförståelsestrategier som gynnar läsförståelseprocessen, menar hon, är att göra kopplingar, 

att ställa frågor, att skapa inre bilder, inferenser: att läsa mellan raderna, att bestämma vad 

som är viktigt och att syntetisera. Stensson menar att det som karaktäriserar en erfaren läsare är 

att den kan aktivera tidigare kunskaper genom att koppla det lästa till sitt eget liv och sina egna 

erfarenheter. Erfarna läsare ställer också frågor till texten för att bättre förstå den. Det handlar 

om att de då får en djupare förståelse och upptäcker vad som står mellan och bortom raderna i 

texten. Vidare menar Stensson att läsarna skapar inre bilder för att se handlingen i texten 

framför sig. Erfarna läsare kan göra inferenser, det vill säga tolka och göra förutsättningar kring 

texten. Vidare säger Stensson att dessa läsare själva kan avgöra det som är viktigast i en text 

och kan sammanfatta de viktigaste aspekterna. Det framgår då lärare kan se att eleverna 

använder de ovannämnda strategierna. En sista faktor som hon nämner är att en erfaren läsare 

kan hitta tillbaka, det vill säga har idéer om hur läsaren kan gå tillväga när förståelsen förlorats. 

Dessa strategier sker dock inte alltid medvetet utan den erfarna läsaren gör detta automatiskt 

och troligen undermedvetet. Det är viktigt att lärare som undervisar om dessa strategier själva 

är medvetna om strategierna, menar Stensson. De ska kunna sätta ord på hur de tänker när de 

läser och vad de tänker på när de analyserar (Stensson, 2006, s. 29).   

3.5 Den sociokulturella teorin 

Den ryske psykologen Vygotskij menar att lärandet sker genom deltagande i gemenskap 

(Westlund, 2009, s. 21). De grundläggande perspektiven i lärprocessen är språket och 

kommunikationen i interaktion med andra människor. Denna sociokulturella teori grundar sig 

på att kunskap utvecklas i en kontext, det vill säga olika sociala sammanhang. Vygotskij menar 

även att lärare inte ska bortse från den kultur som eleverna befinner sig i då det är där lärandet 

sker (Westlund, s. 22).  

Vygotskij lägger alltså stort fokus på interaktion. Han menar att samspel har stor betydelse för 

begreppsbildning och språkutveckling hos elever. Enligt Vygotskij är språket den viktigaste 

faktorn för elevers tänkande och handling (Skolverket, 2018, s. 2) och det är genom att lyssna, 

läsa, skriva och tala som det mesta lärandet sker (Dysthe 2003, s. 7–10). I heterogena klasser 

finns det elever med fler språk än svenska därför är det viktigt att undervisa på ett sådant sätt 

så att alla elever inkluderas och utvecklar sina språkkunskaper.   
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Med den proximala utvecklingszonen menar Vygotskij att när människan har lärt sig att 

behärska ett nytt begrepp eller en ny färdighet är hen redo för att lära sig något ännu nyare 

eftersom han menar att människan är i ständig utveckling. Ett exempel kan vara att den som lärt 

sig avkoda snart kommer ha förmågan att läsa längre texter (Säljö, 2012, s. 193). 

Ett centralt begrepp inom den sociokulturella teorin är mediering. Begreppet betyder att 

människor använder sig av redskap för att skapa förståelse för något. Vygotkij menar att 

individen använder sig av både materiella och språkliga redskap för detta. Dessa redskap 

används för att kunna kommunicera och förstå omvärlden och agera i den. De språkliga 

redskapen är exempelvis bokstäver, siffror, begrepp, och så vidare. Medan de materiella 

redskapen är olika metriska redskap som människor använt genom tiderna, till exempel att mäta 

med fot och tum (Säljö, 2012, s. 187).   
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4. Metod   

Under följande underrubriker kommer tillvägagångssättet för denna litteraturstudie att 

redovisas i detalj. Längre ner finns även en tabell som visar vilka sökningar som gjorts och vad 

resultatet i sökandet har visat. 

4.1 Informationssökning   
För att finna svar på frågeställningen och bidra till forskningen inom skolvärlden kommer 

uppsatsen att baseras på litteraturstudier. Innan frågeställningen för arbetet skrevs, sökte vi efter 

artiklar inom läsförståelsestrategier dels för att avgränsa oss, dels för att få en helhetsbild över 

området. På så vis kunde vi avgöra i vilken utsträckning ämnet är forskat på sedan tidigare. 

Därefter justerades frågeställningen och vi sökte efter vetenskapligt granskade artiklar i olika 

söktjänster som exempelvis SwePub, Primo, ERIC (EBSCO) och Google Scholar för att finna 

artiklar som är relevanta att använda i detta självständiga arbete. Vi avsåg hitta artiklar som ser 

på området från olika perspektiv där olika forskare har olika syn på läsförståelse i heterogena 

klassrum. Vid användning av dessa söktjänster begränsade vi våra sökanden genom att avgränsa 

årtalen från 2000 till nutid. Anledningen till det är att vi inte vill ha för gamla artiklar utan helst 

så nya som möjligt för att själva kunna bidra med bra forskning inom ämnesområdet. Ytterligare 

en avgränsning som gjordes var att artiklarna som eftersöktes skulle vara vetenskapligt 

granskade.  

4.2 Sökord 

Till en början använde vi oss av hela meningar för att söka på tjänsten Google Scholar. Här 

hittade vi studentuppsatser men valde att inte använda dessa då det endast är tolkningar som 

gjorts av andra primära eller sekundära källor. Vi valde dock att studera deras referenslistor för 

att hitta relevanta artiklar. I databasen ERIC användes kortare begrepp på engelska och dessa 

sattes inom citattecken, för att markera att det specifika ordet som efterfrågas ska sitta ihop, och 

trunkerades. Till exempel: 

• heterogeneous classroom  

• *heterogeneous classroom*  

• heterogeneous classroom AND Reading comprehension  

• heterogeneous class  

• pupil group* AND heterogeneous class*  

Ytterligare en söktjänst som användes är Primo. Här söktes både kortare begrepp och längre 

meningar som till exempel, läsförståelse, läsförståelsestrategier, flerspråkighet, modersmål 

och arbetssätt som gynnar flerspråkiga elever. På Primo fanns övervägande böcker som är 
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tillgängliga i biblioteket i Jönköpings universitet. I dessa återfanns inspiration och relevant 

material till arbetet. Till sist har vi använt oss av söktjänsten SwePub men där hittade vi inget 

relevant för vårt arbete. Det har troligtvis att göra med att vi inte lagt ned mycket tid på denna 

som resterande söktjänster. 

Särskilt intressanta var artiklar med liknande frågeställning som vår för att få mer inspiration 

och idéer. När artiklarna hittats inleddes en sovring för att välja de mest lämpliga och sedan 

använda oss av färgkodning för att samla information som gynnar vårt arbete. Färgkodning 

innebär att markera de delar som hör ihop i samma färg för att sedan enklare kunna skriva ihop 

en text. Vi valde de mest lämpliga artiklarna genom att först och främst läsa rubriken och 

nyckelorden till artikeln samt en sammanfattning (på de artiklar det har funnits tillgängligt). Vi 

tittade även på årtalet för respektive artikel för att avgöra om artikeln är lämplig att använda. 

För att arbeta vidare samlade vi data från alla olika artiklar och böcker och sedan börja skriva 

vårt arbete och besvara frågeställningen. Under arbetets gång har vi både skumläst och närläst 

för att hitta relevant resultat till vårt arbete.  

4.3 Tabell 1, litteratursökning  
     

Söktjänst  Sökord Eventuell 

avgränsning  

Antal 

träffar  

Namn på artikel (inte nödvändigtvis 

använda) 
ERIC 

(EBSCO)  

Heterogeneous 

classroom 

Peer 

Reviewed  

427 -  

 Heterogeneous 

classroom AND 

reading 

comprehension 

Peer 

Reviewed 

16  Collaborative Strategic Reading during 

Social Studies in Heterogeneous Fourth-

Grade Classrooms. 

 "reading strategies" 

(heterogeneous 

class*) 

Peer 

Reviewed 

6 Promoting Reading Comprehension, Content 

Learning, and English Acquisition through 

Collaborative Strategic Reading (CSR).  

Google 

Schoolar  

Heterogena klasser  -  19 300 -  

 Läsförståelse I det 

heterogena 

klassrummet 

-  2 290 Reciprocal Teaching för elever i 

läsförståelsesvårigheter: En undersökning 

om hur några svensklärare beskriver och 

reflekterar kring RT-modellen i klassrummet 

för elever i läsförståelsesvårigheter 

 Lässtrategier i 

heterogena klasser 

-  364 Läsförståelse och undervisning om 

lässtrategier  

 "Reading strategies" 

in "heterogeneous 

class*" 

-  163 -  

SwePub  Läsförståelse i det 

heterogena 

klassrummet 

-  0 -  

http://web.b.ebscohost.com.proxy.library.ju.se/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6i2Sbek63nn5Kx95uXxjL6prUutqK5KrpayUrOvuEuxls5lpOrweezp33vy3%2b2G59q7Ra%2brr0%2b1prdNrqykhN%2fk5VXj5KR84LPjiufZpIzf3btZzJzfhru7yE22p7JNtpzkh%2fDj34y73POE6urjkPIA&vid=7&sid=756b2699-25f8-48fa-9202-a96afa007881@pdc-v-sessmgr04
http://web.b.ebscohost.com.proxy.library.ju.se/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6i2Sbek63nn5Kx95uXxjL6prUutqK5KrpayUrOvuEuxls5lpOrweezp33vy3%2b2G59q7Ra%2brr0%2b1prdNrqykhN%2fk5VXj5KR84LPjiufZpIzf3btZzJzfhru7yE22p7JNtpzkh%2fDj34y73POE6urjkPIA&vid=7&sid=756b2699-25f8-48fa-9202-a96afa007881@pdc-v-sessmgr04
http://web.b.ebscohost.com.proxy.library.ju.se/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6i2Sbek63nn5Kx95uXxjL6prUutqK5KrpayUrOvuEuxls5lpOrweezp33vy3%2b2G59q7Ra%2brr0%2b1prdNrqykhN%2fk5VXj5KR84LPjiufZpIzf3btZzJzfhru7yE22p7JNtpzkh%2fDj34y73POE6urjkPIA&vid=7&sid=756b2699-25f8-48fa-9202-a96afa007881@pdc-v-sessmgr04
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 reading 

comprehension in 

heterogeneous class 

-  1 Teaching reading comprehension - how do 

teachers each? 

 

Primo "reading 

comprehension" in 

heterogeneous 

classroom 

Peer 

Reviewed 

 

Fulltext  

30 Tips for Teaching: Flexible Groupping and 

Group Retellings Include Struggling 

Learners in Classsroom Coomunites 

 reading 

comprehension 

learning 

(heterogeneous class) 

Peer Reviwed  

 

Fulltext  

2000-2020 

6 892 The Use of Cooperative Learning Through 

Tai (Team Assisted Individualization) In 

Reading Comprehension 

     

 

4.4 Materialanalys   
I detta avsnitt redogörs materialet som har använts i denna litteraturstudie. Vi kommer att 

diskutera och redogöra tillvägagångssätt och resultat samt styrkor och svagheter i materialet.  

Metodanalysdelen omfattade tre olika punkter som vi jobbade efter.  Första punkten innehöll 

en översikt av all hittat material kopplat till vårt syfte och resultat. Vid denna fas samlade vi allt 

material, läste igenom det och antecknade kort om vad respektive artikel handlade om för att 

kunna avgöra artiklarnas relevans för vår studie. Vi antecknande och färgkodade för att kunna 

se helheten. I den andra fasen låg fokuset på om artiklarnas resultat var relevant och användbart 

till resultatet. Genom färgkodning och små anteckningar kunde vi avgöra detta. Sista fasen var 

likheter och skillnader mellan vårt valda resultatmaterial. Vi kategoriserade genom att skriva 

ned vad varje artikel handlade om för att sedan kunna urskilja och skriva om dem i vår studie. 

Vi använde oss även av färgkodning där vi enkelt kunde se vilka artiklar som hade samma 

åsikter kring vår frågeställning.  

4.5 Tabell 2, använt material  

    

Författare   Publikationstyp  Titel Årtal 

Afflerbach, P., 

Pearson, P.D. & 

Paris, S.G. 

Artikel  Clarifying Differences Between 

Reading Skills and Reading 

Strategies. The reading Teacher 

2008 

Benson, Carole Artikel  The importance of mother 

tongue-based schooling for 

educational quality. 

2004 

Brown, R. Artikel  The Road Not Yet Taken: A 

Transactional Strategies 

Approach to Comprehension 

Instruction 

2008 
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Kaya, A. Artikel  Hur bör sva bedrivas, inom 

svenskundervisning eller separat. 

Nationellt centrum för svenska 

som andraspråk. 

2014 

Klingner, K. Janette 

& Vaughn, Sharon 

Artikel  Using Collaborative Strategic 

Reading. Teaching Exceptional 

Children 

1998 

Lindholm, A.  Artikel  -Flerspråkiga elevers 

läsförståelse på svenska – Om 

lässtrategier och läsutveckling på 

mellanstadiet. 

-Flerspråkiga elevers 

läsförståelse kan utvecklas med 

lässtrategier. Göteborgs 

universitet. 

2019 

Olin-Scheller, 

Christina & 

Tengberg, Michael 

(red.) 

Bok Läsa mellan raderna 2016 

Lundberg, P. Ulf, 

Säljö, Roger & 

Liberg, Caroline 

(red.) 

Bok  Lärande Skola Bildning, 

grundbok för lärare. 

2012 

Moyer, Jessica Artikel  What does it really means to 

”read” a text? 

2011 

Ness, M. Artikel  Learning From K-5 Teachers 

Who Think Aloud  

2016 

Palinscar, A.S. & 

Brown, A.L. 

Artikel  Reciprocal Teaching off 

comprehension-fostering and 

comprehension-monitoring 

activities. Cognition and 

Instruction 

1984 

 

 

Olson, Carol Booth 

& Land, Robert 

Artikel  A cognitive strategies approach 

to reading and writing instruction 

for English language learners in 

secondary school. 

2007 

Shanahan, T., 

Callison, K., 

Carriere, C., Duke, 

N. K., Pearson, D., 

Schatschneider, C., 

& Torgesen, J. K. 

Artikel Improving Reading 

Comprehension in 

Kindergarten through 3rd 

Grade: A Practice Guide. 
Washington 

2010 

SFS (2010:800). 

Skollagen 

  2010 

Skolverket Kunskapsöversikt Att läsa och förstå - läsförståelse 

av vad för vad? 

2016 

Skolverket Läroplan Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 

2011 

2019 

Skolverket  Modul Glädjen i att förstå – 

förhållningssätt och strategier 

2017 

http://ies.ed.gov/ncee/wwc/pdf/practice_guides/readingcomp_pg_092810.pdf
http://ies.ed.gov/ncee/wwc/pdf/practice_guides/readingcomp_pg_092810.pdf
http://ies.ed.gov/ncee/wwc/pdf/practice_guides/readingcomp_pg_092810.pdf
http://ies.ed.gov/ncee/wwc/pdf/practice_guides/readingcomp_pg_092810.pdf
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Skolverket  Modul  Språk, lärande och identitet 2018 

SOU 2017:54  Fler nyanlända elever ska uppnå 

behörighet till gymnasiet. 

Betänkande av Utredningen om 

elever som kommer till Sverige 

under grundskolans senare 

årskurser 

2017 

Stensson, Britta Bok  Mellan raderna. Strategier för en 

läsundervisning 

2006 

Westlund, Barbro Bok Att undervisa i läsförståelse - 

lässtrategier och studieteknik 

2009 

Westlund, Barbro Bok Aktiv läskraft; Att undervisa i 

lässtrategier för förståelse 

2015 
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5. Resultat  

Under nedanstående rubriker presenteras resultatet av litteraturstudien tematiskt, det vill säga 

vilka arbetssätt för läsförståelse som enligt forskning anses vara gynnsam för elever i det 

heterogena klassrummet. Under rubriken (5.1) redovisas läsförståelsestrategier i allmänhet och 

vad det innebär. Under rubrik (5.2) redogörs skillnaden mellan undervisning inom klassens ram 

och separat undervisning. Därefter följs flera olika arbetssätt enskilt i varsin underrubrik; (5.3) 

Reciprocal teaching, (5.4) Transactional Strategi Instructions, (5.5) Collaborative Strategic 

Reading, (5.6) Att göra inferenser och (5.7) Att läsa högt.   

5.1 Läsförståelsestrategier i allmänhet   
Läsförståelsestrategier främjar läsutvecklingen. Skolverket definierar läsförståelsestrategier 

som mentala verktyg som elever använder för att tolka och skapa mening i det de läser. Det 

handlar om bland annat att kunna göra inferenser (5.6) och att koppla till egna erfarenheter. 

(Skolverket, 2016, s. 34)  

Ett arbetssätt som lärare kan arbeta utifrån för att hjälpa elever med läsförståelsen är att använda 

sig av olika läsförståelsestrategier. Läsförståelsestrategier är “avsiktliga, målriktade handlingar 

för att kontrollera och anpassa en läsares försök att avkoda text, förstå ord, och konstruera 

mening i text” (Afflerbach, Pearson & Paris, 2008, s. 368). Shanahan (et. al. 2010, s. 10) 

beskriver också läsförståelsestrategier som ett hjälpmedel för att förstå en text och att övervinna 

svårigheter. Lärare ska modellera och verka som ett stöd i undervisningen samt undervisa om 

dessa strategier. Skolverket (2017, s. 1) menar att läsförståelsestrategier kan bäddas in i 

muntliga samtal med eleverna. Det kallas för induktiv utgångspunkt, alltså att arbeta med 

strategin tillsammans utan att i förväg tala om för eleverna vilken strategi det är. När yngre 

elever lär sig att associera bokstavsformer, namn och ljud modellerar lärare specifika strategier. 

Lärare berättar hur man ska tänka för att förstå en text. Men att ha ett bra läsflyt innebär inte 

alltid att läsaren förstår en text, däremot är det oftast en viktig faktor. När en text innehåller 

många nya och svårbegripliga ord eller nya ämnesområden kan läsförståelsen bli bristfällig. 

Vid sådana tillfällen kan en strategisk läsare välja att läsa texten med en minskad läshastighet, 

läsa texten flera gånger eller be om hjälp med nya och svåra ord. Detta kan modelleras av läraren 

vid flera lektionstillfällen för att eleverna ska lära sig olika strategier (Afflerbach, Pearson & 

Paris, 2008, s. 368–369). Säljö (et. al. 2012, s. 194) förklarar scaffolding och menar att individer 

som är i lärandefasen behöver stöd från en mer kunnig och erfaren person inom det område det 

gäller, för att själv kunna förstå och utveckla sina färdigheter. Processen fungerar som en 
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byggnadsställning, det vill säga som ett stöd från läraren till eleven. Ju längre i processen som 

eleven har kommit desto mindre hjälp kommer hen förhoppningsvis att behöva senare.  

5.2 Undervisning inom klassens ram och separat undervisning   
Kaya (2014) beskriver två olika undervisningsmodeller, nämligen undervisning inom klassens 

ram och separat undervisning som lärare använder sig av i heterogena klassrum. Nationellt 

centrum för svenska som andraspråks (2014) definitioner redovisas i detalj nedan. 

Undervisning inom klassens ram innebär att om en lärare som undervisar i svenska och har en 

varierad grupp kunskapsmässigt behöver läraren kunna organisera och planera undervisningen 

utifrån att vissa läser svenska och vissa läser svenska som andraspråk. Det nödvändiga när 

läraren ska organisera sin planering för lektionen är att undervisningen ska gynna språk-, läs- 

och skrivutveckling för förstaspråkstalande elever. Risken med att integrera elever med behov 

av stöttning i sin andraspråksutveckling i svenskundervisningen är att andraspråkstalande 

elever lätt hamnar i en passiv roll och får för enkla uppgifter i förhållande till sitt behov av 

språklig utveckling. Dessa elever behöver utmanas för att kunna utvecklas. Ett alternativ kan 

vara att enspråkiga och flerspråkiga elever på olika kunskapsnivåer får arbeta tillsammans för 

att stötta varandra.      

Syftet med separat undervisning är att individanpassa undervisningen för att nå ut till alla 

elever. Därför separeras elever som läser svenska från elever som läser svenska som andraspråk. 

Att undervisa elever separat kan innebära en risk för deras språkutveckling eftersom eleverna 

inte integreras med elever med svenska som förstaspråk vilket kan hindra deras utveckling. De 

fördelar som finns med denna strategi är att eleverna får arbeta i mindre grupper vilket gör att 

de får en lugnare arbetsmiljö och mer hjälp och stöd i undervisningen. Men elever med ett annat 

modersmål är också heterogena med olika bakgrund och kunskapsnivåer. Därför kan det vara 

av stor vikt att låta eleverna samarbeta och lära av varandra.  

5.3 Reciprocal Teaching   

Lindholm (2016, s. 83–85) har observerat vilka arbetsstrategier som lärare i flerspråkiga, 

heterogena klassrum anser vara mest gynnsamma. En sådan strategi är Reciprocal Teaching 

(RT). RT betyder ömsesidig läsning och är en metod som utarbetades av två forskare, nämligen 

Palincsar och Brown. De utrönade fyra grundstrategier som de menar att expertläsare använder 

sig av för att förstå en text. Inom RT läggs stort fokus på att lärande ska ske i en dialog med 

andra och meningen är att förståelse ska skapas tillsammans. Förståelse uppstår alltså genom 

att man samarbetar, diskuterar, för dialoger i klassrummet och skapar material tillsammans. 

https://www.researchgate.net/profile/Annemarie_Palincsar
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/53650538_Ann_L_Brown
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Detta ömsesidiga lärande, som RT översätts till svenska, har sitt andra fokus på att göra 

förutsägelser och att reda ut oklarheter. När det talas om att reda ut oklarheter innebär det att 

man plockar ut sådana saker i texten som är svåra. Oftast handlar det om svårbegripliga ord 

som förhindrar förståelsen. Att göra förutsägelser i texten innebär att eleverna får “gissa” vad 

texten handlar om innan de läst den (Westlund, 2009, s. 192) för att på så sätt underlätta 

förståelsen.   

Reciprocal Teaching utgår från fyra olika läsroller, nämligen spågumman, reportern, detektiven 

och cowboyen. Innan läsningen handlar det om att förutspå handlingen (spågumman). Det 

innebär att eleverna gissar sig fram om vad som kommer att ske i texten innan de börjar läsa. 

Här får de använda sig av sina tidigare kunskaper. Att ställa frågor (reportern) till texten är ett 

sätt att kontrollera läsningen och se vad eleverna förstått av det som de har läst. Det som 

eleverna inte har förstått kan man gå igenom gemensamt och det handlar om att reda ut 

oklarheter (detektiven), det vill säga att beskriva svåra ord och begrepp. Den sista punkten i RT 

handlar om att sammanfatta (cowboyen) allt som lästs för att få en bredare kunskap (Palincsar 

& Brown, 1984, s. 120–121). Slutligen anpassar läraren undervisningen till flerspråkiga elevers 

förutsättningar och behov. Lässtrategierna används alltså för att stötta elevernas 

meningsskapande, utveckla deras språk, bekräfta deras identiteter och aktivera deras 

bakgrundskunskap. Dessutom visar analyserna att lärarnas undervisning kännetecknas av att 

den är explicit, det vill säga att den får ta tid och att repetition är vanligt förekommande.    

Lindholm (2019, s. 3) säger att lärarna som observerats anser att läsundervisningsstrategier 

påverkat på ett positivt sätt till en förändring i klassrummet. Lärarna trycker mycket på vikten 

att ha en strukturerad undervisning, där eleverna får tid åt att involvera sina tidigare kunskaper 

för att bygga upp en gemensam förståelse.  

5.4 Collaborative Strategic Reading  
Collaborative Strategic Reading (CSR) är en strategi som påminner om Reciprocal Teaching 

(RT). CSR är en bra strategi att arbeta med i det heterogena klassrummet vid 

läsförståelseundervisning eftersom att den bygger på elevernas ordförråd och samarbete i 

klassrummet. Det är en bra strategi för elever med inlärningssvårigheter som dessutom har olika 

tidigare erfarenheter och kunskaper med sig.  

Collaborative Strategic Reading utgår från fyra olika processer i ett klassrumssammanhang 

(Klingner & Vaughn, 1998, s. 32). Den första punkten kallas för preview och kommer innan 

läsningen. Det handlar om att ställa frågor innan man börjar läsa texten, till exempel om vad 
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man tror kommer hända. Frågorna kan också vara riktade till författaren eller titeln. Detta gör 

att eleverna får använda sig av sina förkunskaper samt att de i förväg får fundera på vad de 

kommer att lära sig i texten. Troligtvis väcker det intresset hos eleverna och en vilja att läsa 

(Klingner & Vaughn, 1998, s. 33–35). Click and Clunk är den andra punkten av dessa 4 och 

processen sker under läsningen. Den handlar om att eleven stannar upp läsandet när det kommer 

svåra ord/begrepp för att använda olika strategier till hjälp för att reda ut vad ordet betyder innan 

hen läser vidare. Här för eleven anteckningar kring det som är svårt och försöker hitta ledtrådar 

som kan vägleda eleven till vad ordet betyder. Det här en viktig och fungerande metod för elever 

med svårigheter i läsförståelse. Get the gist är också en process under läsningen. Här handlar 

det om att eleven får tänka till genom att fundera på vad hen läser, vem är viktig/viktiga 

karaktär/er i texten, miljön, handlingen och så vidare. Efter läsningen så kommer den sista delen 

vilket är wrap up. Här kommer frågor som ger svar på vad eleven har förstått vid läsandet av 

texten (ibid).  

Ytterligare en forskare som kommenterar Collaborative Strategic Reading är Mathews (2018, 

s. 149). Hon menar att utifrån ovannämnda punkter utvecklas elevers läsförståelse genom att 

de får agera i de olika rollerna i klassrummet. Det är en strategi som kräver grupparbete. De 

olika punkterna utgår från tre faser i läsandet, före, under och efter läsningen.  

5.5 Transactional Strategic Instruction 

Transactional Strategic Instruction (TSI) är ett arbetssätt som gynnar elevers läsförståelse. På 

svenska kallas strategin för transaktionell strategiundervisning. Strategin bygger på två 

grundprinciper, nämligen "utbyte av strategier mellan lärare” och ”elever och utbyte av det 

meningsskapande som sker mellan lärare och elever ur texten” (Westlund, 2009, s. 80). Precis 

som RT bygger också TSI på de fyra grundstrategierna; att förutspå, att ställa frågor, att 

klargöra och att summera. Det var på 1980-talet som Pressley och Wharton-McDonald 

observerade en försöksskola i Pennsylvania. Försöksskolan tog emot de elever som ännu inte 

hade uppnått de grundläggande kriterierna för läsning vilket därför påverkade deras 

läsförståelse.  

Syftet med TSI är att omsätta teoretisk kunskap till praktik. Det innebär att läraren lyssnar till 

hur elever resonerar när de läser och förklarar hur de förstått texten snarare än att få in svar och 

bedöma om dessa är rätt eller fel. Kontrollfrågor och kontrollsvar har lyfts fram av Westlund 

(2015, s. 71) som ett missgynnande arbetssätt inom läsförståelsen. Det visade sig att eleverna 

fick godare resultat när lärarna var medvetna om den strategin de undervisade i. Det som 

utmärker TSI är att den ska pågå hela läsåret. Stort fokus ska ligga på några få men effektiva 
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läsförståelsestrategier vilka ska förklaras och modelleras av läraren. Det är viktigt att lärare 

modellerar och tänker högt när de läser för att demonstrera tillvägagångssätt för att förstå en 

text. Läraren visar alltså vad som ska observeras, vilka signalord som ska sökas, vilka frågor 

som ska ställas och så vidare. Lika viktigt är det att både lärare och elever visar varandra hur 

de gör när de använder en strategi. Det främjar elevernas tänkande och de får både möjlighet 

att se hur andra tänker och får dela med sig sitt eget tänkande (Westlund, 2009, s. 80–82).  

TSI är inte ett lika strikt program som RT. Skillnaden utgörs av lärarens förhållningssätt till 

läsundervisningen. Båda strategierna använder sig av metoden att tänka högt. Det innebär att 

läraren tänker högt och modellerar för eleverna så att de lär sig hur de ska göra för att förstå en 

skriven text, antingen skönlitteratur eller informationstext (Westlund, 2009, s. 82).  

Brown (2008, s. 538) beskriver läsförståelsestrategin TSI genom att redogöra för hur en lärare 

har använt, och använder, den i sin språkundervisning. Eleverna går i årskurs två och enligt 

artikeln är detta skrivet i slutet av tvåan. Läraren startar sin lektion med att berömma hur duktiga 

hennes elever varit under det gångna året och hur mycket de lärt sig. Hon berättar om den 

kunskapsutveckling hon har sett hos eleverna samt vilka framgångsrika läsare de har blivit. 

Detta har ökat elevernas engagemang till att vilja fortsätta läsa och utvecklas. Savoca fortsatte 

lektionen med att tillsammans med eleverna summera året och vad de lärt sig hittills. Eleverna 

började genast att prata och diskutera med varandra om vad de lärt sig och bland annat kom 

flera av de läsförståelsestrategier som de använt och lärt sig upp. Efter att de hade summerat 

det, talade läraren om vilken strategi som gällde den dagen då observationen gjordes. Savoca 

valde att läsa texten Mushroom in the Rain av Ginsburg, 1991. Efter att ha läst en sida ur texten 

beskrev hon hur hon antog att karaktärerna såg ut i texten och hur hon trodde de kände sig för 

att visa eleverna hur man gör när man läser en text och skapar inre bilder. En elev avbröt läraren 

och berättade om kopplingar som han kunde se mellan det som läraren hade läst och en annan 

bok som han själv hade läst. Efter en stunds läsning slutade Savoca att läsa och lät eleverna 

diskutera i små grupper i ett boksamtal om vad de hade hört. Hon gick runt och lyssnade på 

diskussionerna och satt med grupperna några minuter för att höra hur de resonerade. Vid 

lektionens slut gav hon eleverna beröm och berättade om hur hon hade hört eleverna nämna 

och använda de strategier som de hade arbetat med. I början av årskurs 2 var Savoca tvungen 

att berätta för eleverna vilken strategi de skulle arbeta med och vilken specifik metod de skulle 

använda, till exempel att de skulle fokusera på att förutspå eller fokusera på att ställa frågor, 

reda ut oklarheter och så vidare. Vid det här laget, menar hon, har eleverna tillräcklig kunskap 

om strategierna för att på egen hand tillämpa dessa. Eleverna bör kunna avgöra vilken metod 
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som passar dem bäst och vilken de förstår bäst. Vidare menar hon att det är tack vare träning 

som dessa färdigheter nu sitter (Brown, 2008, s. 538).   

5.6 Att göra inferenser   
En läsförståelsestrategi är att göra inferenser för att förstå en text (Westlund, 2009, s. 97; 

Stensson, 2006, s. 33). Att göra inferenser innebär att kunna läsa mellan raderna. I en text står 

inte allt klart och tydligt utan ibland får man som läsare förstå innehållet utifrån kontexten. I 

följande exempel ”Så fort Lisa hörde klockan rusade hon genast iväg för att inte komma sent 

till lektionen” behöver det alltså inte skrivas fram att Lisa befinner sig i skolan utan det kan 

förstås med hjälp av signalorden klockan och lektionen, förutsatt att läsaren har erfarenhet av 

ett sådant skolsystem. En text kan även innehålla idiomatiska uttryck som kan hindra 

förståelsen. I ett heterogent klassrum där elever kan ha svårigheter, som dyslexi, eller ha ett 

annat förstaspråk än svenska behöver läraren arbeta grundligt med idiomatiska utryck i texter. 

I följande mening, till exempel: “Pojken lade rabarber på cykeln och därför kom Lisa försent 

till skolan...” (Westlund, 2009, s. 97) är det nödvändigt för eleven förstå frasen lade rabarber 

på för att inte missförstå. Det är därför viktigt att arbeta med idiomatiska uttryck och att läsa 

mellan raderna för en lyckad och utvecklad läsförståelse för eleverna. Westlund (2015, s. 83) 

lyfter också fram tystläsning utan uppföljning som en metod som inte verkar stödja 

läsförståelsen. Lika viktigt som det är att läsa är det att diskutera förståelsen kring det som lästs. 

Det finns ingen mening med att läsa om förståelsen kring texten brister.      

5.7 Högläsning  
Att läsa högt för sin klass visar också att läsförståelsen förbättras. Westlund (2009, s. 107) 

menar att det finns processer mellan högläsningen och förståelsen hos eleverna men de i sin tur 

leder till en utvecklad läsförståelse. När läraren läser högt ökar till exempel elevers ordförråd 

genom att arbeta med orden. En skriven text har oftast ett annat språk än det talade. Meningarna 

är mer komplexa med svårare och längre ord. Elever som har ett dåligt ordförråd har då 

möjlighet att utveckla denna kompetens medan läraren läser. När läraren ska välja ut en 

högläsningsbok finns flera aspekter som ska tas hänsyn till, när den ska läsas, hur och var samt 

hur den ska bearbetas i efterhand. Läraren bör läsa ur klassens högläsningsbok varje dag under 

hela skolåret (Westlund, 2009, s. 107). Två amerikanska forskare, Linnea Ehri och Julie 

Rosenthal, vars observationer visat att elever lär sig nya ord när läraren väljer att skriva upp 

dem på tavlan samtidigt som hon förklarar dem. Forskarna konstaterar att lärare endast förklarar 

orden muntligt för eleverna men att de får större nytta om de får se ordet skrivet. Nästa gång de 
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ser ordet i en annan given kontext kommer ordet inte att vara nytt utan eleven kommer att känna 

igen det (Westlund, 2009, s. 107).  

Tänka-högt metoden har visat sig ha många fördelar. Bland annat indikerar forskningsresultat 

att effektiva lärare som tänker högt verkat positivt på elevers prestationer. När elever får se och 

höra skickliga modeller under läsningen stärks deras egen verbalisering av 

läsförståelsestrategier. Det leder vidare till en högre prestation och resultat i läsförståelsetest. 

Ness (2016, s. 282) lyfter fördelarna med att tänka högt vid högläsning. Utifrån hennes studier 

visar resultaten att högt tänkande från lärarens sida gynnat elevers läsförståelse. Under högt 

tänkande berättar läraren högt för eleverna vad hen tänker medan hen läser texten. Att tänka 

högt kräver att läsaren gör få effektiva stopp i läsandet för att reflektera över textens 

uppbyggnad och innehåll. Samtidigt förmedlar läraren vilken lässtrategi som används till 

exempel att förutspå, att ställa frågor; att sammanfatta och så vidare. Enligt två forskare Tierny 

och Readence (Ness, 2016, s. 282) möjliggör tänka-högt-metoden att lärarna fungerar som 

”byggnadsställningar” och hjälpa elever med deras läsförståelse. Även Ortlieb och Norris 

(Ness, 2016, s. 283) visar att de har sett resultat på att elever har presterat bättre i 

läsförståelseförhör efter att ha använt strategin. 

En annan studie av Coiro och Kymes (Ness, 2016, s. 283) visar att tänka-högt metoden gynnar 

läsförståelsen för alla åldrar i skolan; förskolan, låg-, mellan- och högstadiet samt gymnasiet. 

Heller spelar det ingen roll vad det är för typ av text, det vill säga vilken genre det är. Metoden 

stärker förståelsen för eleven vare sig det handlar om en skönlitteratur eller en 

informationssökning. Metoden är viktig framförallt för elever med svårigheter i läsförståelse. 

Dessutom medger elever att de tycker om att lyssna på när en lärare berättar om hens tänkande 

och reflektioner. Det ökar elevernas engagemang och motivation.   

Tänka-högt metoden har som ovan visats många fördelar men utifrån lärarnas perspektiv har 

det krävt mycket förberedelser. Exempelvis behöver läraren veta var och när i texten som pauser 

ska göras. Lärarna menar att det inte är något som faller naturligt eller kommer spontant utan 

att man i förväg måste ha arbetat med texten och förberett högläsningen. En av lärarna berättar 

att hon var förvånad över hur svårt det var och hur mycket tid man faktiskt var tvungen att lägga 

ned för att veta vad man ska säga och vid vilket tillfälle. Lärarna menade också att det var svårt 

att balansera mellan för få och för många tankestopp för att effektivt och betydelsefullt utveckla 

textförståelsen för eleverna. Det är inte alltid tydligt om en paus i läsandet faktiskt är till hjälp 

eller om den just då bara stör och avbryter läsningen (Ness, 2016, s. 289).       
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Ness (2016, s. 290) valde att i slutet av sin undervisning avslöja sin hemlighet om hur hon 

lägger små post-it lappar på texten där hon skriver var och när hon ska pausa som vad hon då 

ska säga. Många lärare kopierade metoden och fann den som ett hjälpmedel till sin egen process 

och utveckling i tänka-högt metoden. Ness menar att lärare måste fortsätta träna och utveckla 

sina färdigheter i metoden. Det kommer att ge lärarna en ökad förståelse för hur och varför det 

är viktigt att undervisa på detta sätt. Det ökar också lärarnas förmåga att kunna planera och 

förbereda få och effektiva tankestopp i förväg. 

5.8 Läsning som inte gynnar läsförståelse    
Stafettläsning är ett arbetssätt som handlar om att läsa högt i grupp där varje elev får läsa ett par 

meningar eller ett lite längre stycke. Westlund menar att det är ett sätt som inte gynnar 

läsförståelsen. Genom att läsa på det viset läggs stort fokus på annat än på själva förståelsen. 

De mer tillbakadragna elever som inte tycker om att läsa i grupp kommer vara stressade över 

detta och andra elever kanske börjar räkna i texten för att lista ut på ett ungefär var i texten de 

ska läsa. Eleverna har då missat innehållet i texten (Westlund, 2015, s. 78).  

Många elever som har svårt med läsförståelse, läser utan att veta varför. Det kan vara för att 

klassläraren bestämt en bok som eleverna ska läsa gemensamt och sedan ska ha boksamtal om. 

I sin tur kommer eleven att läsa snabbt endast för att bli klar med boken utan någon förståelse 

om innehållet. Svaga läsare, som dessa elever benämns som, läser också utan att koppla tidigare 

erfarenheter eller upplevelser. En elev med en god läsförståelse skulle exempelvis kunna koppla 

nya texter till gamla texter som hen läst eller till något som eleven själv har varit med om. Om 

en elev till exempel läser om en bondes liv på landet och själv varit där kan hen skapa inre 

bilder och föreställa sig hur det kan se ut. En elev som inte har en lika bra läsförståelse kommer 

inte göra dessa kopplingar. Det leder till att läsmotivationen minskar hos eleven då hen upplever 

att förståelsen brister. Mycket av läsningen handlar om att faktiskt vilja förstå det man läser. 

Därför anser vi att det är viktigt att undervisa om de olika läsförståelsestrategierna som nämnts 

i resultatet för att ge elever möjligheten att lära sig dessa och kunna utveckla en god läsförståelse 

(Westlund, 2015, s. 75-79).  

Lästävling, det vill säga vem som läser mest, är också ett arbetssätt som enligt forskning inte 

verkar stödja elevers läsförståelseutveckling. Lästävling handlar om att eleverna läser så mycket 

de kan och hinner utan någon riktig kontroll av deras läsning. Här får eleverna ingen feedback 

eller hjälp under läsningen vilket gör att de enbart läser för att vinna. Fokuset ligger inte på att 

förstå texten, utan vem som hinner läsa ut flest böcker och därmed belönas. (Westlund, 2015, 

s. 75). 
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Ytterligare en icke gynnande metod som forskning lyft fram är kontrollfrågor och kontrollsvar. 

Det innebär att eleverna får frågor till en text som de ska besvara. Denna metod kan göra att 

eleverna enbart läser för att kunna svara på frågorna. Det leder till att de inte skapar någon 

förståelse till texten. Här brukar elever oftast läsa med så kallade ”sökglasögon”. Det betyder 

att eleverna söker efter signalord för att hitta det de söker. Om texten till exempel handlar om 

en känd författare där de efterfrågar var hen är född, kommer eleven att börja söka efter ett land 

eller en stad i texten. Om frågan berör författarens ålder eller födelseår kommer eleven troligtvis 

att söka efter siffror och tal i texten och så vidare. Meningen med frågorna kring en text förlorar 

sitt värde när de inte används som de ska, det vill säga för att få en förståelse kring texten 

(Westlund, 2015, s. 71). 
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6. Diskussion   

Detta avsnitt inleds med en metoddiskussion (6.1) där tillvägagångssättet för arbetet diskuteras. 

Det följs sedan av en resultatdiskussion (6.2) där de mest gynnsamma arbetssätten med 

läsförståelse för elever i ett heterogent klassrum diskuteras. Dessa kommer också att kopplas 

till styrdokumenten, avklarad verksamhetsförlagd utbildning samt UVK-kurser. I slutet av 

resultatdiskussionen diskuteras även de arbetssätt som inte anses vara gynnsamma för elever. 

Resultatdiskussionen (6.3) tar också upp olika metoder som inte verkar stödja 

läsförståelseprocessen hos elever i ett heterogent klassrum.  

6.1 Metoddiskussion   
Till en början var tanken att skriva om främjande arbetssätt med läsförståelse för flerspråkiga 

elever men eftersom begreppet ”flerspråkig” är ett stort och brett begrepp, valdes istället att 

läsförståelse med fokus på det heterogena klassrummet. I en sådan bred kategori inkluderas 

flerspråkiga elever men även elever med andra svårigheter och funktionsnedsättningar.  

De främsta söktjänsterna som har använts var ERIC (EBSCO) och Primo. DiVA Portal har 

använts ett flertal gånger genom arbetet men vi valde att inte använda studentuppsatser då det 

är tolkningar av vad forskare säger eller påstår. Däremot har vi undersökt studentuppsatsernas 

referenslista för att komma vidare och själva använda de artiklar som studenterna använt. I vissa 

fall har vi haft otur och inte kunnat komma åt vissa artiklar som låtit intressanta. Det innebär 

inte att vi inte hittat artiklar alls. Det har varit en blandning av artiklar, vissa på svenska och 

andra på engelska. I detta arbete var åldern på eleverna inte av intresse därav gjordes ingen 

begränsning i sökorden i form av låg-, mellan- eller högstadiet. Vad som däremot var viktigt 

var att artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade.  

Det som påverkat resultatet har säkerligen varit sökorden. Vår allra första sökning var till 

exempel heterogeneous classroom, vilket gav oss 975 träffar. För att minska antalet träffar och 

mer specifikt få det vi var ute efter valde vi att sätta heterogeneous classroom inom citattecken 

för att markera att de två orden ska komma efter varandra. Ytterligare ett begrepp lades till, 

nämligen reading comprehension. Sökningen gav oss 33 träffar vilket vi ansåg vara mer 

hanterbart att sovra och få fram de mest relevanta artiklarna. Tips till framtida forskare inom 

detta område är att redan i början bestämma sig för olika sökord som ska användas och därav 

enklare hitta relevanta artiklar till frågeställningen.  

Det var svårt att hitta relevanta artiklar som besvarar vår frågeställning från söktjänsten 

SwePub. Dels kan det ha och göra med att vi inte har använt söktjänsten lika mycket som övriga, 
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dels kan det vara sökorden som borde ha specificerars mer. Vi är mer vana vid söktjänsterna 

ERIC (EBSCO) och Primo och därav har dessa använts mest och givit bra resultat.  

Då urvalet inte varit specifikt, har det heller inte begränsat vårt resultat. Stort fokus har legat i 

att hitta främjande arbetssätt i läsförståelse för elever i det heterogena klassrummet. Vi har inte 

varit intresserade av elevernas ålder, kön, bakgrund eller annan typ av individualisering. Det 

hade dock varit intressant att veta om det finns några skillnader i hur elever lär sig om de går 

på låg-, mellan-, eller högstadiet.       

6.2 Resultatdiskussion   
Syftet med denna litteraturstudie var att besvara frågeställningen om vad forskning säger om 

vilka arbetssätt som främjar elever i det heterogena klassrummet inom läsförståelsen. Under 

resultatet har vi presenterat ett urval av olika läsförståelseutvecklande strategier som kan 

användas för att inkluderande nå alla elever i det heterogena klassrummet.  

Språk är och har alltid varit viktigt för individen. Att förstå och kunna göra sig förstådd är en 

grundläggande förmåga både i och utanför skolan och därmed anser vi att de arbetssätten som 

lyfts fram i resultatet alla är viktiga och unika på sitt sätt. Varje strategi har sina för- och 

nackdelar. Lärare som undervisar i de olika strategierna känner sina elever och tillsammans 

kommer de överens om vilken strategi som är bäst för eleven. Läsförståelse är en mycket viktig 

aspekt för att ha en god språkförmåga överlag vilket har framkommit i varje arbetssätt. Genom 

att ha en god språkförståelse underlättas även den sociala aspekten. Det gör det enklare att förstå 

andra och att göra sig förstådd. Detta är en viktig förmåga som lyftes fram i läroplanen vilket 

gör att lärare måste arbeta med det.  

Under det centrala innehållet för ämnet svenska samt svenska för andraspråk i Läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011, rev. 2019, s. 259, 272) står det att elever 

ska ges möjlighet att lära sig olika lässtrategier som gynnar deras läsförståelse. Högläsning har 

lyfts fram som ett gynnande arbetssätt vid läsförståelseutvecklingen av bland annat Ness 

(2016). Forskaren menar att elever gynnas av att både se och höra hur lärare resonerar när de 

läser en text. Vilka frågor är det som läsaren ställer sig själv? Vilka uteslutningar görs? Varför 

görs de? och så vidare. Läsförståelse är en viktig del och central uppgift för skolan att lära ut 

och undervisa om. Läsförståelse är nyckeln till elevers framgång både i skolan och som 

samhällsmedborgare.    
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Under rubriken (5.1) Läsförståelsestrategier i allmänhet har vi noterat att läsförståelse är något 

som alla elever behöver behärska för att kunna utveckla språkförståelse såväl som 

kunskapsinhämtning. För att kunna utvecklas inom detta område har vi skrivit om olika 

faktorer/strategier som forskning har tagit upp som är gynnsamma för elever. Som vi nämnt 

tidigare ser dagens klassmiljöer olika ut och pedagogerna får handskas med elever med olika 

behov och bakgrunder vilket leder till att undervisningen måste vara anpassad till alla.   

Kaya 2014 (5.2) Undervisning inom klassens ram och separat undervisning beskriver separat 

undervisning och undervisning inom klassens ram. Dessa två strategier kan både ha för- och 

nackdelar. Att undervisa elever separat kan vara en stor risk för “individualiseringen”. Här kan 

eleverna missa inkludering med resterande i klassen samt att det kräver fler resurser i 

klassrummet för att kunna dela upp klassen. Separat undervisning kan skapa ett vi och dem i 

klassrummet, det vill säga olika grupperingar på grund av vad man läser. En likhet mellan dessa 

strategier är att eleverna läser och arbetar med samma sak men att eleverna som går iväg vid 

separat undervisning kan få mer stöd och hjälp. Läraren utgår från elevernas behov och tidigare 

kunskaper vare sig undervisningen sker gemensamt eller separat.    

Lindholm skriver om en strategi som utgår ifrån att man utvecklas gemensamt i ett och samma 

klassrum. Denna metod kallas för (5.3) Reciprocal Teaching. Fokuset här är att lärande och 

utveckling sker i dialog med andra, vilket är bra när man har en heterogen grupp. Fördelen med 

ömsesidigt lärande är att eleverna kan koppla sina tidigare erfarenheter för att skapa en 

uppfattning samt att det blir en inkludering i klassrummet när man jobbar med andra i klassen. 

Det är det Vygotskij menar med att lärandet sker tillsammans med andra och att det är viktigt 

att ta till vara på chansen när man har en heterogen klass.  

Vygotskijs teorier utgår från den proximala utvecklingszonen som innebär att lärandet och 

utvecklingen sker i en pågående process (Säljö, 2012, s. 193). I den proximala utvecklingszonen 

är individen i lärandet känslig från för mycket instruktioner och förklaringar. Det är därför 

viktigt att det alltid finns en kunnig som vägleder dem. Det är viktigt att ta tillvara den tidigare 

kunskapen som eleverna har med sig för att därifrån jobba vidare och bygga på kunskaper. 

Lärares funktion i klassrummet handlar endast om att vägleda eleverna, så att de själva hittar 

en lösning till hur de ska förstå det de läser. Lärare måste vara insatta i de olika strategierna för 

att veta vilka frågor som ska diskuteras för att elever på bästa sätt utvecklas eller utmanas (Säljö, 

2012, s. 193–194). Det kan vid vissa tillfällen vara gynnsamt att dela klassen och arbeta med 

de som är i behov a mer hjälp, men man ska inte ta det för givet utan låta eleverna arbeta 

tillsammans och diskutera och lära av varandra.  
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Utifrån egna erfarenheter vet vi att separat undervisning kan skapa oro och kränkningar i 

klassrummet. Under de gångna VFU perioderna har vi sett att det gynnar elever mer av att lära 

sig från varandra än att vara i separata klassrum. Detta då eleverna har med sig olika kunskaper 

och kan dela med sig och lära från varandra. En metod som då eleverna får utveckla detta är 

”att tänka högt”.  

Att tänka högt skapar ett klassrum där alla elever får erfara nya åsikter som sedan kan byggas 

på individuell kunskap inom läsförståelsen. Transactional Strategic Instruction (5.5) utgår i 

princip från samma grunder som RT där tänka högt ligger i fokus. TSI är också en metod där 

forskarna anser att eleverna utvecklas när läraren tänker högt, modellerar för att eleverna sedan 

ska bygga på sin läsförståelse. När läraren läser en text högt, visar hen hur man ska gå tillväga 

för att förstå innehållet. Detta ger eleverna möjlighet att utveckla sitt tänkande då de själva kan 

använda olika strategier senare. De blir mer erfarna och förstår det de läser vilket troligtvis ökar 

elevernas läsmotivation.  

Som Westlund (2009) diskuterar är transaktionell strategiundervisning (5.4) ett arbetssätt som 

enligt forskning är gynnsamt för elever. Strategin innebär att eleverna få resonera och berätta 

om hur de har förstått texten vilket vi anser vara ett bättre arbetssätt än att eleverna endast ska 

svara på frågor som kontrollerar deras förståelse. Det kräver att man sitter i mindre grupper och 

läser en text och diskuterar tillsammans. Här är tvålärarsystemet ett bra alternativ då en lärare 

har möjlighet att lyssna på elevernas diskussioner och resonemang medan den andra läraren tar 

hand om resterande elever. Det är något man skulle kunna göra periodvis då det inte är säkert 

att man skulle hinna lyssna på alla elever och få ut ett bra resultat, det vill säga att verkligen 

lyssna på elevernas resonemang kring hur de förstått en texts innehåll. Nackdelarna som vi tror 

kan förekomma med ett sådant arbetssätt kan vara att vissa elever inte är villiga att läsa eller 

dela med sig av sina åsikter om vad de tror texten kan handla om. De svaga läsarna kommer ha 

svårigheter med att berätta vad de tänker kring texten och endast vilja ha korrekta svar. Det är 

här det kan vara bra att som lärare ”tänka högt” för att modellera för eleverna hur man gör och 

går tillväga. Eleverna ser då hur läraren resonerar och inser att man kan koppla tidigare 

erfarenheter, vad det är man tittar på i texten för att förstå, om det finns bilder som hjälper till 

och så vidare.                       

Alla elever är unika vilket också innebär att de lär sig på olika sätt. Det betyder att om ett 

arbetssätt är gynnsamt för en elev är det inte säkert att det gynnar en annan. Det som däremot 

är högst troligt är att det finns arbetssätt som tydligt visat att elevers läsförståelse inte har 

utvecklats. I en tidigare svenska kurs som vi har läst på Jönköping University togs flera sådana 
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upp på en föreläsning. Bland annat stafettläsning, lästävling, kontrollfrågor och -svar och tyst 

läsning.  

Det är bra att läsa och uppmuntra eleverna att hela tiden vilja läsa böcker men det ska finnas en 

mening med det. Om varken lärare eller elever pratar om fördelarna med att läsa böcker och 

förstå innehållet kommer elevernas läsmotivation inte att öka (Westlund, 2015, s. 75). Som det 

framgår i studiens bakgrund (Skolverket, 2011, rev. 2019, s. 5) är det en av skolans uppdrag att 

bidra till livslång lust att lära vilket man måste respektera och faktiskt arbeta utefter.     

Vi har kunnat se att vissa metoder, som vi läst om under våra svenska kurser samt upplevt under 

våra VFU perioder, inte utvecklar elevernas kunskaper vad gäller läsförståelse. Tvärtom, de gör 

att eleverna enbart läser och gör uppgifterna ytligt för att de måste samt för att bli klara. Under 

våra VFU perioder har handledarna ofta sagt att eleverna måste besvara frågorna med hela 

meningar så att de själva kan förstå vad det är de har svarat på. Detta är ett bekymmer då 

eleverna inte gör det utan endast svarar kort med ett par ord. Det är viktigt att som lärare 

verkligen trycka på det och visa eleverna flera gånger och till och med göra uppgifterna 

gemensamt på tavlan. Tystläsning i klassrummet är ett bra exempel men då ska eleverna någon 

gång i veckan få tillfälle att berätta eller skriva ned vad de läst om för att läraren ska kunna 

stämma av vad eleverna begripit av texten. Här räcker det inte heller med att endast läsa 

elevernas bokrecensioner som elever oftast skriver vid bokens slut, utan det är en process som 

bör ske oftare (Westlund, 2015, s. 83). 

6.3 Avslutning och framtida forskning 
Genom att besvara frågeställningen, ”vilka arbetssätt menar tidigare forskning främjar elevers 

läsförståelse i det heterogena klassrummet?” menar vi att litteraturstudiens syfte uppnåtts. De 

olika främjande arbetssätten som förekommit i resultatet är alla bra på sitt sätt och gynnar 

elevers läsförståelseutveckling. Det är upp till varje enskild lärare vilka strategier som ska 

användas då hen känner klassen bäst. Dock behöver elever få syn på flera olika arbetssätt, därav 

kan det vara gynnsamt att arbeta med flera strategier i klassrummet. Det som hade varit 

intressant för framtida forskning är att forska om hur man kan arbeta med de missgynnande 

arbetssätten och utveckla de till gynnande arbetssätt.      
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