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Abstract 

 

Syftet med denna studie har varit att förstå hur SO-lärare på gymnasiet uppfattar elevernas 

litteracitet och om den har försämrats under loppet av lärarnas respektive karriärer, utifrån ett 

specialpedagogiskt perspektiv. Föreliggande arbete är en kvalitativ, tematisk studie, inspirerad av 

grundad teori (GT). Tio lärare i SO-ämnen på gymnasiet intervjuades om elevers läsförståelse och 

hur den förändrats. En viktig aspekt var hur de arbetar för att elever i behov av särskilt stöd ska 

utveckla sitt textläsande. Efter intervjuerna kodades materialet och tre huvudteman togs fram: 

förutsättningar, orsaker och konsekvenser. Dessa huvudteman ligger till grund för resultat-

presentationen. 

De flesta lärarna ansåg att läsförståelsen har försämrats dramatiskt de senaste tio – femton åren och 

att andra förutsättningar gäller idag. De vittnar om ett ökat behov av att lära eleverna grundläggande 

begrepp och ämnesord. Lärarna beskriver att kraven på läsförståelse från kursplaner och läroböcker 

har ökat, samtidigt som läsförståelsen försämrats. De ser förändringen som en del av en samhälls-

förändring, som ligger utanför deras kontroll. Detta kan sägas vara lärarnas ”main concern”, en term 

som används inom GT. 

Det fanns även ett antal lärare som inte såg någon generell försämring av läsförståelsen, men ändå 

ansåg att det idag föreligger ett större motstånd mot att läsa, än förr. Orsakerna till detta motstånd är 

även det en del av en samhällsförändring. 

Studien visar hur SO-lärare ser på sin roll som textförmedlare och hur de ser på sin egen möjlighet 

att hjälpa elever i behov av särskilt stöd. 

 

 

Ämnesord: läsförståelse, litteracitet, specialpedagogik, SO-ämnen 
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1 Bakgrund 

Förmågan att läsa och skriva är viktiga egenskaper i vårt samhälle. I stort sett alla yrken 

ställer krav på läsning och skrivning, t ex att läsa skrivna instruktioner av olika slag och 

producera olika slags texter. I takt med att samhället blir alltmer informationsinriktat, växer 

också dessa krav. Paradoxalt nog har svenska elevers läsförståelse sjunkit drastiskt de senaste 

åren, enligt publicerade PISA-resultat. Resultaten för 2012 visar att svenska 15-åringar 

presterar under OECD-genomsnittet i läsförståelse (Skolverket, 2013).  Tolv år tidigare hade 

Sverige betydligt bättre siffror. År 2000 stod sig Sverige bra i en internationell jämförelse 

(Skolverket, 2001). Sveriges resultat på den lägsta nivån har försämrats avsevärt och det är 

bekymmersamt, för detta påverkar de individer det handlar om och inskränker deras 

möjligheter till en fullgod utbildning och i förlängningen ett fullgott liv. 

I mitt arbete som gymnasielärare märkte jag tidigt den stora skillnad som förelåg mellan olika 

elevers litteracitet, läsförmåga och läsvana. Under de senaste tio åren har jag tyckt mig se en 

avsevärd försämring på i stort sett alla nivåer. Litterära verk jag använde mig av i under-

visningen för femton år sedan verkar vara omöjliga att använda idag, eftersom elevernas 

förmåga att läsa litterär text eller facktext inte verkar vara i nivå med tidigare årskullars. Jag 

började inse att detta krävde en annan metodik, att jag som lärare måste använda mig av andra 

metoder i klassrummet, med t ex mer textdiskussion och gemensam läsning. 

Läroböckerna i SO-ämnen har en nivå som kräver god läsförståelse och ofta förväntas 

eleverna läsa artiklar tagna från tidskrifter eller andra ämnesböcker.  

Dessutom har Skolverket i sina kriterier ett krav på att eleverna kritiskt ska kunna värdera 

olika källor. ”Att arbeta med historisk metod ska ingå i undervisningen. Det innebär att 

eleverna ska ges möjlighet att söka, granska, tolka och värdera olika typer av källor samt 

använda olika teorier, perspektiv och verktyg som förklarar och åskådliggör historiska 

förändringsprocesser” (Skolverket, 2011). 

I textrika ämnen som historia, samhällskunskap, religionskunskap och geografi borde 

skillnaderna i PISA-resultat märkas tydligt. Anser SO-lärarna att läsförståelsen har försämrats 

och hur tacklar de i så fall detta problem? Och om läsförmågan har försämrats rent allmänt, 

borde också antalet elever i behov av stöd vara större och SO-lärarna borde märka av detta 

behov i sitt dagliga arbete. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Den ovan beskrivna tankegången leder in på syftet, som är att undersöka om SO-lärare 

upplever att läsförståelsen blivit sämre, och hur de ser på sin egen roll i arbetet med alla 

elevers läsförståelse samt hur de konkret arbetar med litteracitet i det vardagliga 

klassrumsarbetet. Genom att intervjua tio SO-lärare på gymnasiet vill jag söka svar på 

följande frågeställningar:  

Upplever lärarna att elevernas läsförståelse förändrats de senaste tio – femton åren? 

Hur ser de på den roll de själva har i klassrummet, när det gäller elevers textförståelse? 

Hur arbetar de konkret för att alla elever, även elever i behov av särskilt stöd, ska få möjlighet 

att tillägna sig innehållet? 

Vilka urvalskriterier har de när de väljer texter? 
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2. Teori och tidigare forskning 

I följande kapitel redogörs för teoretiska utgångspunkter, där olika definitioner på läsning och 

läsförståelse liksom undervisning av läsförståelse gås igenom. Vidare tas specialpedagogiska 

perspektiv upp. 

2.1 Sociokulturellt och kognitivt perspektiv 

Utgångspunkten för denna uppsats är ett sociokulturellt perspektiv (Vygotskij, 2010). Det 

bottnar i Vygotskijs tankar om att lärande sker i ett socialt sammanhang. Eftersom människan 

är en social varelse, sker mycket av kunskapsinhämtningen i samklang med omgivningen; 

detta får som konsekvens att elever lär sig tillsammans med kamrater och lärare. 

Ett annat perspektiv är det kognitiva, där brister i individens kognitiva förmågor är det man 

riktar in sig på, inte minst när det gäller läs- och skrivsvårigheter, eftersom läsning och 

skrivning är kognitiva processer. Persson (2008) skriver att avvikelser fortfarande i hög grad 

läggs på individen själv och att historiskt sett har denna syn varit helt dominerande. Detta 

perspektiv grundar sig i en kompensatorisk syn, där man kompenserar för brister i den 

kognitiva förmågan. Dessa två perspektiv anses vara lika viktiga (Colombi & Schleppegrell, 

2002). 

2.2 Specialpedagogiska perspektiv 

Viktigt för denna uppsats är vilket perspektiv på lärande som läggs i förgrunden. Viktigt för 

alla elever är att skollagens intentioner om en skola för alla, där alla ska känna sig 

inkluderade, uppfylls. Under 1990-talet började man tala om skillnaden mellan integrering 

och inkludering. Denna skillnad har med historiska aspekter att göra. ”Eleven med svårigheter 

skulle integreras, dvs. göras mer normal för att kunna vara med i den vanliga – normala – 

gruppen” (Emanuelsson, 2004, sid 111). Detta i sin tur innebar att eleven blev utpekad, om 

inte annat genom språkbruket, menar Emanuelsson. Till stor del bygger detta resonemang på 

att en del elevgrupper inte alls gick i den ”vanliga” skolan tidigare, utan återfanns i 

specialklasser eller specialskolor; det gällde elever med vissa handikapp. De var alltså 

segregerade från skolan, och sedan skulle de bli integrerade. När denna historiskt vanliga 

segregering inte längre finns i bakgrunden, är begreppet inkludering mer passande. 

Inkludering handlar mer om att förändra miljön så att den passar alla (Emanuelsson, 2004). 

Detta är en viktig skillnad och det är en demokratisk rättighet att vara inkluderad. Skollagen 

(2010) säger att undervisningen ska ske i den ordinarie undervisningen i görligaste mån. 
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2.2.1 Kategoriskt och relationellt perspektiv 

Under lång tid har skolan präglats av ett kategoriskt perspektiv, vilket innebär att det är eleven 

som har fel och brister, vilka ska åtgärdas. Persson (2008) påpekar hur viktigt det är att inte se 

eleven som bärare av problemen, utan att istället vara medveten om att verkligheten är ett 

samspel med skolans olika parter. Han visar hur det kategoriska perspektivet, när läraren vill 

undervisa och felen ligger hos eleven, ger konsekvensen elev med svårigheter. Motsatsen är 

det relationella perspektivet, när läraren försöker nå alla genom olika pedagogiska metoder, 

vilket istället ger konsekvensen elev i svårigheter (Persson, 2008).  Han påpekar att dessa 

motpoler är ”idealtyper”, ett ”verktyg med vars hjälp en del av verkligheten bättre kan 

förstås”, och inte absoluta sanningar (Persson, 2008, s144). Börjesson och Palmblad (2003, 

sid 12) menar vidare att det har funnits en ”hundraårig tendens” att lägga felet hos barnet 

genom olika diagnoser: ”sinnesslö”, ”ordblind”, ”ADHD” etc. 

Med kompensatoriskt perspektiv menas att elevens brister måste åtgärdas och kompenseras 

för av lärarna. Det finns alltid stora ”avgränsningsproblem” inom det kompensatoriska 

perspektivet: vad som är normalt och onormalt måste definieras (Nilholm, 2007, sid 33). 

Vanligen har elever, som inte bedömts falla inom normalstandarden, tagits över av 

speciallärare. 

Den relationella synens utgångspunkt är annorlunda än den kategoriska/kompensatoriska: 

eventuella problem ska ses som utslag av en störning i relationen elev – skola, där fokus skall 

läggas på hur skolan ska kunna anpassa undervisningen för den enskilde eleven. Här handlar 

det om synsättet ”elev i svårigheter”. Varje individ är unik och har en unik lärstil och lärarna 

ska anpassa undervisningen till individen (Persson, 2008). 

2.2.2 Kompensatoriska hjälpmedel 

 Begreppet kompensatoriska hjälpmedel signalerar att de ska hjälpa till att kompensera för 

bristande egenskaper eller funktioner. En modernare term är alternativa verktyg eller 

assisterande teknik, där det betonas att vem som helst kan ha nytta av att använda dem, 

oavsett vilka förmågor man har (Svensson, 2012). I detta dokument kommer dock begreppet 

kompensatoriska hjälpmedel att användas, eftersom det förefaller vara tämligen vedertaget 

bland lärarna. 

SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) framhåller på sin webbplats
1
 att det är 

nödvändigt att göra en individuell bedömning i varje enskilt fall, när det gäller om en elev ska 

                                                 
1
 www.spsm.se 
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ha t ex en dator som stöd i skolan. Det finns numera en stor mängd tekniska och digitala 

hjälpmedel på marknaden, såsom läsplattor med särskilda appar, bärbara datorer med 

anpassade program som talsyntes; inläsningstjänst läser in alla läroböcker som kunden/skolan 

ber om. Dyslexiförbundet framhåller på sin webbplats att användning och ”träning med 

datorns hjälp har revolutionerat livet för många med läs-, skriv- och räknesvårigheter, dyslexi 

och dyskalkyli”.
2
 

Professor S. Samuelsson framhöll under en föreläsning på Linköpings universitet (personlig 

kommunikation, 3 mars 2015) att det viktigaste för dyslektiker på gymnasiet var att få hjälp 

med ämnesinnehållet och att kompensatoriska hjälpmedel då kunde vara ett sätt att hjälpa 

dem
3
. Han konstaterade dock att det inte fanns några belägg för att kompensatoriska 

hjälpmedel skulle ge bättre läs- eller skrivförmåga. Svensson (2012) bekräftar detta 

resonemang, och tillägger att interventionsstudier pågår. Han argumenterar för att t ex 

dyslektiker får träna avkodning hos en speciallärare men använda sig av uppläst text via 

läsplatta eller dator i ämnesklassrummet. Det senare för att inte halka efter ämnesmässigt. 

Arfs (2015) har i en undersökning kommit fram till att digitala hjälpmedel på gymnasiet oftast 

initieras av en specialpedagog och att övriga lärare inte använder sig så mycket av dem. 

Ett vanligt hjälpmedel är att använda digitala verktyg som läser upp texten. Westlund (2009) 

för fram att även lässtarka elever kan ha nytta av att lyssna på lärobokstext. 

2.3 Litteracitet och läsning 

I följande kapitel presenteras en genomgång av begreppet litteracitet och olika definitioner av 

begreppet presenteras. Likaså diskuteras olika syn på vad läsning innebär. Denna uppsats 

kommer framförallt handla om läsförståelse och inte särskilt mycket om avkodning eller 

skrivande, som också ingår i litteracitetsbegreppet, även om ett avsnitt om avkodning finns 

med. 

2.3.1 Litteracitet 

Begreppet litteracitet (literacy) har, enligt OECD (2000), följande innebörder: att behärska 

text för att fungera i samhället, att klara egna behov och mål, samt att utvecklas efter egna 

förutsättningar. Begreppet ges många olika tolkningar och betydelser. Barton (2007) redogör 

för en mängd olika definitioner, med början i 1700-talets England, där ordets motsats illiterate 

                                                 
2
 http://www.dyslexi.org/skrivknuten-info-rad-och-stod/datorer-och-internet 

3
 Under en föreläsning 2015-03-03. Min fråga gällde om det finns någon quick-fix för gymnasieelever i behov av 

särskilt stöd. Samuelsson svarade att det absolut viktigaste var att se till att eleverna inte halkade efter ännu mer, 

utan fick med sig ämnenas innehåll. Ett sätt var att använda kompensatoriska hjälpmedel. 
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förekommer i tidiga uppslagsverk från 1700-talet; dock förekommer inte ordet literate, utan 

det dyker upp i text först i slutet av 1800-talet. Ordet är då oftast förknippat med att en person 

är utbildad eller också syftar det på utbildning i allmänhet. UNESCO definierade 1958 

“fundamental education” enligt följande: “a literate person is one who can, with under-

standing, both read and write a short simple statement on his or her everyday life” (UNESCO, 

2006, sid 153). 

Från och med 1980-talet har literacy ofta satts in i en social kontext, då alltså det socio-

kulturella planet framhålls. Med utgångspunkt i vardagslivet undersöks vad människor läser 

och skriver och olika grupper jämförs. Litteracitet är ett vitt begrepp och används inom 

närliggande domäner, t ex inom olika konstarter. En person kan alltså vara litterat eller 

illitterat till exempel i egenskap av filmkonsument (Barton, 2007). Kunskaper i vardagliga 

situationer, kulturellt betingade, är uttryck för litteracitet. Dessa praktiker ser olika ut på olika 

platser och som människa skolas man in i sin egen kulturella litteracitet; man blir alltså en del 

av en sociokulturell praxis (Barton, 2007). 

Att säga att man är litterat eller motsatsen är inte helt riktigt, utan man har eller har inte en 

funktionell litteracitet. Den förvärvas kontinuerligt och är ingenting man först skaffar sig, för 

att sen vara fix och färdig, utan det är en pågående process. Litteracitet innebär ”making 

meaning” (Colombi & Schleppegrell, 2002, sid 1). En läsare "konstrueras också genom 

texten". "Läsarens vana vid att delta i olika läsande och skrivande sammanhang bidrar till 

vilken läsar- och skrivarposition som antas och därmed vilken förståelse som utvecklas" 

(Liberg, af Geijerstam & Wiksten Folkerud, 2015, sid 24). Att ha goda förkunskaper om ett 

ämne är viktigare än textens komplexitet när det gäller förståelse och motivationen är om 

möjligt ännu viktigare än goda förkunskaper. Är man nyfiken på ämnet så läser man, även om 

förkunskaperna är skrala (Liberg et al., 2015). 

Föreliggande studie ansluter sig till OECD:s definition av literacy, ovan, om att klara egna 

behov och mål, konkret manifesterat i hur eleverna kan ta till sig lärobokstexter och artiklar i 

SO-ämnen, för att nå sina mål i skolan. Ordet litterat används i detta arbete i betydelsen läs- 

och skrivkunnig, med tonvikt på läskunnig. Läs- och skrivkunnig är ett snävare begrepp inom 

det vidare begreppet literacy. Läsning och läsförståelse är alltså parametrar som är viktiga i 

elevernas utveckling i skolan och bortom. 

2.3.2 Läsning - avkodning 

The Simple View of Reading är läsandeteoriernas kärna, på det kognitiva planet. I den ser 

Gough och Tunmer (1986) läsandet som en tvådelad process: att avkoda å ena sidan och att 
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tolka, förstå och skapa mening å den andra. I följande formel illustreras hur läsningen är 

beroende av avkodning och förståelse. Om den ena av faktorerna är noll, blir också produkten 

noll: läsning = avkodning x förståelse. Om avkodningen eller förståelsen inte fungerar 

tillfredsställande, blir också värdet för själva läsningen lågt (Gough & Tunmer, 1986, sid 7). 

Även om elever klarar själva avkodningen bra, är det inte säkert att förståelsen håller samma 

nivå. En senare teori är the Dual-route, vilken innebär att läsningen av ord tar två vägar: ena 

vägen är en direkt förbindelse med läsarens lexikaliska minne, dvs den del av minnet som 

hanterar ord, och den andra är en indirekt väg, via ljudning av bokstäver. Den ljudande vägen 

är långsammare (Bjaalid et al., 1997). Kritik mot denna modell har gällt att den varit alltför 

förenklad. Den utesluter flera fonologiska understeg, som t ex bild- och ordminnets funktion 

(Gillon, 2004). En variant av the dual route är DRC, Dual-route Cascaded Model, där många 

sinnen är igång samtidigt: ortografiskt, semantiskt och fonologiskt (Cain, 2010). Enligt 

ytterligare en teori, the Connectionist model, har vi inte två olika vägar till läsning, utan ett 

större system, där fonologisk avkodning hela tiden verkar. Vi läser ord och avkodar samtidigt, 

om vartannat. Den ortografiska ”processorn” är synkroniserad med den fonologiska. Sedan 

tillkommer en artikulatorisk och en visuell processor. Den visuella processorn identifierar en 

bokstavsbild och aktiverar systemet. Det är täta kopplingar mellan processorerna, vilket märks 

vid tyst läsning, då många läsare rör på munnen; det visar att den artikulatoriska processorn är 

inblandad även vid tyst läsning (Bjaalid et al., 1997). Genom att slå ihop delar av dual route- 

och connectionist-modellerna, når man en Combined framework. Det kallar Bjaalid et al. 

(1997) för en "amalgamation" av två teorier och anser att det ger en djupare förståelse av 

läsprocessen. 

2.3.3  Olika aspekter av läsförståelse, textrörlighet 

Endast 10 % av eleverna når den mest avancerade läsningen, både när det gäller tioåringar 

och femtonåringar och det är fler flickor än pojkar. Sämst läsare är pojkar ifrån socio-

ekonomiskt svaga familjer, enligt PISA-rapporten (Skolverket, 2013). När det gäller att förstå 

vad man läser ligger alltså elever i en gymnasieklass på många olika nivåer. Det gäller för 

läraren att se alla elever och få alla att förbättra sin läsförståelse. 

En sida av läsförståelsen har att göra med läsarens textrörlighet. En god läsare rör sig hela 

tiden på olika nivåer i texten och ett samspel, samtal, sker hela tiden mellan texten och 

läsarens tidigare kunskaper och erfarenheter. För att kunna göra detta måste man på olika plan 

förstå vad man läser. Textrörlighet kan delas in i olika nivåer: den textbaserade rörligheten rör 

själva texten i sig. Läsaren går fram och tillbaka i texten och reder ut sammanhang och 
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betydelser för att maximera förståelsen av texten. Den utåtriktade textrörligheten har med 

läsarens tidigare erfarenheter och kunskaper att göra. Läsaren kopplar textens innehåll till 

egna erfarenheter. Interaktiv textrörlighet har med genremedvetenheten hos läsaren att göra. 

Läsaren förväntar sig att texten ska vara uppbyggd efter dess genre, ha ett visst innehåll och 

en viss funktion kopplat till denna genre, och genrekunskapen i sig underlättar läsandet 

(Liberg et al., 2015). 

Att kunna göra ”inferenser”, både modell- och textbaserade, visa prov på textrörlighet, där 

man kopplar läsandet till tidigare kunskap, är viktigt (Pressley & Wharton-McDonald, 1997; 

Westlund, 2009). I den textbaserade textrörligheten finner läsaren svaret i själva texten. I den 

modellbaserade använder läsaren sin egen förkunskap för att fylla i luckor. Detta är ett 

kognitivt perspektiv, där ny kunskap läggs gärna till något redan känt. Scheman finns i minnet 

för en mängd saker (Taube, 2011). Att ”aktivera” ämneskunskap innan man läser ett stycke 

ger mycket hjälp till lässvaga liksom att ta upp nyckelord innan man läser (Elbro, 2004). ”If 

the reader has extensive knowledge associated with the ideas in the text, then comprehension 

is likely to be high” (Pressley & Wharton-McDonald, 1997, sid 449). För att kunna göra 

inferenser måste läsaren känna till i vilket landskap man befinner sig; själva förutsättningarna 

är viktiga. Denna kunskap behöver vi från början, för att få ut något av texten (Elbro, 2004). 

2.4 Undervisning av läsförståelse 

I Sverige läggs mindre tid vid formell lästräning än i andra länder, hävdar Liberg et al. (2015). 

Lärarna undervisar om lässtrategier i mellanstadiet, när det gäller att "identifiera huvud-

budskapet" och "beskriva stil och struktur”, men behovet finns även under senare skolår 

(Liberg et al., 2015, sid 66-67). 

2.4.1 Lärarens betydelse för stödinsatser 

Lärare i alla ämnen har ansvar för att elevernas läsförståelse och förmåga att läsa olika sorters 

texter förbättras. Eleverna behöver utveckla ”en avancerad textrörlighet, det vill säga en 

utökad repertoar av sätt att läsa och ett självständigt förhållande" till texter (Liberg et al., 

2015, sid 66).  

Liberg et al. (2015) framhåller också att eleverna behöver hjälp med att nå ett gott läsflyt; 

denna hjälp behövdes inte på gymnasiet i så stor utsträckning förr, utan läsflytet hos dagens 

elever har försämrats jämfört med tidigare. För ”trettio till fyrtio år sedan hade de allra flesta 
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elever etablerat läsflyt redan i årskurs 3, medan idag kan det för en hel del elever ske betydligt 

senare" (Liberg et al., 2015, sid 61)
4
. 

Att samtala om texten på olika nivåer är viktigt för att alla elever ska nå längre i sin läs-

förståelse. Samtalen kan ske mellan läraren och gruppen, men även mellan olika elever 

(Liberg et al., 2015). Palincsar och Brown (1984) har visat att  

“Reciprocal teaching, with an adult model guiding the student to interact with the text in 

more sophisticated ways, led to a significant improvement in the quality of the summaries 

and questions" (Palincsar & Brown, 1984, sid 117). 

Att läraren visar eleverna hur man läser och hur man ska tänka i samband med läsning, det 

vill säga att modellera genom att visa hur olika strategier används, har visat sig vara effektivt 

(Pressley & Wharton-McDonald, 1997). 

Ruppar et al. (2014) undersökte lärarnas inställning till elever med handikapp och hur 

eleverna förväntades reagera på stödinsatser inom litteracitet. De ville se hur lärares kontext 

och föreställningar påverkar ”literacy”-valen de gör för elever med svåra handikapp. De kom 

fram till att lärarnas syn på undervisning, lärande och elever, liksom lärarnas förväntningar 

och den kontext de verkar inom var viktiga parametrar; allra viktigast var lärarens självtillit 

(self-efficacy). Om inte läraren själv tror på sin förmåga, är det svårt att lyckas. De lärare som 

inte trodde att deras elever skulle utvecklas positivt fick rätt; eleverna utvecklades sämre än 

de som hade lärare, som trodde att eleverna skulle utvecklas. Inställningen från läraren var 

således nyckeln. 

Hirsch (2013) hävdar att det råder en akademisk samstämmighet om det faktum att läsflyt, 

vokabulär och ämneskunskap är de grundläggande delar som lärarna ska rikta in sig på (sid 

12). För att kunna hålla delar av en text i minnet måste man kunna läsa snabbt, för att 

arbetsminnet inte ska överbelastas. Har man ett stort ordförråd, går läsningen snabbare och 

detsamma gäller för kunskaperna om ämnet. Ordförrådet måste tränas redan från år ett, på ett 

aktivt sätt. Utan ämneskunskaper kan vi inte skapa oss en mental bild av vad ett yttrande 

innebär. Dessa tre parametrar samverkar hela tiden (Hirsch, 2003). 

2.4.2 Ämneslitteracitet 

Alla skolämnen har sitt eget metaspråk och det är viktigt att både lärare och elever blir 

medvetna om det. För att kunna lyckas bra i t ex historia, måste eleverna känna till en mängd 

olika begrepp. Många av dessa ord används också utanför skolan naturligtvis, men 

                                                 
4
 Författarna refererar här till "personlig kommunikation" med Elbro. 
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skolspråket ”är kognitivt mer komplext och innehåller ett stort antal ord, uttryck och t.o.m. 

strukturer som är mindre frekventa eller helt saknas i talat vardagsspråk” (Slotte-Lüttge & 

Forsman, 2013, sid 19). 

En amerikansk studie, snarlik föreliggande, undersökte bland snart utexaminerade 

lärarstudenter hur de använde sig av ämneslitteracitet under den sista praktikperioden i sina 

respektive ämnen (Mitton Kukner & Murray Orr, 2015). Även nyutexaminerade lärare 

tillfrågades. Frågan var i vilken omfattning de använde sig av ämnets metaspråk på ett aktivt 

sätt under lektionerna efter att de hade gått en kurs i ämnet och hur det i så fall tog sig uttryck; 

vilka negativa och positiva erfarenheter hade de? En del av de medverkande arbetade aktivt 

med litteracitet och de såg att det gav eleverna en möjlighet till att fördjupa sitt tänkande och 

sin inlärning. 

En del andra kände sig osäkra när det gällde att behärska begreppen inom litteracitet och hur 

de skulle kunna användas. De visade brist på metakognitiv insikt i hur en planering av 

strategier för ämneslitteracitet kan se ut, liksom även brist på medvetenhet om behovet av att 

modellera och träna på strategier. En person uttryckte att det var svårt att använda kun-

skaperna i det ena av sina ämnen, men i det andra gick det bra. Flera tyckte att det var lättare 

att använda kunskaperna i litteracitet på duktiga elever än på svaga, fast de senare behövde 

det mest. Vissa studenter förstod inte att ämneslitteracitet är ett verktyg för fördjupade 

kunskaper i olika skolämnen (Mitton Kukner & Murray Orr, 2015). Denna undersökning visar 

att det inte är någon lätt uppgift att genomföra litteracitetsanpassningar i det dagliga praktiska 

arbetet i klassrummet. Studiens lärare hade alla fått utbildning inom ämneslitteracitet och 

ändå hade de svårt att genomföra anpassningarna i praktiken; hur svårt ska det då inte vara för 

lärare som inte har utbildats inom ämneslitteracitet? 

Eftersom t ex SO-ämnena handlar mycket om begrepp och ordkunskap är det viktigt att 

lärarna diskuterar begrepp och ämnesord. Wiklund påpekar att det är viktigt att begreppen 

diskuteras i ett sammanhang och inte i form av ordboksövningar (Wiklund, 2012). 

2.4.3 Klassrumsmetodik - förförståelse och textsamtal 

Kunskap om och intresse för ämnet är oerhört viktigt för läsförståelse (Kamhi & Catts, 2012). 

Läraren måste förbättra elevernas förförståelse i olika ämnen genom att gå igenom begrepp 

och ord på tavlan före en föreläsning, liksom även dela ut åhörarkopior av sina föreläsnings-

anteckningar. Eleverna kan två och två sammanfatta vad föreläsningen gått ut på (Mossige et 

al., 2009). Sämfors (2009) påpekar dock att dyslektiker har svårt att skriva av text från tavlan, 

så viss försiktighet förordas. 
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Det är viktigt att lära eleverna strategier och att aktivt, som lärare, använda dem. Vidare måste 

läraren, tillsammans med eleverna, "klargöra oklarheter" i texter, "ställa frågor" på texten, 

"förutspå" vad som komma skall och slutligen "sammanfatta" texten. En annan variant är att 

tänka högt, vilket gör att man tydligare ser mönster (Westlund, 2009, sid 95). Att använda sig 

av ”Reciprocal Teaching” (Palincsar & Brown, 1984) i smågrupper är ett effektivt sätt att 

förbättra elevernas läsförståelse: att ställa frågor på text för att finna fakta, reda ut betydelser, 

sammanfatta, etc är alla goda vägar till bättre textförståelse (Alberyd Öfors, 2014). 

Bearbetningsstrategier är viktiga, d v s att olika texter läses på olika sätt: t ex “anpassad 

läsning, översiktsläsning” (Eriksson Gustavsson, 2005, sid 187). 

Allard (2001) påpekar att läraren hela tiden kan underlätta för eleverna att förstå vad de läser 

genom att förbereda dem, genom att t ex ta upp ord och begrepp. I SO är det en mängd 

abstraktionsstegar som måste behärskas. Att klättra i stegarna är svårt om man inte behärskar 

ämnets metaspråk. God förförståelse och genrekunskap gör även att det är lättare att ta sig in i 

första kapitlet i en skönlitterär bok (Allard et al., 2001). 

Textsamtal, både i helklass och i grupper, i ett ämne som historia, behöver ha fasta ramar, 

annars tenderar många elever att inte få ut någonting av samtalen. Det är viktigt att ledning 

(”scaffolding”) finns både när det gäller textens detaljer och dess övergripande plan. Frågorna 

på texten ska vara öppna, utforskande och textrelaterade. Deltagarna behöver också ha 

förhandskunskap om ämnet och typ av text, liksom kännedom om olika textstrategier. Viktigt 

är även att alla deltar och gör sig hörda. Detta kräver god planering och förhandsträning 

(Hallesson, 2015, sid 205). Visén (2015) framhåller hur viktigt det är med lärarstöttning i stort 

och smått: ”Så som varje hantverk kräver ett samtal för att bli tydligt, kan också samtalandet i 

sig jämföras med ett hantverk.” Eleverna behöver alltså lära sig att tala om texter och läsning; 

ämnesspråket i sig är en nyckel till framgång (Visén, 2015, sid 176). 

Att introducera texter i klassrummet kan göras på olika sätt, som dessutom skiljer sig åt 

beträffande perspektiv (Liberg et al., 2015). En variant är den textinriktade, där texten i sig 

själv står i centrum, ibland gestaltad genom t ex en film. Utmärkande drag av denna 

presentation är att textens huvudtanke klargörs och att eleverna besvarar frågor på texten. 

Detta presentationssätt är mycket vanligt i svenska skolor. En annan textpresentationstyp är 

den elevinriktade presentationen, där elevgruppen står i centrum. Denna typ kopplas till en 

elevaktivitet, som t ex ett studiebesök, eller också diskuteras frågeställningar, som anknyter 

till texten. Fokus ligger på gruppens aktivitet snarare än på texten i sig. Denna variant 

förekommer mindre ofta än den textinriktade. Ett tredje presentationssätt är den 
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individinriktade, där varje enskild elevs förutsättningar beaktas. Anknytningen av texten 

anpassas efter varje elevs kunskaper och intressen. Denna individualiserade variant är den 

som förekommer minst i den svenska skolan (Liberg et al., 2015). 

Olvegård (2014) skriver att själva undervisningen har stor betydelse för svaga läsare och även 

andraspråksläsare, när det gäller elevernas förmåga att tolka texterna. Olvegård har ett 

andraspråksperspektiv men skriver att “Detta är särskilt tydligt för de läsare som har svårt att 

skapa mening i texterna” (Olvegård, 2014, sid 234). Hon betonar att texttolkningsproblem 

även finns hos elever med svenska som modersmål. 

"Det är genom undervisningen som eleverna kan ges stöd att komma in i och röra sig i olika 

typer av texter och skrivuppgifter, även sådana som till en början kan verka svåra eller 

komplicerade" (Liberg et al., 2015, sid 13). Läraren bör ställa sig frågan vad som ska läsas 

och hur det ska läsas. Eleverna behöver få hjälp av läraren att tillgodogöra sig lässtrategier, 

för att veta viken typ av läsning en viss texttyp kräver. Vidare behöver många elever tydliga 

instruktioner; för studievana elever är en otydlig instruktion inte så allvarligt, men för en 

studieovan elev är det en starkt negativ faktor. För de senare är skolan en ofta obegriplig plats 

och en tydlig struktur hjälper dem med att veta vad de ska göra (Liberg et al., 2015). 

En modell som visat sig vara effektiv är den reciproka undervisningsmetoden, där läraren 

först modellerar hur man kan tänka när man läser en text, och där sedan eleverna i smågrupper 

får göra likadant. Bl a Elbro (2004) och Mossige et al. (2009) förespråkar denna metod. 

Vissa elever föredrar att läraren berättar istället för att de ska läsa läroboken. Då hjälps inte 

eleverna att på längre sikt ”utveckla ett adekvat skolrelaterat språk”, men de kan ”klara 

kursen” (Olvegård, 2014, sid 235). 

2.5 SO-texter 

När Selma Lagerlöf fick uppdraget att skriva Nils Holgersson, var tanken att boken skulle 

vara både lärobok och läsebok. Tanken var att en etablerad författare skulle kunna skriva på 

ett för eleverna intressant och tankeväckande sätt, ett exempel på vad Westlund (2009) kallar 

”faktion”. Numera är läroboken endast faktaspäckad, men någon läsebok, som ska ge eleverna 

ett annat perspektiv, är den inte. Texten har blivit mycket informationstät istället 

(Reichenberg, 2014). Även Allard et al. (2001) jämför dagens läroböcker med forna tiders och 

konstaterar att dagens läroböckers kondenserade språk är mycket svårt för eleverna att ta till 

sig. Äldre tiders förklarande text var på det viset mycket bättre. Det går inte att förklara ett 

abstrakt ord med ett annat abstrakt ord. Allard talar med bibeln och säger: "Orden måste bli 

kött" (Allard et al., 2001, sid 33). 



13 

 

Eleverna möter mer text av ämnesspecifik karaktär ju högre upp i skolsystemet de kommer 

och alla SO-ämnen har en mängd ämnesspecifika ord. För att en elev ska förstå en sådan text 

behövs god kännedom om begreppen. Cirka 10 % av orden i en text är ämnesspecifika. Om 

eleven inte förstår dessa ord, blir förståelsen av texten låg (Liberg et al., 2015). Ordförrådet 

spelar alltså en stor roll för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig texterna. För att en elev, i 

de senare skolåren, ska förstå en text behövs ett ordförråd på ca 6000 ord. Då förstår eleven 

90 % av texten. För en ”god förståelse” krävs att denne förstår 95 % av texten. Detta innebär 

att ett basalt ordförråd inte räcker, utan specifika ämnesord måste till (Skolverket, 2010, sid 

20). 

Återkommande genrevarianter i lärobokstexter i SO, t ex historia, är ”återgivande, redo-

görande, beskrivande, förklarande samt diskuterande”. Det är sällsynt att en diskuterande 

framställningsart förekommer i läroböckerna utan de vanligaste är beskrivande och 

redogörande skrivsätt (Olvegård, 2014, sid 74). Detta är olyckligt eftersom Skolverkets 

kunskapskrav för historia innefattar förmågan att kunna jämföra olika källor och analysera 

ståndpunkterna (Olvegård, 2014). Olvegård har i sin avhandling ett andraspråksperspektiv 

men många av de svårigheter andraspråkseleverna möter kan vara problematiska för 

förstaspråkselever också. Särskilt gäller det just bristen på diskuterande textavsnitt i böckerna, 

eftersom även svenska elever behöver tränas i att diskutera skillnader mellan olika texter, då 

kriterierna i ämnet historia kräver det. I flera läroböcker i historia framställs historien som 

något faktabaserat som ligger fast, och inte som olika ”tolkningar av olika perspektiv och 

positioner”. Det handlar om en “underförstådd syn” där mer eller mindre “dolda värderingar” 

finns (Olvegård, 2014, sid 236). 

I ämnet samhällskunskap används oftast en lästyp som utgår från texten i sig, s k centripetal-

läsande (Liberg et al., 2015). Utmärkande för denna läsart är att det viktiga i texten plockas ut 

och innehållet sammanfattas. Mindre ofta ägnas tiden i svenska klassrum åt att jämföra aktuell 

text med andra texter av samma art och dra slutsatser från det sammanvägda. Mycket sällsynt 

är det metaperspektiviserande läsesättet: Man jämför texten med något man läst tidigare och 

läser på olika sätt och diskuterar fördelar och nackdelar med olika läsesätt. Vad gör att texten 

är dålig eller bra? Här fokuseras på form, funktion och innehåll. I NO-ämnen förekommer de 

två sistnämnda knappast alls. Läraren måste "ställa sig frågor om på vilka olika sätt eleverna 

ska läsa texter av olika slag och vilka funktioner de här läsarterna kan fylla samt hur elevernas 

medvetenhet om sitt läsande kan fördjupas" (Liberg et al., 2015, sid 73). 
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Att välja externa texter som ska användas i SO-undervisningen är en grannlaga uppgift. 

Liberg et al. (2015) påpekar att det är viktigt att läraren kontrollerar texters "innehållsfält och 

uppbyggnad" sett till struktur och språklig uppbyggnad, för att få en rimlig nivå. Läraren 

måste alltså välja texter med omsorg, enligt författarna (Liberg et al., 2015, sid 41). 

Språket i skolan har sin egen karaktär och är mycket situationsbetingat. Olika elever har med 

sig olika språkvanor och strukturer hemifrån. 

”For some children, the socialization contexts in which they have participated have 

prepared them well for the ways of using language they encounter at school. For many other 

children, however, this is not the case” (Schleppegrell, 2004, sid 4). 

 Alla elever, ända upp till universitetsnivå, måste få möjligheter att utveckla sin 

språkförståelse på en alltmer avancerad nivå, där t ex meningsstruktur och komplexitet är av 

ett helt annat slag än i vardagsspråket. 

Medelklassens språk är det som dominerar i skolan och barn från medelklassen har därmed ett 

försprång, men att utgå ifrån att alla elever ska medelklassifieras är fel, hävdar Shleppegrell, 

men samtidigt får inte skolspråket bli ett ”hidden curriculum” utan alla elever måste få hjälp 

med att tillgodogöra sig det, för att de ska kunna ta till sig ämnenas innehåll (Schleppegrell, 

2004, sid 41). Språket är nyckeln till att kunna tänka och göra de generaliseringar som många 

skolämnen kräver.  

2.5.1 The Fourth Grade Slump 

I årskurs fyra ökar kraven på läsförmågan, då eleverna börjar läsa för att inhämta kunskap. 

Forskningen visar att det blir ett stort bortfall för socioekonomiskt svaga grupper, även om 

dessa elever verkar hänga med bra i årskurs två och tre. "A large language gap—not just a 

reading gap—between advantaged and disadvantaged students exists also in third-grade, not 

to mention second, first, and even earlier" (Hirsch, 2013). The fourth grade slump, innebär att 

gapet mellan goda läsare och sämre läsare ökar i årskurs fyra. Grundläggande är hur stor 

vokabulär eleverna behärskar. Skillnaderna mellan elever av olika socioekonomiskt ursprung 

är stora: förstaårselever som presterar på en hög nivå har ett dubbelt så stort ordförråd som 

svagpresterande elever. Framåt gymnasietiden har den skillnaden ökat fyra gånger. Som 

tidigare nämnts behöver man känna till 90 - 95 % av orden i en text för att förstå den fullt ut. 

Dessa 90 % gör att man kan förstå resterande 10 % också. De som inte har en så bra 

ordförståelse kommer därmed att hamna ännu längre efter. ”They missed the opportunity to 

learn the content of the text and to learn more words" (Hirsch, 2013, sid 16).  
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När eleverna i årskurs 4 möter lärobokstexter i SO, och även NO, höjs kraven avsevärt. 

Eleverna behöver hjälp att tillägna sig lärobokstext, framhåller Olvegård, inte bara hjälpas 

fram genom muntlig tradering från läraren, även om många elever föredrar det framför att läsa 

lärobokstexten (Olvegård, 2014). Abstrakta begrepp förutsätter hypotetiskt tänkande. 

Eleverna måste få bra förklaringar och tränas i att förstå. Många läroböcker är informations-

täta och abstraktioner översätts med andra abstraktioner. Att läsa på ett hypotetiskt sätt är 

svårt och en tredjedel av vuxna svenskar kan inte klara ett hypotetiskt resonemangsläsande 

(Allard et al., 2001). 

2.5.2 Bearbetning av texter 

Eleverna behöver lära sig att utveckla strategier för att tillgodogöra sig skriftliga diskurser 

som är annorlunda än muntliga. Typisk grammatik och typiska inslag i olika texttyper måste 

eleverna få hjälp med att utveckla. Skolspråket som behövs i samband med textläsning har 

andra förutsättningar än det språk vi använder i en personlig interaktivitet. Skriftspråket har 

en hög grad av struktur och skapar i sig självt mening och kan inte lita till andra stimuli som i 

personliga möten; därför måste det vara mer tekniskt och mer abstrakt, liksom tydligare och 

mer explicit. Syntaxen är mer komplex med nominalfraser, d v s substantiviska fraser, och 

abstrakta begrepp. Med ökad ålder och i senare skolår ökar kraven (Schleppegrell, 2004). För 

att kunna binda ihop olika textavsnitt med lämpliga ordklasser för att få fram de logiska 

förhållandena i texten, måste eleven behärska abstrakt vokabulär och kunna göra strategiska 

val av genrekaraktär. Med andra ord krävs det av eleven en kännedom om genrespecifik 

vokabulär. Eleven rör sig från att skriva löst sammanhållna kedjor av satser till att skriva mer 

kondenserade meningar, som efterfrågas i akademiskt skrivande (Schleppegrell, 2004).  

För lärarnas del innebär detta att det är viktigt att se de drag olika stilnivåer har och att aktivt 

kunna undervisa de elever, som saknar kunskap om dem, i dessa olika stilarter. Schleppegrell 

påpekar vidare att det är viktigt att eleverna förstår att vetenskapliga texter har en abstrakt 

karaktär där processen i sig själv är det viktiga, och inte de personer som eventuellt är 

inblandade i processen. I ämnet historia kan elever ha svårt att förstå de olika abstrakta 

temporala sprången som beskrivs i en text; eleverna får i sådana lägen svårt att tidsbestämma 

händelser, eller veta i vilken tid framställningen utspelar sig vid en given textpunkt. Över 

huvud taget är det abstrakta framställningssättet svårbegripligt för många elever 

(Schleppegrell, 2004). Att lära sig innehåll och form samtidigt, som sammanlänkade enheter, 

är, enligt Schleppegrell, en viktig undervisningspunkt. Dock har många lärare inte ett eget 
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metaspråk för lingvistiska spörsmål (Schleppegrell, 2004). Att bibringa eleverna en utökad 

textrörlighet är något som Liberg et al. (2015) framhåller: 

"Undervisningsuppdraget som åvilar lärare i alla ämnen är att stödja elever i utvecklandet 

av en avancerad textrörlighet, det vill säga en utökad repertoar av sätt att läsa och ett 

självständigt förhållande till text och med läsare" (Liberg et al., 2015, sid 66). 

2.5.3 Specialpedagogisk vinkling gällande SO-texter 

Cain (2010) påpekar att det som skiljer en god läsare från en dålig läsare är att dåliga läsare 

har svårt att läsa mellan raderna. Dåliga läsare blir lätt bundna vid det textavsnitt de just läser, 

medan goda läsare kan röra sig i texten framåt eller bakåt, eller helt enkelt avvakta tills 

sammanhang blir förklarade; det klarar inte dåliga läsare. Goda läsare rör sig på ett medvetet 

sätt i texten men dåliga läsare kan inte lämna det aktuella textavsnittet och har svårt att 

dekontextualisera, och de blir därmed bundna till den aktuella kontexten. Ett dekontextua-

liserat sammanhang är mer abstrakt och distanserat, vilket kräver en mer abstrakt vokabulär. I 

en muntlig situation finns oftast kontexten med, vilket gör att man inte behöver abstrahera på 

samma sätt (Cain, 2010). 

Goda läsare läser om passager de inte förstod och är medvetna om när de inte förstår. Vidare 

förutser de vad som komma skall och kopplar ofta ihop textens information med tidigare 

erfarenheter. Gamla kunskaper revideras också ibland i sken av den nya kunskap som texten 

ger. Inferenser görs fortlöpande av de goda läsarna, som vidare använder sig av strategier, t ex 

att lista ut vad okända ord betyder genom att sammanhanget får guida dem. Inte minst 

fortsätter goda läsare att processa texten efter att de läst klart (Pressley & Wharton-

McDonald, 1997). 

Lässvaga elever har länge haft tillgång till lättlästa texter; dessa är ofta uppbyggda av 

huvudsatser för att de ska bli lätta att läsa men samtidigt blir en lättläst text svårläst på grund 

av att sambandsorden har tagits bort, det Reichenberg kallar för ”murbruk” (Reichenberg, 

2014, sid 46). Det är inte ovanligt att elever har en inlärd hjälplöshet, när de inte kan läsa 

mellan raderna. De förväntar sig hjälp från läraren och om den hjälpen inte kommer, då 

hoppar de helt enkelt över det hela. Istället måste man lära eleverna lässtrategier, så att de kan 

hjälpa sig själva. Att läsa mycket är inte hela förklaringen till att man blir en bra läsare, utan 

hur man läser betyder också mycket. Svaga läsare måste få undervisning i hur det går till när 

man gör inferenser. Många elever har egentligen tillräckliga förkunskaper men inser inte att 

de måste inferera i den text de läser och därför läser de på ett passivt sätt. De behöver 

guidning i hur man läser olika typer av texter (Reichenberg, 2014). 
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Att förbättra läsförståelsen hos lässvaga elever är oerhört viktigt. Eleven kan få hjälp med att 

lära in nya scheman, för olika typer av läsning. Förförståelse gör att olika scheman aktiveras, 

vilket förbereder oss på vad som komma skall och gör oss mottagliga för upplysningar. När 

scheman aktiveras har vi lättare att ”lagra ny information och hämta fram det vi har läst”, det 

vill säga vi hämtar fram den s k ”kognitiva cykeln” (Mossige et al., 2009, sid 30). Det är 

också viktigt att läraren frågar på textinnehållet så att eventuella missförstånd kan klaras ut 

(Taube, 2011). 

Sammansatta substantiv som till exempel "produktionsmetoder" är svåra att genomskåda för 

lässvaga elever. Om man gör om meningen till nominalfras blir det lättare: "metoder för 

produktion" (Reichenberg, 2014, sid 36). Eleverna måste lära sig att ”packa upp” samman-

satta ord, för att förstå skolspråket. 

2.5.4 Sammanfattning av SO-texter 

I kapitlet om SO-texter har konstaterats att läroböckerna i SO-ämnen har förvandlats till 

faktaspäckade läroböcker (Reichenberg, 2014). Alla elever på samtliga stadier måste få hjälp 

med att tillägna sig det språk som genomsyrar SO-ämnena, annars riskerar många elever att 

halka efter när texternas komplexitet blir större. För att eleverna ska få en god förståelse 

måste de behärska ca 95% av texten och då måste de förstå ämnesspecifika ord (Skolverket, 

2010).  

Läroböcker i ämnet historia saknar ofta diskuterande avsnitt, vilket dock kunskapskraven 

efterfrågar (Olvegård, 2014). Liberg et al. (2015) diskuterar lästyper som centripetalläsande 

och det metaperspektiviserande och finner att de det förstnämnda dominerar i svenska 

klassrum. Att lära eleverna en avancerad textrörlighet är viktigt, konstaterar Liberg et al. 

(2015). 

När det gäller den specialpedagogiska vinklingen framhåller Pressley och Wharton-McDonald 

(1997) att lässvaga elever har svårt för att lämna det specifika textavsnitt de läser, och att de 

saknar textrörlighet. De blir därmed bundna till avsnittets kontext. Reichenberg (2014) 

konstaterar att de lättlästa texter dessa elever ofta får, saknar sambandsord och består av 

huvudsatser, vilket gör att de i praktiken inte är särskilt lättlästa. Mossige et al. (2009) 

förespråkar att lässvaga elever får hjälp med att lära in nya scheman, för olika sorters läsning. 
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3. Metod och material 

Denna del handlar om den metod jag valt och hur urvalet gått till. Vidare redovisas etiska 

aspekter och hur datainsamlingen gått till. 

3.1 Metodansats 

Föreliggande arbete är en kvalitativ, induktiv studie, innehållande tio intervjuer av gymnasie-

lärare i olika SO-ämnen, d v s historia, samhällskunskap, geografi och religionskunskap. 

Lärarna kontaktades och fick ett missivbrev (bilaga), där uppsatsens syfte förklarades. Vid en 

kvalitativ undersökning är datainsamlingsverktygen av stor vikt och styr i vilken riktning 

undersökningen går. 

3.2 Grundad teori 

Jag har låtit mig inspireras av en metodansats, grundad teori (GT). Föreliggande studie är inte 

en GT-studie, utan snarare en studie där jag använder tematisk analys, med begrepp och 

genomförande lånade från GT. Se mer om detta i kapitel 3.2.1. Här nedan följer en kort 

beskrivning av GT. 

Att låta sin praktiska erfarenhet bilda grunden för ens syn på världen och låta nya erfarenheter 

modifiera verklighetsuppfattningen, är ett förhållningssätt som grundad teori (Grounded 

Theory, GT) är ett utslag av (Guvå & Hylander, 1998). De ursprungliga metodförespråkarna, 

Glaser, Strauss och Corbin, har hela tiden haft skiftande betydelser av begrepp, allteftersom 

deras erfarenhet ökat, vilket är kongenialt med metodens natur. Detta gör det dock svårt att 

entydigt slå fast vad GT är, men sammanfattningsvis och förenklat handlar det om att ”bygga 

teori utifrån empiriska data” (Guvå & Hylander, 1998). 

Vid grundad teori, säger Bryman (2011), att ”teoretiska idéer” låter sig ”härledas utifrån de 

data som samlats in” (Bryman, 2011, sid 254). Målet är att frågan ska kunna besvaras av de 

olika verktygen, för som Larsson (2005) säger: "Harmoni bör råda mellan forskningsfrågan, 

/…/ datainsamling och analystekniken” (Larsson, 2005, sid 9). 

Ett vanligt sätt att införskaffa data inom GT är genom intervjuer och observationer. Intervjuer 

kan ge till resultat att den intervjuade förskönar sig själv och sin inställning. Det får tas med i 

beräkningarna, men som Bryman påpekar: intervjun är den metod som i kvalitativ forskning 

används kanske allra mest (Bryman, 2011). Metoden är användbar när det gäller att få fram 

aktörernas perspektiv och hur de har tänkt och agerat. Flera olika datainsamlingsmetoder 

används i GT, för att ”the main concern” (d v s aktörernas perspektiv) ska kunna fastställas. 

GT startade på 1960-talet, då metodansatsen togs fram av Glaser och Strauss. I GT ska 
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forskaren använda sig av öppna frågor och använda sig av en intervjuguide (Guvå & Hylander 

1998). 

3.2.1 Avsteg från GT 

Flera avsteg från GT kommer att göras i denna studie, eftersom bara en datainsamlingsmetod, 

intervjuer, används – detta på grund av den begränsade tid som står till förfogande och att 

datamaterialet annars skulle bli för stort för en undersökning på denna nivå. Utgångspunkten 

var att intervjuer skulle ge bäst data i sammanhanget. En naturlig fortsättning skulle annars ha 

varit att genomföra observationer i klassrummen, för att den sociala interaktivitet intervju-

personerna återberättar, skulle bli synlig. Empirin pekade mig i en viss riktning, när det gäller 

de teman, som presenteras i kapitel 3.4.2, men jag fann dem omnämnda i Thornberg och 

Forslund Frykedal (2009). 

3.3   Urval och etiska aspekter 

Tio SO-lärare på en gymnasieskola tillfrågades och fick skriva under ett missivbrev, efter att 

syftet presenterats för dem. Åldersspridningen var mellan ca 30 och 60 år. Alla 

respondenterna är behöriga lärare och undervisar i ämnen de är behöriga i; det var en viktig 

urvalsaspekt, eftersom jag ville ha med professionella lärare i undersökningen. 

Könsfördelningen är tämligen jämn, fyra män och sex kvinnor. Eftersom uppsatsen ägnar sig 

åt texter inom SO-ämnen var det lärare i historia, samhällskunskap, geografi och 

religionskunskap som tillfrågades. Redan från början bestämdes att tio lärare skulle intervjuas. 

Vid en studie är det viktigt att uppfylla fyra grundläggande etiska krav till skydd för varje 

individ: informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. I denna studie har 

de två första slagits ihop till ”informerat samtycke” (Hammar Chiriac & Einarsson 2013, sid 

44). När det gäller konfidentialitetskravet och nyttjandedito, uppfylls de; inga namn eller 

personuppgifter kommer att lagras och resultaten kommer inte heller att användas till något 

annat. Det är viktigt att ha deras tillåtelse att använda resultatet av intervjun och det är viktigt 

att de vet vad intervjun syftar till. Det kan också vara skönt att veta att materialet behandlas 

konfidentiellt (Vetenskapsrådet, 2007). Alla de tio lärare jag kontaktade var villiga att ställa 

upp, så något bortfall förelåg inte. Av etiska skäl har, som nämnts, personerna anonymiserats 

och alltför detaljerade uppgifter har inte tagits med i denna rapport. 

3.3.1 Informanterna 

Samtliga informanter arbetar på det jag kallar Solgymnasiet, en gymnasieskola med ca 900 

elever belägen i de södra delarna av Götaland. Skolan har ett blandat elevunderlag, 
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socioekonomiskt sett, och är den enda gymnasieskolan på orten, där en stark tradition att välja 

denna skola finns. Vidare tillkommer ett stort antal elever från närliggande kommuner. 

Informanterna bor i kommunen och i omkringliggande kommuner. Gemensamt för dem alla 

är att de har undervisat och undervisar på olika typer av program, både praktiska och 

studieinriktade, efter att skolan drivit en medveten strategi att lärarna ska få denna bredd. Man 

anser att lärarna ska se hela elevspektrat, för att säkerställa en rättvis syn på elevernas 

prestationer. 

Anna: 

Anna undervisar i samhällskunskap och historia. Hon har arbetat i många år och har 

vidareutbildat sig efter examen. Hon undervisar och har undervisat på många olika program 

men mest inom samhällsprogrammet. 

Björn: 

Björn undervisar i samhällskunskap och historia. Han har en akademisk examen i sina ämnen. 

Björn har arbetat i många år. Han har undervisat och undervisar på både yrkesprogram och 

teoretiska program. 

Cecilia: 

Cecilia undervisar i religion, historia och geografi. Hon har arbetat i mer än tio år. Hon har 

läst religion, historia och geografi. Hon har undervisat och undervisar på i stort sett alla 

program. 

Doris: 

Doris undervisar i samhällskunskap och geografi. Hon är behörig för både högstadiet och 

gymnasiet och har arbetat i många år. Hon arbetar både på yrkesprogram och teoretiska 

program. 

Erik: 

Erik undervisar i svenska och historia. Han har arbetat i många år. Erik har arbetat och arbetar 

på både praktiska och teoretiska program. 

Fredrika: 

Fredrika undervisar i svenska och religion. Hon har arbetat i många år. Hon har undervisat 

och undervisar på alla typer av program. 

Gunnar: 

Gunnar undervisar i historia och religion. Han har arbetat i minst 10 år. Gunnar arbetar på alla 

typer av program, bl a mycket på industri och fordon. 
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Hjalmar: 

Hjalmar undervisar i historia. Han har arbetat i många år. Även Hjalmar undervisar och har 

undervisat på många olika program, numera mycket på samhällsprogrammet. 

Ingegärd: 

Ingegärd undervisar i religion. Antal år i yrket är mer än 10 och hon är på många olika 

program. 

Johanna: 

Johanna har arbetat som lärare i mindre än 10 år. Behörig är hon i samhällskunskap och 

historia, men undervisar just nu inte i historia. 

3.4 Genomförande 

I detta avsnitt presenteras hur datainsamlingen, i form av intervjuer, genomförts och hur 

analys av data gått till. 

3.4.1 Intervjuer 

Ett viktigt datainsamlingsverktyg i en kvalitativ studie är intervjun. Vid fokuserade eller 

semistrukturerade intervjuer, som i detta fall, föreligger ett behov av att sammanställa en 

intervjuguide (Dalen, 2008). Att ställa följdfrågor, är, enligt Bryman (2011), typiskt för denna 

intervjutyp. Intervjuerna i denna studie hölls tämligen öppna, för att det skulle finnas plats för 

följdfrågor. Inom GT är det vanligt att frågorna hålls så öppna som möjligt (Guvå & Hylander 

1998). 

Utgångspunkten för intervjuerna var, enligt frågeställningarna ovan, SO-lärarnas syn på 

litteracitet. Intervjuerna spelades in på två moderna mp3-diktafoner, en placerad vid 

intervjupersonen och den andra vid mig. Utöver dessa två hade jag en smartphone som back-

up-maskin. Det är viktigt att tänka på att man som forskare alltid tolkar det som händer; Dalen 

(2008) påpekar att forskaren aldrig kan vara objektiv, utan dennes förförståelse färgar alltid av 

sig. Vid tidigare intervjuer har jag i efterhand märkt att jag själv har pratat alldeles för 

mycket, så det ville jag undvika nu. Det är en svår konst att intervjua och låta den intervjuade 

komma till tals och själv backa undan. ”I kvalitativa intervjuer är det önskvärt att låta 

intervjun röra sig i olika riktningar, eftersom detta ger kunskap om vad intervjupersonen 

upplever vara relevant och viktigt” (Bryman, 2011, sid 300). 

Inom GT ses intervjusituationen som en ”social handling” där själva samtalet är en 

konstruktion av ett socialt sammanhang, liksom utskriften av intervjun (Guvå, Hylander 1998, 

sid 6). Kvale och Brinkmann framhåller att intervjuaren måste vara medveten om denna 
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sociala konstruktion och försöka minimera sitt eget inflytande på intervjupersonen (Kvale & 

Brinkmann, 2014). 

Jag har studerat hur SO-lärare uttrycker att de tänker och agerar i klassrummet. Jag har en 

erfarenhet av klassrumsarbete som jag haft i bakhuvudet, men denna bild är ju bara min och 

kan knappast vara ”sann”, utan det finns naturligtvis många olika bilder som kompletterar och 

motsäger varandra. 

Jag gjorde först en intervjuguide där nedanstående frågor fanns med. Tanken var att de skulle 

vara så öppna som möjligt men ändå rikta in sig mot det jag ville undersöka, d v s litteracitet 

och läsförståelse och hur lärarna ser på och arbetar med detta. 

Först ställde jag frågor om bakgrunden, hur länge informanterna arbetat, vilken utbildning de 

har. Jag ville dels se vilket tidsperspektiv de har, och även få igång ett avslappnat samtal. 

Vidare tyckte jag att deras utbildningsnivå kunde vara intressant i sammanhanget. Sen gick 

jag över på frågor om läsförståelse: 

Litteracitet, läsförståelse. Vilka uppfattningar har du som SO-lärare om dessa begrepp? 

Är det någon skillnad idag jämfört med när du började som lärare, när det gäller elevers 

läsförståelse? 

Hur ser du på din egen roll i klassrummet när det gäller textförståelse? 

Hur arbetar du konkret med de stora textmassor som ämnet innehåller, som t ex 

lärobokstexter och artiklar, för att alla elever ska få stöd att tillägna sig innehållet? 

Vilka urvalskriterier har du när du väljer texter? 

Intervjuerna tog mellan 15 och 20 min att genomföra, under mars månad 2016. Varje intervju 

genomfördes i ett klassrum på lärarnas skola. 

När en intervju ska transkriberas sker en metamorfos av en muntlig kontext till en skriftlig. 

Borta är personernas icke-verbala språk som fanns när intervjun utfördes. Viktigt är att vara 

medveten om att t ex ironier nästan alltid går förlorade i processen (Kvale & Brinkmann, 

2014).  

Vid transkriptionen har ambitionen varit att återge samtalen ordagrant. En grundläggande 

skriftlig meningsbyggnad har skapats, med standardinterpunktion i görligaste mån – detta 

utan att ordval har ändrats, för att underlätta läsningen av transkriptionerna. I detta samman-

hang är det inte en språklig analys som är det väsentliga, utan samtalets fortskridande. Kvale 

och Brinkmann (2014) klargör att utskrifter kan se olika ut beroende på syftet med dem. 

Oavslutade meningar har oftast markerats med tre punkter. Vissa omtagningar, om de varit 

frekventa, har uteslutits, utan att det innehållsliga för den skull har förändrats. Harklingar och 
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korta pauser har utelämnats; några långa pauser har markerats med --- paus ---. Dessa 

utelämnade delar kan vara intressanta i sig för att se hur den icke-verbala kommunikationen 

ser ut. Kvale och Brinkman (2014) påpekar att man som transkribent måste fatta en rad beslut 

och att kommatering och interpunktion är ”en tolkningsprocess” (sid 226). 

3.4.2 Analys av data 

Intervjuer transkriberades och analyserades om vartannat, allt enligt GT:s principer (Bryman, 

2011). Inspirationen bakom tillvägagångssättet stod Ruppar et al. (2014) för och analysen 

utmynnade i en identifiering av koder. Dessa delades sen in i teman, kärnkomponenter. Det 

gäller att hitta de koder som är viktiga och bortse från de andra (Thornberg & Forslund 

Frykedal, 2009).  

Enligt GT är själva kodningen ”en metod att formulera utifrån vilka principer som materialet 

ska ordnas” (Guvå & Hylander, 1998).  

I ett första skede skedde en substantiv kodning, vilket innebär att forskaren stryker under ord, 

meningar eller fraser som därmed benämns koder. Rent konkret lästes intervjuerna minst 

tiofalt och viktiga ord, fraser och meningar ströks under med olika färger, för att koder skulle 

utkristalliseras. De olika intervjuernas olika färgutsagor sorterades sedan efter gemensamma 

koder och sammanställdes. Utifrån dessa koder försöker sedan forskaren se vad som händer i 

materialet och om möjligt redan här upptäcka ”the main concern”. Nästa steg är att dessa 

öppna koder jämförs med varandra och kategoriseras för att sedan sorteras i viktigt eller 

oviktigt, s k selektiv kodning (Thornberg & Forslund Frykedal, 2009).  

Hos Thornberg och Forslund Frykedal (2009) fann jag sedan de teoretiska teman som jag 

ansåg passade mina data på ett bra sätt, nämligen ”orsaker-förutsättningar-konsekvenser”. 

Denna uppdelning passade in perfekt på mitt material och jag beslutade mig för att de skulle 

få bli den teoretiska kodfamilj, som mina tidigare substantiva koder kunde utvecklas till. 

  



24 

 

4. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet utifrån tre olika teman som kan urskiljas ur informan-

ternas intervjusvar. Dessa teman fann jag hos Thornberg och Forslund Frykedal (2009, sid 48) 

och de är förutsättningar, orsaker och konsekvenser. De får bilda stommen i denna förenklade 

GT-modell; lärarna befinner sig i en föränderlig värld, som de har att förhålla sig till, d v s de 

står inför vissa förutsättningar. Orsakerna till dessa förutsättningar diskuteras och även 

förutsättningarnas konsekvenser. Den kärnteori arbetet bygger på är ”det var bättre förr?”. 

Först ges en översikt av intervjuinnehållet, där de tankar och erfarenheter lärarna har 

redovisas. I detta avsnitt får varje tema bilda rubrik. Som grund för materialet ligger de tio 

intervjuer som gjordes med SO-lärare.  

4.1 Det var bättre förr? Förutsättningar, då – nu 

Alla lärare fick förhålla sig till frågan om skillnader mellan nu och då. De fick frågan om det 

var någon skillnad gällande läsförståelse nu jämfört med 10-15 år tillbaka. Även den som inte 

varit ute i yrkeslivet någon längre tid hade tankar kring detta, då denne jämförde med sin egen 

gymnasietid. Flera återkom till förr-nu-perspektivet även när andra spörsmål diskuterades. 

Om läsförståelsen har blivit sämre, borde behovet av extra anpassningar och särskilt stöd 

också ha ökat. 

Det inledande temat gäller vilka förutsättningar lärarna ser i en temporal jämförelse. 

Informanterna har olika uppfattningar om huruvida läsförståelsen har blivit sämre. Några 

tycker sig inte se någon större förändring. Björn ser ingen större skillnad och säger att han inte 

ser ”någon direkt riktning så”. 

Fredrika konstaterar att det skiljer ”mycket mellan olika elevgrupper” och att det är omöjligt 

att generalisera eller ”dra säkra slutsatser”. Eleverna läser dock mindre nu än i slutet av 1990-

talet och har svårt med större mängd text. Detta gäller alla typer av program. Liknande tankar 

uttrycker Gunnar och säger att hans perspektiv på ca tio år inte ger någon indikation på att det 

är sämre nu än förr, utan att det snarare är så att det handlar om en skillnad mellan 

elevgrupper, men framför allt handlar det om att han själv har förändrats i sin lärarroll och att 

hans sätt att ”coacha” klasserna i läsande har blivit annorlunda med tiden. Under de första 

tjänsteåren handlade det mer om att han ville ”diskutera filosofiska frågor utifrån texter” och 

inte så mycket om att kontrollera läsförståelsen per se. Gy 11 har spelat in här också; i den 

läggs större vikt vid läsförståelse, påpekar Gunnar. 

Ingegärd har samma erfarenhet om att hon har förändrats i sin lärarroll och kanske att hon 

tidigare var ”naiv och bara kastade på dom böcker för jag var ny”. 
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Fredrika konstaterar att läsförståelsen på yrkesprogram har varit låg under hela hennes tid som 

lärare och att det inte är någon större skillnad mellan då och nu. 

Vissa informanter uttrycker svårigheter att ge något klart besked om själva läsförståelsen. 

Men de säger att det är större motstånd mot att läsa lärobokstext och artiklar idag än när de 

började som lärare. Ingegärd konstaterar att hon ofta får en negativ reaktion även från 

 

 ”elever som går på studieförberedande program. ’Ahh, vad långt!’ Alltså den känslan – sen 

om deras läsförståelse är väldigt mycket sämre, det har jag faktiskt svårt att säga”. 

 

Andra lärare framhåller att förändringen är stor: sålunda säger Hjalmar att det är en väldigt 

stor skillnad. Under den period då gymnasiet hade tvååriga linjer var det sällan något problem 

att få elever att läsa ”betydligt tjockare böcker”. På de treåriga linjerna var det vuxenlitteratur 

som gällde. Det var egentligen ingen diskussion om detta, utan det var “självklart”. Erik 

uttrycker liknande tankar och låter förstå att det var ”väldigt sällsynt” att en elev kunde säga 

att denne aldrig hade läst någon bok men att den gruppen idag är tämligen stor; åtskilliga 

elever idag har heller inte läst någon ungdomsbok. 

Cecilia påpekar att elever idag saknar den begreppsapparat som behövs i SO-ämnen, och de 

har heller inte tillräcklig läshastighet och de är benägna att ge upp; de har en automatiserad 

läsning men förstår inte vad de läser. Att ”svara på enkla frågor på det funkar inte riktigt”. 

Under de senaste 15 åren har samhällsprogrammet sett en stor förändring när det gäller 

svårigheter med läsning. Allt fler elever har sådana problem. På naturprogrammet fungerar 

det bättre men även där finns problem med läsning, anser Cecilia. 

Erik problematiserar frågan genom att framhålla att ungdomar har ett fullt fungerande språk 

när det gäller  

”nätet och har skaffat sig ett språk som man behärskar därigenom väldigt tydligt. Däremot 

så har man svårare med skrivna texter som ofta innehåller ord och begrepp som har fallit ur 

talspråket”.  

 

Erik säger också att eleverna behärskar det ordförråd de möter i vardagen och skolans viktiga 

uppgift är ”att behålla historien bakåt”. 

”Den [läsförståelsen] har ju sjunkit, tycker jag, avsevärt”, säger Anna och berättar att hon i 

slutet av 80-talet satte ihop ett kompendium av ledar- och debattartiklar, vilket hon sedan 

baserade sin undervisning på, både på grundkursen i Sh och i KomVux. Hon tillägger att det 
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aldrig skulle fungera idag, då eleverna knappt kan klara en ledarartikel. Kurs två i Sh är svår 

att undervisa i, eftersom man där ”måste höja nivån”. På min fråga om det är någon skillnad 

mellan olika program, svarar hon: ”nej, snart inte men det är klart att det är”. 

4.1.1 Analys av förutsättningar, då – nu 

Min teoretiska kodfamilj har som utgångspunkt förutsättningar. Det handlar alltså om de 

förutsättningar lärarna har att arbeta utifrån. Flera lärare talar om tidsaspekten som en 

avgörande faktor. Det är verkligen deras ”main concern”. Var det bättre förr? Ett entydigt svar 

på den frågan går inte att utläsa ur materialet. Verkligheten är mer komplicerad än så, 

eftersom det visade sig att fyra lärare av tio inte upplevde att det var någon större skillnad på 

elevernas läsförståelse idag jämfört med för tio – femton år sen. Men det konstateras dock att 

motståndet mot läsning blivit större. Hur lärarna svarat kan till viss del förklaras med hur 

länge de arbetat. Ju fler tjänsteår, desto större skillnad mellan då och nu, men även här är 

verkligheten komplex, för minst en lärare har arbetat länge och säger sig inte se någon större 

skillnad och en annan lärare har arbetat relativt kort tid och ser ändå en skillnad. 

Det säger sig självt att om man inte anser att det blivit någon försämring, så faller en del 

följdfrågor, om än inte alla, eftersom premissen ser helt annorlunda ut. Dessa lärare talar 

hellre om skillnader i läsförståelse mellan yrkesprogram och studieinriktade program. De 

säger att de inte kan påstå att läsförståelsen generellt blivit sämre. Min tolkning är att det alltid 

finns klasser på t ex naturvetenskapligt program, där eleverna avviker från ett riksgenomsnitt, 

genom att faktiskt vara goda läsare. Jag inser nu att jag borde ha följt upp frågan om skill-

nader mellan yrkesprogram och studieinriktade program vid intervjutillfället; svaren torde ha 

blivit intressanta. Men även dessa fyra lärare vittnar om att motståndet mot att läsa blivit 

större. Och motstånd mot att läsa kan, som Fredrika påpekar, bottna i dålig läsförståelse. Det 

är intressant att se att 4 av 10 av de intervjuade lärarna har en upplevelse som skiljer sig från 

vad många forskare kommit fram till. 

Förutsättningarna för lärarna idag jämfört med förr skiljer sig markant åt, enligt resterande sex 

lärare. De talar om en stor försämring av läsförmåga och läsförståelse. Detta gäller på 

samtliga program, även om de ser relativa skillnader mellan yrkesprogram och studie-

förberedande program. Hjalmar, t ex, vittnar om förändrade undervisningsförhållanden som 

en följd av läsförmågeförsämringen, där en viss typ av texter inte längre fungerar. Gunnar 

nämner att i och med Gy11 har kraven på elevernas läsförmåga ökat och mer vikt läggs vid 

läsförståelse. 
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En analys av lärarnas svar ger vid handen att de menar att det handlar om att elevernas 

kognitiva förmågor har försämrats. Perspektivet tolkar jag här som delvis kategoriskt, vilket 

är ganska naturligt, eftersom det är elevernas brister som framhävs och diskuteras, men 

lärarna konstaterar också att kraven är högre nu och det pekar mot en, i viss mån, relationell 

hållning.  

4.2 Orsaker 

Det andra temat i min GT-kodfamilj har att göra med orsaker till att motståndet mot läsning 

blivit större och/eller att läsförståelsen har blivit sämre. Flera av lärarna tar upp samhälls-

utvecklingen som en starkt bidragande orsak. Ingegärd framhåller att ”allt går så snabbt”. 

Eleverna är vana vid 

 

”att läsa korta texter, mest på mobilen, skulle jag tro och inga djuplodande texter, det är 

framför allt bloggar, Facebook och när man har tröttnat så går man vidare till nästa. Alltså 

man läser sällan nåt till slut, tror jag. Och man är absolut inte van att sitta och läsa längre 

texter och jag tror inte heller att folk överlag läser böcker”. 

 

Ingegärd konstaterar att hon blir glad om fem elever i en klass på ett studieinriktat program 

läser frivilligt.  

Även Hjalmar är inne på dagens snabba tempo, som förklaring, och tillägger att det kan röra 

sig om 

 

” mer otålighet kanske överallt, datorsamhället naturligtvis. Det är väl andra medier. Vi 

lever i ett annat mediesamhälle nu. Skulle tro att det är det avgörande”.  

 

Familjens vanor spelar stor roll, enligt Hjalmar och ”den läsande familjen har blivit den 

surfande familjen”. Kvinnorna, som förr var de största läseförebilderna, ägnar mycket tid åt 

”surf” och kvinnorna har tidigare läst mer än männen. Liknande tankar har Erik, när han 

säger: 

 

”vi som föräldrageneration inte… vi har värderat våra jobb och vår egen fritid och lägger 

mindre tid på våra barn, att vi inte själva läser för våra barn och vi lägger inte samma vikt 

vid att se till att våra barn läser. Vi köper färre böcker hem. Vi tycker att det är dåliga 
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investeringar med böcker. Vi har ju tillgången via datorer, nätet, plattor, telefon. Ska man 

läsa nåt så kan man göra det den vägen, tycker man”. 

 

I hem där föräldrarna själva läser skolas barnen in i ett förhållande till bokläsning; 

föräldrarnas kultur ärvs ofta vidare, om än inte alltid, framhåller Erik. 

Även Johanna anger digitaliseringen som orsak. Ordförrådet är kopplat till läsning, och 

ungdomar av idag läser inte lika mycket böcker som ungdomar gjorde förr. Hon märker det 

även på sig själv, att hon numera läser mindre. 

Inte bara digitaliseringen kan ses som orsak, utan även en del andra parametrar spelar in. 

Hjalmar konstaterar att orsakerna till att läsförståelsen sjunker är något som diskuteras 

världen över och att svenskarna har ”tagit läskunnigheten nästan för given, man la mindre vikt 

vid den som på grundskolan /…/ alla var liksom litterata utan ansträngning”, men han 

konstaterar att läsning ”ständigt måste övas och vidmakthållas”. 

Det ökade motståndet mot läsning kan vara en konsekvens av sämre läsförståelse, säger 

Fredrika. Det är arbetsamt att ta sig igenom en facktext. Många elever har aldrig gått igenom 

någon ”bokslukarfas” när de kommer till gymnasiet och det innebär att det blir jobbigt för 

dem. ”Dom har läst för lite” och slutar i många fall läsa under högstadietiden. På mellan-

stadiet ”matas dom fortfarande rätt så mycket” men sedan kommer mycket annat in i bilden. 

Läroböckernas utformning och förändring kan vara en orsak till elevernas ökade motstånd, 

enligt Doris. Den kompakta layouten med ”liten, koncis textmängd” med en mängd begrepp 

och många bilder gör läroböckerna svårlästa. Det finns inte så mycket kvar av ”det här 

runtomkring som ger dig förståelse”.  

4.2.1 Analys av orsaker 

Det andra temat har att göra med orsaker till att motståndet mot läsning blivit större och att 

läsförståelsen blivit sämre. Orsaker till försämringen står att finna i samhällsutvecklingen, 

anser en del av lärarna. Samhället har förändrats och nya medier har tillkommit. Eleverna 

läser mycket på nätet och mycket text i sociala medier men den typen av texter är kortare och 

läsningen blir för grund för att de ska klara mer komplicerade texter, framhåller lärarna. 

Familjens läsvanor och surfvanor tas också upp som en tänkbar orsak. Erik nämner 

föräldrarnas svek – de har inte tid att läsa och lägger sig heller inte vinn om att deras barn 

lästränar. En intressant tanke lösgör sig i detta material: vid en analys av vad lärarna säger 

ovan, har förändringen skett på det sociokulturella planet. I flera sociokulturella sammanhang 

har läsning av böcker och tidningar tappat mark. Eleverna har försämrats i samklang med sin 
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omgivning och resultatet har blivit en förändring på det kognitiva planet. Om vår socio-

kulturella omgivning inte värdesätter bokläsning och tidningsläsning, så kommer de kognitiva 

förmågorna hos barn och ungdomar, när det gäller läsning, inte att utvecklas i önskad riktning. 

Den ”main concern”, som jag tycker mig kunna utläsa ur denna avdelning, är att lärarna 

tycker att orsakerna står att finna i ett förändrat samhälle och att de som lärare har en känsla 

av att de inte riktigt rår på denna orsak.  

En annan parameter lärarna tar upp är läroböckernas utformning. De upplevs vara kompakta 

och svårlästa och saknar ”det här runtomkring som ger dig förståelse” (Doris). Min tolkning i 

detta sammanhang är att kraven på eleverna har ökat mycket i och med att läroböckerna gått 

mot en större kompakthet. De är helt enkelt inte särskilt lättlästa. Kraven på läsförståelse ökar 

samtidigt som läsförståelsen försämras. Här visar lärarna på ett relationellt perspektiv, där 

eleverna är en del av sin omgivning och blir produkter därav. 

4.3 Konsekvenser 

Tema nummer tre i kodfamiljen har med konsekvenser att göra. Konsekvenserna av en 

eventuellt förändrad färdighet i läsning behandlas i detta kapitel. Vad läraren gör för att stödja 

och stötta eleverna i deras kunskapsinhämtning visas. Detta kapitel är det största i 

resultatdelen, eftersom konsekvenserna är många och skiftande.  

4.3.1 Textförmedlare/bearbetare 

Lärarna får jobba mer intensivt med texter och de får mer aktivt förklara ord och begrepp än 

förr. Vidare får de också diskutera texternas innehåll mer noggrant än förr. Det är några 

konsekvenser av de förändrade förutsättningar lärarna har att hantera. Sålunda konstaterar 

Anna att det inte längre fungerar att bara dela ut en artikel, ”utan man måste faktiskt 

poängtera, dra ut rubriker, dra ut begrepp”. Eleverna måste få hjälp med frågor och annan typ 

av stöd. Det gäller även för tv-program och filmer, fortsätter Anna.  

Att bara kunna använda enstaka begrepp hjälper inte, utan de måste också kunna föra ihop 

dem: ”Vad har regeringsformen och riksdagen med varandra att göra?” Denna typ av 

tillrättalägganden behövde inte utföras för tio år sedan, framhåller Anna. 

Erik framhåller att han ska vara ”tillgänglig att göra texterna tillgängliga för eleverna”. Ibland 

är dessa texter en del av en debatt, t ex vetenskaplig, och då är det viktigt att placera in dem ”i 

ett större sammanhang”. 

Alla intervjuade lärare talar om vikten av att elever behärskar begrepp som har med ämnet att 

göra. Att begreppskunskapen blivit sämre är de också ense om, eller att den förändrats. 
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Lärarna lägger mer tid på begrepp idag än förr. Anna gör listor med begrepp och hon har även 

”duggor”. I Sh 2 arbetar hon med vetenskapsteori i en klass, och det är som ett eget språk, 

man måste kunna det, framhåller hon. Fredrika använder sig av listor med begrepp, bl a på 

grund av att många nyanlända elever finns i klasserna och de behöver känna till en mängd 

begrepp. 

Johanna har, sen hon började vidareutbilda sig på universitet, insett att hon har ett stort ansvar 

”för att förbereda eleverna och att man också är svensklärare i alla ämnen”. Hon arbetar 

mycket med begreppsförståelse, vilket hon inte gjorde lika mycket innan hon gick utbild-

ningen. Även Björn talar om begreppskunskap, eller om bristen på den. Han framhåller att 

ganska enkla begrepp, som en tonåring borde känna till, behöver förklaras och nämner 

”definition” som exempel. När klasser läser om samhällsekonomi t ex är det många begrepp 

som behöver förklaras. Någon lista på begrepp på tavlan eller papper brukar han inte göra 

men undervisningen går ofta ut på att förklara begrepp. Dock ser han inga tendenser till att 

eleverna missuppfattar en text i allmänhet, p g a att de inte förstår. ”Man klarar sig tydligen 

utan att förstå alla ord. Verkar det som”. Jag frågar Björn om det finns ”någon gräns 

någonstans”. ”Ja, det gör det ju så klart”. 

Att få med sig begrepp och ämnesord är någonting som Gunnar arbetar mycket med, särskilt i 

yrkesklasser och i klasser med många nyanlända. Han brukar ägna dessa elever lite extra 

uppmärksamhet och kontrollera att de har förstått begrepp och ord ordentligt. Om han 

misstänker att vissa ”ord inte finns i deras vokabulär”, så måste han åtgärda det. ”Så min roll 

handlar ju om att tolka det religiösa språket, tolka det historiska språket”. 

Att texter i historia kan ha en hög abstraktionsnivå är ett problem för många elever och som 

ämnesplanerna ser ut numera utgör de, enligt Hjalmar, ett hinder för eleverna. Ämnesplanerna 

ligger på en ”helt orealistisk nivå”, anser han och konstaterar att eleverna ska ”prestera olika 

tolkningar” och ”se historien ur olika tolkningar”, även för de lägre betygsstegen – ”det är 

verklighetsfrämmande”. Han inflikar att detta är en nivå som knappt förekom på universitetet 

förr. Ämnesplanernas tal om ”historieanvändning” och ”historiebruk” vållar stora problem för 

årskurs ett. ”Man får ju förklara om och om igen på de mest enkla sätt”. Disneys användning 

av gestalter tagna från historien är en form av historieanvändning ”i nåt visst syfte”, men det 

är ändå svårt för eleverna. I årskurs två fungerar denna abstraktionsnivå bättre, när eleverna 

har hunnit bli ett år äldre, framhåller han. 

Svåra begrepp är lätta att hantera, för dem känner man till som lärare och dem tar man alltid 

upp, som t ex ordet ”genre”, påpekar Hjalmar. Värre är det med begrepp som man som lärare 



31 

 

tror eleverna kan, som t ex ”antisemitism”, ”massaker”, ”sympatisk”, ”kompromiss” eller 

”misär”: …”man levde i misär på 1800-talet en stor del, det kan lika gärna vara i lyx som 

något annat”. Historieämnet kräver att historietolkningar ska jämföras och då kommer 

begrepp som ”materialistisk tolkning” upp. Och det är ett begrepp som är svårt att greppa för 

många. Även begreppet ”allmänmänsklig” vållar stora bekymmer. 

Förförståelsen är disparat inom olika elevgrupper, konstaterar lärarna och den skiljer sig 

markant åt inom olika ämnen och genrer. Inom området politik och ideologi är förförståelsen 

skral. Björn jämför med sin egen generation, då unga människor var ”ganska upplysta” 

beträffande politik. Dagens unga är alls inte intresserade av vardagspolitik. Den är borta från 

”unga människors horisont”. Det innebär att han är noga med att se vilka termer eleverna inte 

kan. Däremot är förförståelsen inom ekonomi större, enligt t ex Anna. Doris hävdar att 

förförståelsen är tämligen god hos de allra flesta, när det gäller arbetsområden inom 

samhällskunskap, men många har riktigt skrala omvärldskunskaper när det gäller aktuella 

händelser. De har ytliga kunskaper som de hämtar i sina mobiler från Aftonbladets eller DN:s 

appar, som skickar uppdateringar som ”plingar till”. Men ”de har ingen förståelse runtom-

kring”. Det är mycket sällsynt idag att någon frivilligt läser en fördjupningsartikel och det är 

en förändring mot förr, enligt Doris. 

Att arbeta med förförståelse är någonting som sker i samband med att man går igenom ett 

arbetsområde, slår Erik fast. I och med att han tar upp det mest väsentliga, så ger det i sig en 

fingervisning om vad som är viktigt att känna till. Det är ett sätt att lära även svaga elever att 

”se helheten”. 

Förförståelsen inom historia är oftast lika med noll, enligt Gunnar. Oftast får man börja ”på 

noll” och introducera skeenden och sedan ”gå upp en nivå genom diskussioner om olika 

versioner av historien”. Inom religion är saken annorlunda, för alla har en föreställning ”om 

vad ett liv är” och att säga att man inte har någon världsåskådning är ju ett ”ställningstagande” 

i sig. Detta bildar en bra grund att prata ifrån, anser Gunnar. 

Elever på studieinriktade program har en större förförståelse och minns fler begrepp och har 

ofta ett ”annat samhällsintresse och har kunnat koppla ihop olika saker i skolan och se 

sambanden”, säger Ingegärd. Hon anser att dagens klasser har lika bra förförståelse som 

gårdagens klasser hade, för ca 15 år sen. 

Johanna har i sin pågående vidareutbildning fått upp ögonen för hur viktigt det är med att 

drilla förförståelse. Men även hon har blivit påverkad av de nyanlända. Hon går igenom 

begrepp och företeelser framme vid tavlan. Hon ger inte ut listor med begrepp men funderar 
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på att börja med det, för alla elever tjänar på att få sådana, även elever som man kanske tror 

förstår men som i praktiken inte gör det. Arbetsgången blir genomgång, begreppsförklaringar 

och text att läsa, alltså både lyssna och läsa, klargör Johanna. 

För de nyanlända är det inte nödvändigtvis språket i sig som är svårigheten, påpekar Fredrika, 

utan det kulturella stoff som texterna innehåller och som av svenskar tas för givet. En ung 

man i en svensk småstad, uppvuxen i pingstkyrkan har inte samma förförståelse som en ung 

man ”uppvuxen inom sunni-islam eller shia”, när olika religioner behandlas i undervisningen. 

I dessa fall blir perspektiven väldigt tydliga. Förförståelse och begreppskunskap är viktigt att 

eleverna har, som ett slags ”verktyg”. 

4.3.2 Analys av textförmedlare 

Den sista av de tre koderna, konsekvenser, är också den som till omfånget blir störst. Ett ökat 

fokus på begreppskunskap och förförståelse är en första konsekvens av försämrad läsförstå-

else och/eller ökat motstånd mot läsning, som lärarna har att hantera. Elevernas förförståelse 

skiljer sig mycket åt mellan olika ämnen och lärarna är mycket medvetna om vad eleverna 

känner till om ett visst ämne innan klassen börjar studera det. 

Flera av lärarna har fått ändra sin metodik och har numera mer noggranna genomgångar, 

vilket de upplever vara nödvändigt. Jag tolkar det som att de i takt med elevernas försämrade 

läsförmåga också har skärpt sina egna verktyg och förbättrat sin metodik. Ett exempel på detta 

gäller de nyinflyttade elevernas påverkan på lärarnas medvetenhet om förförståelsen. Flera 

lärare nämner att de varit tvungna att ta upp saker som de tidigare tagit för givet att eleverna 

kan, t ex kulturella aspekter, som de nyanlända inte har någon kunskap om. Lärarna har märkt 

att alla elever har haft nytta av denna fokusförändring, inte bara de nykomna. Jag tolkar det 

som att lärarna därmed har gjort en grundlig analys av stoffet, för att kunna förmedla det till 

de med lägst förhandskunskaper och det tjänar alla elever på. 

Begreppskunskap är en viktig parameter som har med förförståelse att göra. Lärarna har inga 

större bekymmer med svåra begrepp, eller typiska ämnesord, eftersom de vet att eleverna inte 

känner till dem. Dock tar flera lärare upp att det är betydligt svårare att som lärare känna till 

att eleverna inte är bekanta med allmängiltiga begrepp. Hjalmar nämner flera stycken som t ex 

”kompromiss” och ”misär”. Det allmänna ordförrådet utvecklas mycket i takt med läsande 

och en naturlig, om än olycklig, konsekvens av att inte läsa är ett sämre ordförråd. 

Hjalmar kritiserar ämnesplanen i historia och anser den vara ”verklighetsfrämmande” med 

dess höga abstraktionsnivå och krav på historiska tolkningar. Gymnasiekursen Historia 01 har 

en abstraktionsnivå som tidigare knappt fanns på universitetet ens, påpekar Hjalmar, och 
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inflikar att eleverna inte är tillräckligt mogna att ha tillägnat sig dessa förmågor. Min tolkning 

är att det är uppenbart att kraven på eleverna i SO-ämnen har ökat dramatiskt. 

Flera av lärarna sätter numera ihop listor med begrepp, som en slags gloslista. Även här märks 

i en del fall influenser från de nykomna eleverna, som snabbt behöver tillägna sig ämnesord 

och ämnesbegrepp. Lärarna visar här att de är insiktsfulla när de diskuterar vad de nykomna 

har inneburit för klassrumssituationen. De försöker att förändra sin undervisning och 

individualisera så gott det går i en komplex situation. De är mycket medvetna om det 

relationella perspektivet.  

4.3.3 Läromedelsanpassning 

Läromedlen spelar stor roll och det är viktigt vilka läromedel man använder, anser lärarna.  

Ingegärd försöker anpassa läromedlen efter typ av klass. 

 

”För yrkesförberedande klasser så väljer man dom lite lättare böckerna med mindre 

textmassa och mer bilder och lite enklare så, så det brukar vi väl tänka på allihop”. 

 

Eleverna får på lektionerna arbeta med läroboken och instuderingsfrågor och Ingegärd går 

runt och hjälper dem under tiden. De får ofta hjälp inför ett prov med att Ingegärd i detalj 

definierar vad de ska kunna. Hon går inte ”in och förklarar specifika delar i texten utan det 

gör man ju mer i undervisningen med genomgångar”. Dock ligger undervisningen nära boken, 

och begrepp behöver förklaras. 

Cecilia gör ett medvetet val av lättare texter och lämnar ut handouts av powerpoint-

presentationer, där hon formulerar sig annorlunda och skriver ”mer utförliga meningar” än 

tidigare. Hon lägger även in fler repetitionslektioner och sammanfattar även eget material. 

Hon tillägger att ”ibland kan [man] tappa en hel klass för att de inte riktigt klarar att besvara 

frågor utifrån boken”. 

Att arbeta med skönlitteratur för att förstärka elevernas läsförståelse är ett grepp som Doris 

använder sig av. Det ger en annan dimension till ett arbetsområde, och en mer känslomässig 

upplevelse. Hon säger att ”det är ett sätt som jag tror att man kan få upp läsförståelsen”. 

Att lämna eleverna ensamma med en text är inte bra, enligt Fredrika, för eleverna behöver få 

en ganska handfast uppföljning av t ex romanläsning. Det är viktigt att ”diskutera den liksom 

ganska intensivt under flera veckor, /…/ och inte låta dom läsa hela romanen och sedan ha en 

lektions diskussion. Det är alldeles för lite”. När det gäller texter inom religionskunskap har 
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hon tills nyligen haft en tro på att ”det där fixar dom, dom kan läsa”, men på senare tid har 

hon fått omvärdera den hållningen, bl a för att många nyanlända kommit in i klasserna och de 

har ofta haft en bristande förkunskap, så det har inte bara handlat om läsning i sig, enligt 

Fredrika.  

Ytterligare en aspekt av konsekvenser för klassrumsarbetet är hur lärarna väljer ut externa 

texter att arbeta med. Då är det några gemensamma utgångspunkter som är styrande: texten 

måste passa gruppens nivå och den måste passa in ämnesmässigt och vara ett komplement till 

läroboken. Att få in en personlig röst eller text i form av film använder t ex Fredrika och Anna 

sig av, framför allt för att få ett ”inifrånperspektiv i religionen” (Fredrika); dessa är sällan 

avancerade texter av vetenskaplig art, utan mer av fördjupande karaktär eller inlevelseökande. 

Ytterligare en aspekt är att texter i årskurs tre också måste motsvara den nivå på texter som 

eleverna möter i nationella provet i Sve03. Dessa texter är, enligt Hjalmar, ofta tagna från DN 

eller är understreckare i SvD och Hjalmar läser dem högt för eleverna, och förklarar allt 

eftersom, för att eleverna ska kunna ta till sig dem. Texterna ska också förbereda eleverna för 

högskolan, vilket Doris påpekar. ”Jag tror att man lurar dom om man plockar liksom för enkla 

texter”, framhåller hon. 

Flera lärare vittnar om svårigheterna att ta in alltför vetenskapligt inriktade artiklar, eftersom 

eleverna har dålig begreppskunskap. De klarar helt enkelt inte av att läsa dem. Lärobokstexter 

är däremot anpassade för elever och är, enligt Johanna, därför ”lättast att använda”. Cecilia 

använder sig av antologitexter, vilka ska vara anpassade för gymnasiet, men säger att vissa av 

dem är för svåra idag. Texter från tidskriften Populär historia är också alltför svåra numera 

och man får där försöka hitta kortare texter och diskutera dem mer, ”både innan och efter och 

kanske i grupp”, för att sen diskutera dem i helklass, enligt Cecilia. 

Lärarna vittnar om att svårigheterna de tar upp gäller både på studieinriktade program och 

yrkesprogram men att det ändå skiljer sig åt vilken typ av text man kan lämna ut till 

respektive program. Elever från studieinriktade klasser har en tendens att fråga om sådant i en 

text de inte greppar, medan yrkesprogrammens elever oftare döljer att de inte hänger med. 

”Man har inte riktigt så stor vilja i industri och fordon att /…/ hänga med i en berättelse eller 

text”. Dessa elever ”har arbetat fram en skam över att de inte förstår” och att dölja det har 

blivit en strategi för ”att klara sig undan”, anser Gunnar. Björn för fram att eleverna på 

industriprogrammet är lite mer ”textfjära” och att han ger sådana klasser kortare texter. Men 

även i dessa klasser klarar de flesta av att hantera text; det handlar mycket om attityd, anser 

han. Genom att skicka med ett antal frågor på texten försöker Björn göra eleverna uppmärk-
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samma på vad som ”är häpnadsväckande” med texten och hans uppfattning är att eleverna på 

samhällsprogrammet analyserar texterna på ett sätt som verkar rimligt. 

Att vara aktuell och ha texter som utgår från nuet är en aspekt som Anna tar upp. Hon märker 

på eleverna att de uppskattar det faktum att hon hela tiden är i nuet. Hon arbetade hösten 2015 

med ett ”kompendium om överlevare som har suttit i koncentrationsläger” och hon hade en 

överlevare på besök i klasserna. När de sedan läste kompendiet så märkte hon att eleverna 

blev berörda. ”Det här vill dom läsa”. 

De texter Fredrika framför allt tar in i klasser är religiösa urkundstexter, för att visa hur dessa 

kan tolkas på olika sätt. 

Erik framhåller att i andra hand, efter att texten ska passa in, kommer frågan om alla elever 

kommer att förstå texten. Man kan markera ord och skriva ordförklaringar i marginalen och 

sedan diskutera texten efteråt. 

4.3.4 Analys av läromedelsanpassning 

Att lärarna anpassar sitt material efter vilket program eleverna tillhör, är uppenbart. Om 

eleverna går på ett studieinriktat program eller ett yrkesprogram, är den viktigaste parametern, 

när lärarna väljer texter. Yrkeseleverna får ta del av enklare texter än kamraterna på 

studieinriktade program. Lärarna ser detta som en naturlig anpassning, enligt min tolkning. 

Den andra viktiga parametern är att texter, externa texter, ska passa in ämnesmässigt. Att vara 

ett komplement till läroboken och ge ett annat perspektiv, gärna ett inifrånperspektiv, är 

viktigt. Tanken är att texten ska erbjuda en fördjupning. I detta sammanhang målar flera lärare 

upp en dyster, för att inte säga katastrofal, bild: texterna i vissa antologier, som använts under 

några år, går inte att använda längre; artiklar från, den av lärarna ofta använda, tidskriften 

Populär historia börjar också bli för svåra; texter med vetenskaplig inriktning går heller inte 

att använda. Lärarna säger att detta gäller för alla typer av klasser, med vissa relativa 

skillnader. 

En stor skillnad, som Gunnar tar upp, är att yrkeselever inte självmant gör lärarna uppmärk-

samma på att de inte förstår. Orsaken, enligt Gunnar, är att dessa elever har blivit vana vid att 

inte hänga med och har utvecklat strategier för att dölja det. Björn anser att det är en fråga om 

attityd. Eleverna på studieinriktade program är mer benägna att be om hjälp, framhåller 

Gunnar. Jag tolkar det som att lärarna här beskriver två olika kulturer: i den ena har skol-

arbetet låg status och i den andra gäller helt andra värderingar. Här kan perspektivet verka 

vara kategoriskt, att de ser eleven som bärare av problem eller tillgångar, men samtidigt har 
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de stor insikt i vilka kulturella skillnader som finns mellan olika elevgrupper och de agerar 

utifrån dessa skillnader och det i sig pekar mot ett relationellt perspektiv. 

Andra textperspektiv är att vissa lärare gärna använder sig av skönlitteratur. Det ger ett annat 

perspektiv men anses också förbättra läsförmågan. I detta sammanhang nämner Fredrika att 

läraren måste följa upp läsandet ofta, gärna varje vecka, och inte lämna eleverna ensamma 

med läsandet för länge. Att lämna ut en bok och säga att vi diskuterar den om fyra veckor 

fungerar inte så bra numera.  

Andra kriterier som nämns är att texterna ska vara förankrade i nuet; det ger en helt annan 

respons från eleverna, enligt Anna. Att arbeta utifrån nuet med aktuella händelser och ha det 

som utgångspunkt ger positiva effekter, enligt henne. 

Texterna i religionsämnet är ofta exempel på religiösa urkunder, framhåller Fredrika, och det 

ger naturligtvis en direktkoppling till religionsämnet.  

Hjalmar konstaterar att texterna i åk 3 också ska passa den nivå som texter på NP i Sve03 har, 

och Doris påpekar att de i förlängningen ska förbereda eleverna för högskolestudier. 

Att få eleverna att ta till sig texterna är någonting som lärarna kämpar med. Min uppfattning 

och mitt intryck är att lärarna lägger mycket tid och tankemöda på att välja ut lämpliga texter, 

för att underlätta för eleverna, vilket pekar mot ett relationellt perspektiv, där den enskilde 

eleven är en del av ett sociokulturellt sammanhang.  

4.3.5 Hur hjälpa elever i behov av särskilt stöd? 

Att hjälpa elever i behov av särskilt stöd hanterar lärarna på en del olika sätt. Läsförsämringen 

har blivit så markant, anser flera lärare, att de anser det vara nödvändigt att läsa högt ur t ex 

läroboken, eftersom eleverna behöver hjälp med att ta sig igenom en text. Särskilt i svaga 

grupper måste man arbeta ganska intensivt med korta textavsnitt. En annan stor anledning att 

läsa högt är att alla ska bli färdiga samtidigt, även långsamma läsare. Det är ett dilemma 

annars, att vissa läser så långsamt, för det skapar stress inte bara för långsamläsarna själva, 

utan även för dem som får sitta och vänta. Lärarna läser högt först och diskuterar sedan texten 

med klassen och jämför med andra texter – vilka likheter och skillnader som finns. Johanna 

framhåller att man inte kan lämna eleven ensam med texten utan man måste ”jobba mycket 

med det runt om och tillsammans”. Björn säger att han inte använder sig så mycket av skriven 

text. ”Det talade ordet har nog ett övertag över det skrivna, det kan man nog säga”. De texter 

han använder är ”mer som ett komplement”. Gunnar är inne på samma tankar, när det gäller 

industriprogrammet och fordon. Han säger att han själv ”fungerar som inläsningstjänst” och 

att han högläser texterna för eleverna. 
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När det gäller elever i behov av särskilt stöd nämner Anna ett exempel på anpassningar: efter 

terrorattackerna i Paris satte hon ihop ett kompendium med DN-artiklar, av olika svårighets-

grad, som hon sedan lät eleverna välja mellan. En del var lätta och handlade endast om 

attentaten vid fotbollsarenan eller en av restaurangerna; andra var svårare, av en mer analytisk 

karaktär. Senare pratade hon med eleverna i grupper och eleverna fick återberätta sina artiklar 

för varandra. Dessutom lyssnade många i sina egna mobiler till Expressens TV-sändningar. 

Erik bekänner att han är ”inte speciellt bra på det” och syftar på särskilda anpassningar, men 

han försöker hålla lektioner där han förklarar mycket och reder ut sammanhang. Han ger 

heller aldrig prov på något som han inte gått igenom muntligt och på tavlan, då eleverna fått 

chansen att ställa frågor. Dock får eleven oftast möta texten ”på egen hand”. Stora klasser gör 

det också svårt att nå alla elever på ”individnivå och hjälpa till med text”. 

Doris ser till att elever i behov av stöd får ut texter i förväg och att de får mer tid; dock kan 

det hända att hon glömmer detta, men ambitionen är att genomföra det. Externa texter får 

eleverna diskutera i grupper efter att de läst dem, så att eleverna kan hjälpa varandra med 

förståelsen. 

Fredrika talar om olika lässtrategier och säger att hon på senare tid övervägt att lära ut dem 

men att den modell hon testat ”blev så tråkigt för eleverna” och att ett indirekt undervisnings-

sätt vore att föredra. Sammanfattningar av text, förutspå vad text kommer att handla om och 

att ”ställa frågor till texten”, samt att träna mellanradernaläsning är strategier att jobba mer 

med. Att arbeta enligt någon mall med dessa spörsmål, tror hon inte på, utan ett mer indirekt 

sätt vore att föredra, anser Fredrika.  

Flera lärare använder sig av instuderingsfrågor, vilket några ser som en regression.  

Hjalmar berättar att det i början kändes ”väldigt högstadiemässigt”, men att eleverna 

efterfrågar det. Förr gick det bra att dela ut en text på upp till tio sidor och sen diskutera den, 

men det fungerar inte alls längre. Några problem med dyslexi fanns inte i studieinriktade 

grupper då: ”Tidigare så kom de ju aldrig dit eller försvann snabbt”, konstaterar Hjalmar. 

 

4.3.5.1  Kompensatoriska hjälpmedel (assisterande teknik) 

De kompensatoriska hjälpmedel som lärarna spontant tar upp är inläsningstjänst, läsplattor 

och bärbara datorer. Alla intervjuade lärare är ense om att inläsningstjänst är ett bra verktyg. 

Ingen av dem hjälper själv eleverna med att få tillgång till det eller är särskilt aktiva i att se till 

att eleverna använder det. Vanligt är dock att de slussar elever vidare till speciallärare, för att 

de den vägen ska få tillgång till tjänsten. 
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Eleverna är inte alltid så bra på att använda sina hjälpmedel och Gunnar konstaterar att få 

elever ”självmant använder det”. Erik konstaterar att vissa elever använder dem kontinuerligt 

och ser dem som stor hjälp i skolarbetet, medan andra alls inte är beredda att lägga energi på 

själva användandet. Viktigt är också att inse att en dator eller en läsplatta inte är någon 

”quick-fix”, enligt Erik. 

Flera lärare uttrycker också att de kan för lite om kompensatoriska hjälpmedel och efterlyser 

fortbildning. Anna och Cecilia, t ex, tycker att de borde kunna mer och att de behöver få 

fortbildning, när det gäller moderna verktyg som läsplattor. 

Mobiltelefonernas kameror har de senaste åren kommit fram som ett spontant hjälpmedel, 

som i stort sett alla elever använder sig av; eleverna fotograferar tavlan istället för att skriva 

av. Björn undrar retoriskt hur de kan reda ut att sortera alla foton efteråt. Att skriva med egen 

hand har en pedagogiskt positiv effekt, framhåller han, men om det förhåller sig så att den 

egna skrivförmågan blir ett hinder, är ju fotot bättre.  

Lärarna ser också en del negativa sidor hos hjälpmedlen. Datorer och läsplattor lider av sina 

tekniska begränsningar å ena sidan, eftersom de går sönder och batterier tar slut, och å andra 

sidan är de för gränslösa, eftersom eleverna, enligt Gunnar, gärna går ”in på Facebook eller 

Instagram” och det gör verktygen ganska ineffektiva. Idealet vore att dessa verktyg inte kunde 

gå ut på Internet, framhåller han. Anna nämner att problem med läsplattor eller datorer rör 

främst examinationer av olika slag – de får inte ha tillgång till Internet. 

4.3.6 Analys av särskilt stöd 

Att individualisera och komma med särskilda anpassningar är ett svårt område. Lärarna 

vittnar om att nivån i vissa klasser är så låg, så att den vanliga undervisningen blir som en 

extra anpassning i sig. Flera lärare läser texter högt för eleverna och diskuterar sen innehållet 

med dem. I vissa fall används knappt någon text, utan undervisningen bygger nästan helt på 

det talade ordet, lärarens talade ord. Här ser jag tydligt att lärarna å ena sidan lägger ett 

kategoriskt/kompensatoriskt perspektiv på elever i behov av särskilt stöd, med inslag av 

lotsning, manifesterat genom utportionering av smådelar av innehåll. De utgår sen från att 

eleven tillgodogjort sig stoffet. Å andra sidan är de medvetna om de kulturella skillnader som 

finns mellan oilka grupper och agerar därefter; de ser sin egen roll i de flesta fall och är 

medvetna om att elevernas kunskaper måste ställas i relation till undervisningen och därmed 

blir lärarnas perspektiv mer av relationell art. 
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Erik påpekar att extra anpassningar är något som han inte är särskilt bra på. Rent allmänt är 

flera ganska osäkra på vad de som lärare kan göra för att underlätta för elever i behov av 

särskilt stöd.  

Annas exempel på anpassningar i form av artiklar på olika svårighetsgrad kan ses som ett 

exempel på en individualisering, där varje elev får möjlighet att på egen hand läsa en text på 

dennes egen nivå, eller den nivå som eleven själv väljer, och sen redogöra för artikeln och 

diskutera den i en mindre grupp. Gruppstorlek, eller klasstorlek, är någonting som Erik tar 

upp och han konstaterar att det är svårt att individualisera i stora klasser. 

Att arbeta med olika strategier, är någonting som Fredrika diskuterar. Att göra eleverna 

medvetna om hur och när man använder lässtrategier skulle kunna vara en framkomlig väg, 

säger hon. 

Att använda instuderingsfrågor anser en lärare vara en högstadiemässig metod, och ett 

exempel på regression, men har ändå sett sig nödgad att använda den metoden. 

Flera intervjuade lärare noterar att eleverna inte använder de kompensatoriska hjälpmedel de 

fått ut. Ingen av lärarna tar aktiv del i introduktionen av dem. Eleverna använder dem till en 

början men tenderar att på sikt sluta upp med att använda dem. Eleverna kan ibland känna att 

de blir utpekade om de är ensamma om att ha inläsningstjänst t ex. Lärarna säger sig 

uppskatta hjälpmedlen men ser inte sitt eget ansvar i att eleverna får tillgång till dem eller 

faktiskt använder dem. Ansvaret för detta ligger på någon annan, oftast specialpedagog eller 

speciallärare.  

Lärarna känner sig ibland obekväma med läsplattor och bärbara datorer och vissa efterfrågar 

fortbildning inom området, vilket visar på deras stora vilja att förkovra sig. Vidare tar några 

lärare upp nackdelar i samband med prov och att vissa elever går in på Instagram eller 

Facebook. 

En ”Main concern” i denna avdelning, som har att göra med konsekvenser av en försämrad 

läsförståelse anser jag är ”en smått förtvivlad kamp”, d v s att lärarna ser sig själva kämpa mot 

tendenser i samhället som de oroas av, ett riktigt Sisyfos-arbete. 

4.4 Sammanfattning av resultatet 

Resultatet har delats in i tre olika teman. När det gäller det första temat, förutsättningar, har 

arbetssituationen förändrats, enligt sex av tio lärare. Dessa lärare talar om en stor förändring 

av läsförmåga och läsförståelse. Detta gäller på samtliga program, även om relativa skillnader 

mellan yrkesprogram och studieförberedande program finns. Försämrad läsförståelse och 

högre krav i och med Gy11 gör det svårt för många elever att ta till sig texter i SO-ämnen. En 
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analys av lärarnas svar pekar mot att det handlar om att elevernas kognitiva förmågor har 

försämrats. Samtidigt upplever fyra av tio lärare att det inte skett någon förändring. 

När det gäller temat orsaker pekar lärarna på att det beror på samhällsutvecklingen. Nya 

medier har tillkommit och eleverna läser korta texter på nätet och läsningen blir för grund för 

att de ska klara mer komplicerade texter, framhåller lärarna. En analys av vad lärarna säger, 

visar att de anser att förändringen skett på det sociokulturella planet. Eleverna har försämrats i 

samklang med sin omgivning och resultatet har blivit en förändring på det kognitiva planet. 

Lärarna tycker att orsakerna står att finna i ett förändrat samhälle och att de som lärare har en 

känsla av att de inte riktigt rår på denna orsak.  

Den sista av de tre koderna, konsekvenser, är den som är störst till omfånget. Ett ökat fokus 

hos lärarna på begreppskunskap och förförståelse är en första konsekvens av försämrad 

läsförståelse och/eller ökat motstånd mot läsning. Lärarna har skärpt sina verktyg och 

förbättrat sin metodik. Ett exempel på detta gäller de nyinflyttade elevernas påverkan på 

lärarnas medvetenhet om förförståelse och begreppskunskap, där alla elever har haft nytta av 

fokusförändringen.  

Informanterna vittnar om att nivån i vissa klasser är så låg, så att den vanliga undervisningen 

blir som en extra anpassning i sig. Flera lärare läser texter högt för eleverna och diskuterar sen 

innehållet med dem.  

Lärarna säger sig uppskatta kompensatoriska hjälpmedel men anser att ansvaret för detta 

ligger på t ex en speciallärare. Flera lärare känner sig också obekväma med läsplattor och 

bärbara datorer och efterfrågar fortbildning inom området. 

Rent allmänt är lärarna mycket insiktsfulla och talar om samhällsförändringar, kulturella 

skillnader mellan elevgrupper och om hur de nykomna ungdomarna påverkat klassrums-

arbetet och frammanat förändringar i metoderna. Det relationella perspektivet är det 

dominerande, men även det kategoriska/kompensatoriska perspektivet framträder i 

intervjusvaren. 

. 
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5. Diskussion 

I följande kapitel diskuteras huruvida forskningsfrågan/påståendet Det var bättre förr? och de 

inledande frågeställningarna kan anses vara besvarade. Den viktigaste aspekten i detta arbete 

är, för mig, i vilken utsträckning elever i behov av särskilt stöd får hjälp av lärarna i sina 

ansträngningar att klara av att tillgodogöra sig SO-ämnenas innehåll.  

De resultat som beskrevs i föregående kapitel speglas i och jämförs med frågeställningarna. 

5.1 Resultatdiskussion 

Sex av de intervjuade lärarna uttryckte tanken att ”det var bättre förr” och att den försämrade 

läsförståelsen är samhällsbetingad samt att orsaken bl a är den pågående utvecklingen. 

Förutsättningarna har förändrats. Läsförsämringen är en del av samhällsutvecklingen. Denna 

utgångspunkt får sina konsekvenser såtillvida att lärarna måste anpassa sina metoder. Även 

detta är en pågående process. Vissa lärare ger uttryck för tankar som att förändringen ligger 

bortom och utanför deras egen horisont – de kan inte göra något åt det, annat än metodiskt 

jobba på. Detta anför jag som deras ”main concern”.  

Just tidsaspekten togs upp mycket i intervjuerna även om lärarna hade olika åsikter.  

Lärarna har alla att även förhålla sig till frågan om hur de ska nå alla elever med ämnets 

viktigaste innehåll och även detta är en konsekvens av förändringen över tid. 

Säljö (2014) skriver om det sociokulturella perspektivet på lärande. I linje med detta 

perspektiv är bemötandet och arbetet i klassrummet oerhört viktigt. Det är i vårt möte med 

andra vi lär oss, enligt detta perspektiv. De intervjuade lärarna talade en del om att de måste 

gå igenom texter och framförallt olika begrepp med klassen. Medvetenheten om det socio-

kulturella perspektivet finns där, även om ingen nämner termen, och kulturell förförståelse 

och kulturella skillnader mellan elevgrupper nämns. De kognitiva aspekterna av litteracitet tas 

också upp. Det är kanske naturligt eftersom lärarna hävdar att eleverna ofta inte har den 

kognitiva förmågan att ta till sig text. Om fokus läggs på den kognitiva sidan förflyttas också 

fokus mot ett kategoriskt perspektiv, där elevens brister ställs i centrum. Skollagen (2010) 

konstaterar att varje elev ska få den hjälp den behöver utifrån sina egna förutsättningar. Men 

det relationella perspektivet är synligt i och med alla förändringar lärarna talar om: föränd-

ringar i elevsammansättning och förändrade krav på eleverna i och med GY11. Tidsaspekten 

framstod, mer och mer under arbetets gång, som oerhört intressant och alla lärare förankrade 

sina svar i en temporal jämförelse, även de som inte såg några större skillnader. Gång på gång 

återkom de flesta till vilken stor förändring som de har sett de senaste åren, vilket leder oss in 

på den första frågeställningen: 
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5.1.1 Har läsförståelse förändrats? 

Har elevernas läsförståelse förändrats på 10-15 år? 

Frågan om elevernas läsförståelse har förändrats på tio – femton år är tydligt besvarad, anser 

jag, men hur svaren ser ut varierar. Sex av tio tillfrågade lärare anser att skillnaderna nu och 

då är stora och att läsförståelsen har blivit betydligt sämre. Detta stämmer överens med vad 

olika källor säger. Liberg et al. (2015) konstaterar att elevernas läsflyt etablerar sig betydligt 

senare idag än för 30 – 40 år sedan och resultaten i PISA-undersökningarna t ex visar tydligt 

hur resultaten i Sverige har sjunkit de senaste åren (Skolverket, 2001; 2013).  

Mera överraskande är att fyra av tio intervjuade lärare inte såg denna försämring. De såg 

hellre skillnader mellan olika typer av klasser som det avgörande. Möjligen missar lärarna att 

faktiskt se om eleven har klarat ut en text eller också är det faktiskt så att det inte syns några 

direkta skillnader i det dagliga praktiska arbetet. Detta skulle kunna bero på att dessa lärare 

genom sin undervisning besitter en god förmåga att förbättra elevernas begreppsförståelse och 

förförståelse. Hur i så fall ska de andra lärarnas utsagor tolkas, de som hävdar att skillnaderna 

är mycket stora? De ger ändå många exempel som pekar mot en generell försämring. Här 

inser jag i efterhand att det varit bättre att i förväg ha diskuterat yrkesklasser och studie-

inriktade program för sig, eller åtminstone ha bett lärarna precisera bättre vilken kategori de 

menade. Dock sade flera stycken att de såg försämringar hos alla typer av klasser, med 

relativa skillnader. Dessutom inser jag att det skulle varit intressant med ytterligare en 

datainsamlingsmetod - lektionsbesök. 

5.1.2 Lärarens textförmedling i klassrummet 

Hur ser de på den roll de själva har i klassrummet, när det gäller elevers textförståelse? 

Svaren kom under intervjuerna att handla mycket om att lärarna behöver hjälpa eleverna med 

begreppskunskap och förförståelse. Däri ser lärarna sin stora roll när det gäller att guida 

eleverna i SO-texternas innehåll. Detta stämmer överens med vad Allard et al. (2001) säger 

om abstraktionsstegar. För att kunna klättra i stegarna måste eleverna förstå ämnets 

metaspråk. 

Den dominerande presentationen av texter hos de intervjuade lärarna är den textinriktade 

presentationen, som Liberg et al. (2015) kallar den, där texten i sig står i centrum. De andra 

två varianterna, den elevinriktade presentationen och den  individinriktade, där fokus ligger på 

gruppen eller den enskilde eleven finns det också exempel på i materialet, när eleverna väljer 

texter själva, efter svårighetsgrad. 
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En del lärare sätter ihop gloslistor med nya begrepp och viktiga ämnesord. Wiklund (2012) 

konstaterar att ordkunskap ska tränas hela tiden men att övningar där elever slår upp ord i 

lexikon inte passar med ett konstruktivistiskt arbetssätt. Istället är det viktigt att begrepp och 

ämnesord stöts och blöts i ett naturligt sammanhang. Att läraren gör gloslistor kan nog vara 

bra för stunden men eleven måste på sikt få ett eget ansvar för inlärning och lära sig att själv 

ta reda på vad ord och begrepp betyder. Att i mindre grupper låta eleverna diskutera ord och 

uttryck i ett sammanhang är av godo. Då arbetar de inom en sociokulturell gemenskap. Många 

specifika termer gör att skolspråket ”är kognitivt mer komplext” och en mängd ord finns 

knappt alls i det språk eleverna använder sig av i vardagen (Slotte-Lüttge & Forsman, 2013, 

sid 19). Läraren behöver därför berätta, klarlägga och få eleverna att förstå sammanhang. 

Detta är något som Westlund (2009) tar upp. I grunden handlar det om att göra eleverna 

medvetna om olika strategier och hur de kan användas. Att arbeta med olika strategier är bra, 

enligt Westlund (2009). En lärare nämner att en sådan undervisning lätt blir tråkig och att en 

implicit undervisning vore bättre. Westlund (2009) förespråkar en direkt, explicit, under-

visning. Eleverna behöver lära sig om olika strategier och lära sig olika ämnens metaspråk 

och få hjälp (scaffolding) av lärarna att tillägna sig det (Westlund, 2009). 

Vidare såg flera lärare att de i textläsningssammanhang behöver diskutera texten noga och 

ofta själva högläsa texten. För flera av dem var detta något nytt. Högläsning har nog 

förekommit tidigare också, men då snarare som tillfälliga inslag, inte regelmässiga. Lärarna 

konstaterade att i takt med att läsförståelsen sjunkit, så har även begreppskunskapen gjort det. 

Annars är just textsamtal och att stödja eleverna i samband med dessa något som Westlund 

(2009) förordar. Här kan med fördel en modell baserad på reciprok undervisning, vilken ju är 

en explicit modell, användas, vilket t ex Elbro (2004) och Mossige et al. (2009) förespråkar. 

Att hjälpa eleverna att tillägna sig en genomtänkt textrörlighet, är en bra idé. Liberg et al., 

(2015) framhäver vikten av att tillägna sig en textbaserad rörlighet, där man går fram och 

tillbaka i texten och även att lära sig använda en utåtriktad textrörlighet, där de egna erfaren-

heterna används. Vidare framhäver Liberg et al. (2015) hur viktigt det är med genremede-

vetenhet, den s k interaktiva textrörligheten.  

Här finns det utrymme för fortbildning och/eller stöd av speciallärare eller specialpedagog i 

att utforma modeller för extra anpassningar. Det är viktigt att komma ihåg att skollagen 

framhåller att varje elev har rätt att få den hjälp denne behöver (Skollagen, 2010). 

Det metaperspektiviserande läsesättet framhålles av Liberg et al. (2015) som ett bra sätt att 

träna läsning. Detta läsesätt fokuserar på huruvida författaren lyckats med sin text. Här 
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fokuseras på form, funktion och innehåll och jämförelser med andra texter. (Liberg et al., 

2015, sid 73). Denna läsart förekommer i föreliggande material såtillvida att lärarna ofta 

jämför texter sinsemellan men inte när det gäller att lära eleverna att ifrågasätta text-

författarens sätt att skriva. Som en förenklad variant av att ställa frågor till texten, kan 

instuderingsfrågor ses. Med rätt typ av frågor, kan det vara effektivt. 

5.1.3 Elever i behov av särskilt stöd 

Hur arbetar de konkret för att alla elever, även elever i behov av särskilt stöd, ska få 

möjlighet att tillägna sig innehållet? 

”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov” (Skollagen 2010, sid 2). I 

praktiken innebär det att skolan är tvungen att se till att det finns resurser för elever i behov av 

stöd. 

Denna frågeställning ser jag som den viktigaste och även den mest komplicerade. Lärarna har 

generellt vaga föreställningar om hur de ska nå elever i behov av stöd. En av lärarna säger att 

han är dålig på det. Här finns behov av fortbildning. Gymnasiet har en tradition bakåt att 

elever förväntas klara sig själva, ”sink or swim”, vilket märks i Hjalmars kommentar om att 

elever med dyslexi sorterades bort förr i tiden. 

I materialet ges exempel på att elever i behov av stöd får ut texter i förväg, att de får mer tid 

och att eleverna får hjälpa varandra med förståelsen. Att elever hjälper varandra till förståelse 

är ett arbetssätt som Liberg et al. (2015) rekommenderar. 

Genomgående verkar lärarna, till största delen, använda sig av, vad Liberg kallar, textinriktat 

perspektiv. Perspektivet är alltså att texten i sig står i centrum, inte gruppen eller den enskilde 

eleven (Liberg et al., 2015). Att använda sig av de grupp- eller individinriktade perspektiven 

är mycket svårare och bygger också på att man känner eleverna väl, vilket inte alltid är så lätt 

i stora klasser. 

Att bygga undervisningen nästan helt på det talade ordet anser Olvegård (2014) inte är 

tillräckligt, utan eleverna behöver hjälp att tillägna sig lärobokstext, och inte bara få hjälp med 

att få ett godkänt betyg. Liberg et al. (2015, sid 13) konstaterar att det "är genom undervis-

ningen som eleverna kan ges stöd att komma in i och röra sig i olika typer av texter och 

skrivuppgifter, även sådana som till en början kan verka svåra eller komplicerade." Å andra 

sidan svarade professor S. Samuelsson (personlig kommunikation, 3 mars 2015) under en 

föreläsning på en fråga från mig, gällande elever i behov av stöd, att det viktigaste för lärarna 
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på gymnasiet var att se till att eleverna fick med sig ämnesstoffet.
5
 Det gick före lästräningen. 

Liberg et al. (2015) påpekar dock att alla lärare i alla ämnen har att ”stödja elever i utveck-

landet av en avancerad textrörlighet" (sid 66). Att som lärare själv högläsa text är både 

positivt och negativt på så sätt att det hjälper eleverna att ta sig igenom en text, vilket är 

positivt, men på längre sikt behöver eleverna utveckla strategier och läsförståelse för att själva 

kunna tillgodogöra sig liknande texter. Så att hela tiden bli textserverad, är negativt, enligt 

detta resonemang, vilket stöds av t ex Liberg et al. (2015).  

Många lärare famlar i blindo och vet inte hur de ska hjälpa dessa elever men de flesta nämner 

inläsningstjänst och läsplattor, bärbara datorer som exempel på kompensatoriska hjälpmedel. 

De är alla i grunden positiva till dessa hjälpmedel. De tar dock inte själva aktiv del i att hjälpa 

elever med dessa hjälpmedel, utan det ansvaret ligger på speciallärare eller specialpedagog. 

Detta stämmer överens med vad Arfs (2015) har kommit fram till i sin undersökning av hur 

digitala hjälpmedel används på gymnasiet. Hon konstaterar att de elever hon intervjuat också 

framhåller att de fått hjälp av specialpedagog. Flera av mina informanter uppger också att de 

kan för lite om kompensatoriska hjälpmedel och här föreligger behov av fortbildning, vilket 

också vissa lärare efterfrågar. 

Att eleverna missbrukar sina läsplattor eller datorer ser jag som ett litet problem på gymnasiet 

och det är i grunden ett pedagogiskt problem. Dessutom har i stort sett alla elever en smart-

phone idag och använder den, snarare än läsplattan, att gå in på sociala medier med. Att inte 

kunna använda Internet på plattorna vore, enligt min mening, en stor förlust. 

Mobiltelefonernas kameror används alltmer av alla typer av elever och det är nog bara att 

konstatera att den nymodigheten är här för att stanna. Även på Speciallärarutbildningen 

använde sig åtskilliga vuxna speciallärarstudenter av sina telefoner för att fotografera av 

tavlan, även författaren av dessa rader. Jag ser inget direkt negativt i detta, för eleven kan sen 

hemma i lugn och ro återvända till bilden och studera den, vilket kan vara en fördel för elever 

i behov av särskilt stöd. De missar dock den pedagogiska vinst det ligger i att själv anteckna. 

Nilholm (2007) diskuterar det kompensatoriska perspektivet och konstaterar att skolan anser 

det viktigt att alla typer av elever ska kunna få ut någonting av undervisningen. Speciallärare 

eller specialpedagog blir de som ska kompensera för elevens bristande förmågor, ofta i 

enskild undervisning. Ingen av de intervjuade lärarna tog upp möjligheten att ha med en 

                                                 
5
 Under en föreläsning 2015-03-03. Min fråga gällde om det finns någon quick-fix för gymnasieelever i behov av 

stöd. Samuelsson svarade att det absolut viktigaste var att se till att eleverna inte halkade efter ännu mer, utan att 

de fick med sig ämnenas innehåll. Ett sätt var att använda kompensatoriska hjälpmedel. 
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speciallärare i klassen, vilket kunde vara en bra idé, för att bibehålla ett inkluderande under-

visningssätt. 

Lärarnas perspektiv pendlar i föreliggande undersökning en del mellan kategoriskt/ 

kompensatoriskt och relationellt. Själva utgångspunkten, att elevernas läsförståelse är så 

försämrad, är egentligen ett exempel på en kategorisk hållning. Men lärarna vill verkligen 

hjälpa eleverna med texterna och omfattar således ett annat perspektiv, nämligen det 

relationella, och försöker så gott det går hjälpa eleverna med att ta till sig texternas innehåll. 

Persson (2001) påpekar hur viktigt det är att inte se eleven som bärare av problemen, utan att 

istället vara medveten om att verkligheten är ett samspel mellan skolans olika parter. Han 

pekar på det kategoriska perspektivet, när läraren vill undervisa och felen ligger hos eleven, 

vilket ger konsekvensen elev med svårigheter. Motsatsen är det relationella perspektivet, när 

läraren försöker nå alla genom olika pedagogiska metoder, vilket istället ger konsekvensen 

elev i svårigheter (Persson, 2001). Enligt Ruppar et al. (2014) har lärarnas inställning till 

elevernas förmåga att ta till sig undervisningen en avgörande betydelse (se 2.5.1). Att utgå 

från att eleverna kommer att klara av att ta till sig undervisningen är en bra utgångspunkt för 

alla lärare. De lärare jag har intervjuat visar samtliga en positiv grundsyn, att eleverna ska 

kunna ta till sig innehållet, men i vissa fall kan anas en viss uppgivenhet, resignation eller 

kalla det en pragmatisk anpassning, när det gäller vissa yrkesklasser. 

5.1.4 Urvalskriterier vid val av texter 

Vilka urvalskriterier har de när de väljer texter? 

Urvalskriterierna för texter ger en del förutsägbara svar, som att texterna naturligtvis måste 

passa in i det studerade området. Viktigt för lärarna är också att valda texter måste passa 

gruppen, så att eleverna kan klara av dem. 

Hur påverkas elever av att ribban sänks och att de får läsa lättare texter eller lyssna på dem? 

Svaret är inte givet och det kan bero på vilken kategori elever vi talar om. För elever i behov 

av särskilt stöd är det viktigt att de får chansen att lyssna på lärobokstext om de behöver det 

men läraren bör också stödja eleverna med olika typer av strategianvändning för att de ska 

kunna tillgodogöra sig texter i framtiden (Westlund, 2009). Vissa lärare är t ex mycket 

medvetna om att eleverna behöver få texter som utmanar dem (jfr den proximala utvecklings-

zonen) och säger att läraren inte ska ge eleverna för enkla texter, utan se till att de kan 

utveckla sitt läsande. 
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Vissa lärare tar stöd i forskningen under intervjuerna och nämner teoretiska perspektiv och 

även namn på forskare och deras hållning, och sätter in sig själva och eleverna i ett större 

sammanhang. Andra gör det inte utan håller diskussionen i sitt eget klassrum. 

Flera lärare konstaterar att vissa antologier och artiklar från t ex tidskriften Populär historia 

inte längre går att använda. De kopplar detta till en försämrad läsförståelse. Att texter åldras 

och känns för gamla är naturligt eftersom språket hela tiden är statt i förändring, och språk-

dräkten i äldre texter snart blir förlegad. Lärarnas bekymrade kommentarer tyder på att de inte 

anser att dessa texter skulle lida av föråldrad språkdräkt, utan att det handlar om en kraftig 

försämring av läsförståelsen. Det finns också en motsägelse i att texter som behandlar svåra 

och komplexa saker ska vara enkla att läsa; det faller på sin egen orimlighet. Att välja externa 

texter är en svår uppgift. Det är viktigt att läraren kollar texters "innehållsfält och uppbygg-

nad" sett till struktur och språklig uppbyggnad. Läraren måste alltså välja texter med omsorg 

(Liberg et al., 2015, sid 41) och det verkar också de intervjuade lärarna göra. 

Fördjupning och inifrånperspektiv är andra parametrar som de intervjuade lärarna tar upp. Att 

presentera andra tankevärldar för eleverna som anknyter till pågående arbetsområde är natur-

ligtvis värdefullt och ett sätt att levandegöra teoretiska sammanhang.  

Kraven på eleverna kan sägas ha ökat med tanke på läroböckernas utformning, vilket en lärare  

konstaterar. De är svårlästa och kompakta. Detta bekräftas av Allard et al. (2001), som också 

konstaterar att det hypotetiska läsandet måste tränas, enär 30% av vuxna svenskar inte klarar 

av att läsa på ett hypotetiskt sätt. 

Ämnesplanerna i historia ställer stora krav på eleverna, konstateras i undersökningen. 

Liknande krav ställdes knappt ens på universitetsstudenter förr. Efter gymnasiereformen Gy11 

har kraven på eleverna ökat markant, vilket en lärare påpekar. Här finns alltså en motsägelse: 

läsförståelsen blir sämre samtidigt som kraven blir högre, och många elever klarar inte den 

ekvationen. 

Vissa lärare använder sig av skönlitteratur i SO-undervisningen. Detta av två angivna skäl: att 

få in ett annat perspektiv och att stimulera själva lästräningen. Läsning av skönlitteratur är 

förstås annorlunda än läsning av facklitteratur. De båda kategorierna kräver sina särskilda 

läsarter, så det är inte givet att goda skönlitteraturläsare är goda facklitteraturläsare. Den första 

är av estetisk art, där man njuter av texten, medan den andra är en efferent läsning, av 

analytisk och kunskapssökande karaktär (Westlund, 2009). Detta vittnar om att vissa lärare 

ser sin egen roll som lästränare även i egenskap av SO-lärare. De har en insikt i att det är 

viktigt att träna eleverna i ämneslitteracitet. 
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5.2 Metoddiskussion 

Jag tycker att metoden har fungerat i stort sett bra. Intervjuerna med lärarna gav ett stort och 

rikt material, minst sagt, och de var mycket villiga att prata och dela med sig av sina 

erfarenheter. Ett medvetet frånsteg, att bara använda intervjuer som datakälla, kan tyckas vara 

begränsande och på tvärs emot principerna för GT. Intervjuer kan ge till resultat att den 

intervjuade förskönar sig själv och sin inställning. Det får tas med i beräkningarna, påpekar 

Bryman (2011). Detta är förstås ett reellt faktum och måste hela tiden beaktas. Dock används 

intervjuer ofta i kvalitativa undersökningar, enligt Bryman (2011) och är en accepterad 

datainsamlingsmetod. 

Materialet var nästan för stort och jag såg mig nödsakad att ta bort en del, som jag tyckte låg 

lite utanför mitt fokus, även om detta material i sig var intressant. Det som inte kom med var 

vilken typ av instruktioner lärarna ger och vilka undervisningsmetoder de använder sig av. 

Som alltid när det gäller kvalitativa undersökningar ger materialet flera olika angreppsvinklar; 

det går utmärkt att skriva ytterligare ett par uppsatser med andra utgångspunkter, utifrån det 

insamlade materialet.  

Att koda materialet i de olika steg som finns beskrivet tidigare, d v s substantiv, selektiv och 

teoretisk kodning, var intressant och visade ganska tidigt vad de flestas ”main concern” var. 

Den i mitt tycke dominerande ”main concern” var att lärarna tycker att orsakerna till en 

försämrad läsförståelse står att finna i ett förändrat samhälle och att de som lärare har en 

känsla av att de inte riktigt rår på denna orsak. 

Att hitta rätt teoretiska teman tog ganska lång tid, eftersom så många olika pockade på 

uppmärksamhet, men när jag såg orsaker-förutsättningar-konsekvenser nämnas av Thornberg 

och Forslund Frykedal (2009) visste jag att jag funnit den, för mig, mest intressanta 

kodfamiljen. 

En brist i sammanhanget är avsaknaden av andra datainsamlingskällor, vilket redogörs för i 

kapitel 3.2.1. Den teorigenererande delen kan också tonas ned, eftersom jag fann mina teman i 

metodlitteraturen, närmare bestämt hos Thornberg och Forslund Frykedal (2009). Empirin 

pekade i en viss riktning, men först med hjälp av litteraturen föll allt på plats. 

5.3 Tillförlitlighet och giltighet 

Att hävda att föreliggande undersökning skulle vara helt generaliserbar låter sig inte göras – 

därtill är urvalet alltför litet. Det går att se trender och riktningar inom materialet endast. Om 

samma undersökning hade utförts ett halvår tidigare eller senare hade resultatet förmodligen 

blivit annorlunda. En brist i denna undersökning är att datamaterialet består av intervjuer 
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endast. En fördel med GT är att data samlas in på olika sätt. Av tidsskäl har jag valt att endast 

använda mig av en insamlingsmetod. Att intervjua lärare från olika gymnasieskolor skulle ha 

varit intressant men det lät sig inte göras på den begränsade tid jag hade till förfogande. En 

komplettering av undersökningen med lektionsbesök och enkäter skulle också ha varit nöd-

vändigt om undersökningen hade varit ett renodlat GT-arbete. 

5.4 Förslag till fortsatt forskning. 

Det skulle vara intressant att se om mina resultat är generaliserbara, d v s om SO-lärare på 

andra håll i landet resonerar på liknande sätt. Då måste liknande undersökningar göras på 

andra håll. Vidare skulle det också vara intressant att göra en liknande undersökning bland 

NO-lärare på gymnasiet, eftersom även NO nämns som ett område där elevers läsförståelse 

sätts på prov. Intressant vore också att göra klassrumsobservationer, som en andra data-

insamlingskälla, för att fylla ut denna undersökning med mer data. Detta för att se hur SO-

texterna används i praktiken. En jämförelse mellan intervjuerna och observationerna vore ett 

intressant tillskott.  

5.5 Vad kan studien tillföra blivande speciallärare? 

För blivande speciallärare på gymnasiet kan denna undersökning vara värdefull att läsa, p g a 

att den visar hur några SO-lärare ser på läsning, litteracitet och undervisning samt sin egen 

roll i undervisningen av elever i behov av särskilt stöd. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv 

märks ibland ett kategoriskt betraktelsesätt, men det är inte entydigt, enligt mig, utan det 

relationella perspektivet är betydligt mer uttalat.  

Vidare visar studien på hur lärarna uppfattar sig själva i ljuset från en försämrad läsförståelse 

eller ett ökat motstånd mot läsande och hur de försöker hantera denna situation. 

Denna undersökning kan ge blivande speciallärare en god insikt i hur denne kan hjälpa och 

guida elever i behov av särskilt stöd i SO-ämnen. Vidare kan den blivande specialläraren få en 

insikt i hur även SO-läraren kan få hjälp med att bibringa alla elever kunskaper inom SO-

ämnena och att förbättra alla elevers läsförståelse. 

5.6 Slutsats 

Den för mig viktigaste slutsatsen av detta arbete är, att den uppfattning jag hade innan arbetet 

påbörjades, att läsförståelsen blivit mycket sämre under en period av ca tio år, delades av flera 

av de intervjuade lärarna. Intervjuerna visade också att lärarna var mycket medvetna om att en 

förändring har skett och vad den kan bero på. Denna förändring gäller försämrad läsförståelse 

eller ett ökat läsmotstånd hos eleverna. Lärarna arbetar dock så mycket de kan, på ett mycket 



50 

 

medvetet sätt, för att motverka effekterna men anser sig inte kunna göra något åt orsakerna. 

Samhället är mitt inne i en stor omvandling, där mobiltelefoner, läsplattor och datorer 

förändrar läslandskapet på ett genomgripande sätt och vi kan ännu inte se slutet av denna 

utveckling. 
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7. Bilagor 

7.1 Missivbrev 

 

Intervju om läsförståelse, litteracitet 

 

Mitt namn är Lars Hollén och jag studerar på Speciallärarprogrammet på Linköpings 

universitet. Under februari – mars planerar jag att göra en del intervjuer med SO-lärare. Dessa 

intervjuer ska sedan bilda underlag till en rapport, som ska handla om läsförståelse, 

litteracitet. 

Jag ämnar fråga om hur lärare i SO-ämnen på gymnasiet ser på litteracitet och vilka metoder 

som används bl a. 

 

Denna typ av undersökning bygger på frivilligt deltagande. Inga namn kommer att nämnas i 

min rapport och allting/alla kommer att avidentifieras. Deltagare kan när som helst hoppa av 

projektet. 

 

För frågor, kontakta Lars Hollén, larshollen@bredband.net 

 

 

Min handledare på universitetet i Linköping är 

Annika Mindedal (annika.mindedal@liu.se) 

 

Jag godkänner att Lars Hollén intervjuar och samtalar med mig. 
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