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Tidningen ämnesläraren

• Mats Tegmark, lektor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna, och 
Charlotta Hemlin, svensklärare och krönikör i Ämnesläraren, är 
oroade över utvecklingen.

• LÄSKRISEN Siffror visar att läsningen av både fack- och 
skönlitteratur minskar dramatiskt i skolan. Många lärare upplever 
att de inte hinner schemalägga läsningen när bedömningskraven 
hela tiden står i vägen.
– Ett slags tragisk ironi, säger forskaren om det låsta läget.
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Barbro Westlund

• LÄSKRISEN Många svensklärare upplever att de är ensamma om 
ansvaret för läsningen i skolan. Många kan avkoda och verkar kunna 
läsa felfritt, men ändå inte förstår vad de läser. Men om inte 
eleverna lästränas även i andra ämnen är risken stor att 
kunskaperna blir ytliga och att eleverna till slut inte förstår vad de 
läser, menar forskaren Barbro Westlund.
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Elevernas läsförmåga

• Det är inte ovanligt att lärare sänker kraven på elevernas läsförmåga när de märker att 
dessa har svårt att ta sig igenom komplexa texter, enligt Barbro Westlund, tidigare 
lärarutbildare och lektor i läs- och skrivutveckling vid Stockholms universitet.

• – Det här gäller framför allt lärare i texttunga ämnen som naturvetenskapliga och 
samhällsorienterande ämnen. I stället för att ge eleverna verktyg för hur sådana texter 
bör läsas så kan lärare välja att återberätta delar av innehållet och förklara vissa 
ämnesbegrepp muntligt, men då hjälper man inte eleverna på sikt. Då gör man 
eleverna en björntjänst, säger Barbro Westlund.

Caroline Bötrius



Definition
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Är i grunden en demokratisk fråga. Det handlar om alla människors rätt 
att få utveckla en språklig repertoar så att de kan välja passande språk i 
en given kommunikationssituation och får möjlighet att utveckla de 
språkliga resurser som öppnar till social gemenskap, utbildning och 
samhället i stort.

(Sandell Ring 2021: 47)
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Ben 1
Teori om lärande:
Sociokulturellt perspektiv

stöttning
interaktion
muntligt till skriftligt
vardagligt till abstrakt

Ben 2
Teori om språk:
Systemisk funktionell lingvistik (SFL)
språkets betydelse (SFG)
kommunikation i fokus
val utifrån kommunikationens syfte

Ben 3
Cykeln för undervisning och lärande Skolgenrer, dess 

struktur/språkliga drag och den genrepedagogiska modellen 

Språk- och kunskapsutvecklande arbete

http://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:LSvygotsky.jpg


Kommunikativ språkförmåga

Organisatorisk kompetens

Kunskap om språksystemet

Pragmatisk kompetens

Kunskap om språkanvändning

Formell språklig 
kompetens

Textuell 
kompetens

Funktionell-

kompetens

Sociolingvistisk 
kompetens

Uttal 
skrift

SyfteTextbygge Olika sociala
situationer 

GrammatikLexikon

Fritt efter Lindberg, Bachman & Palmer Caroline Bötrius



Figur 1. Genreval–
Reading to Learn, bok 5, (Rose 2009 fritt översatt av Johansson och Sandell Ring (2010.)

genre -

familjer

berättelser komplikation

ingen komplikation – återgivande

delar känslor – anekdot

dömer beteende – exemplum (fabel, legend…)
olöst

löst – narrativ

ordnade efter tid

ej ordnade efter tid – nyhetsartikel

evaluerande

argumentationer

stödjer en synvinkel – argumentation

diskuterar två eller flera synvinklar – diskussion

textresponser

uttrycker känslor om en text – personlig reflektion

värderar en text (verbal, visuell, musikalisk) – recension

tolkar textens budskap – tolkning

faktamässiga

förklaringar

sekvenser av händelser – sekventiella

flera orsaker som leder fram till en konsekvens – faktoriella

en orsak får flera olika konsekvenser - konsekventiella

flera möjliga konsekvenser  – villkorsförklaring (om man gör så här så blir det så här…)

instruktioner

hur en aktivitet ska göras/utföras – instruktion (recept, experiment, matematikuppg ift…)

vad man får och inte får göra – anvisningar (regler, varningar…)

hur man gjorde/utförde en aktivitet – återgivande instruktion (labbrapport…)

historiska texter

betydelsefulla händelser i skribentens liv – självbiografi

steg i ett liv (händelser över tid) – biografi

steg i en historia (över tid) – historiska texter

rapporter (ej ordnade efter tid)

en typ klassificeras och beskrivs – beskrivande

olika typer inom en grupp klassificeras och beskrivs – klassificerande

–
Delar av en helhet – komponent
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Basgenrer/texttyper
Typ av text Återgivande Berättande Beskrivande

Fakta

Instruerande Diskuterande/

Argumenterande

Syfte Att berätta vad som 

hänt

Att underhålla, 

förmedla kunskap

Att förmedla 

information

Att förklara hur 

något görs

Att övertala 

andra…

Struktur Orientering,

En serie händelser

Personlig 

kommentar

Orientering,

En serie händelser

Problem

Upplösning

Allmänna 

upplysningar

Karakteristik….

Målinriktat

Stegvisa moment

Personliga 

ställningstaganden

Argument och 

bevis…

Slutsats

Sammanlänk

-ande ord 

Tidsord

(först, sedan, 

därefter…)

Tidsord

(det var en gång, 

en dag, senare)

Förekommer 

vanligtvis inte

För det första, för 

det  andra..

För det första, för 

det  andra, 

därför, emellertid

Andra 

språkliga 

drag 

Dåtid

Beskrivande ord

Dåtid

Handlingsverb

Beskrivande ord…

Verben att vara

och att ha

Specifikt ordförråd

Verb som ger 

instruktioner

Språk för att 

övertyga…

(Gibbons, 2016 )

Förklarande

Reder ut och förklarar 

företeelser/processer/

fenomen och varför de uppstår

Rubrik talar ofta om vad som ska 

förklaras och formuleras ofta som 

påstående eller fråga

Identifikation av fenomen (kort 

beskrivning)

Förklarande sekvens (lyser, 

värms upp)

Och, då som, så, när

dvs, med andra ord, 

Verb som beskriver

handling (lyser, värms upp, 

avdunstar

Passiv (värms upp)
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Litteracitet

Kunna förstå och använda sig av skriftspråket på ett sätt som krävs 
i det omgivande samhället och som är av värde för individen. Det 
innefattar förutom läsförståelse och skrivkunnighet även förmågan 
att använda tal, bilder och symboler i direkt eller indirekt koppling 
till skrift.

Liberg och Säljö: Greppa språket 2012:64
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Tre viktiga punkter innan du använder en text

1. Vad du och eleverna ska göra innan ni börjar läsa

2. Vad du och eleverna ska göra medan ni läser

3. Vad du och eleverna ska göra när ni läst klart 

Före, under och efter läsningen 
De aktiviteter som barnen  deltar i innan en text ska läsas kan för elever med annat modersmål vara av 

avgörande betydelse för hur väl texten kommer att förstås (Skolverket)
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• Utveckla ordförrådet i ett sammanhang.
• 95 % av alla ord i en text behöver vara kända.
• En av de viktigaste faktorerna för framgång i skola och samhället.

• Hur tänjer vi ordförrådet? 
• Tar vi varje chans vi kan få? 
• Hur gör vi det i vardagen?
• Hur gör vi det i läsningen? 

Inger Lindberg, OrdiL

Caroline Bötrius

Vardags- och kunskapsrelaterat språk



Läsning- prata med den som sitter bredvid

• Hur väljer ni böcker eller annat material vad det gäller läsning 
till era elever?

• Vad bygger ni ert val på?
• Hur tänker ni kring språket men även ämneskunskaperna?
• Hur tänker ni kring förförståelsen?
• Hur tänker ni kring glädjen med läsning?
• Hur tänker ni kring motivationen kring läsning?
• Digitalt?
• Hur tänker ni kring modellandet med läsning?

Caroline Bötrius



Val av böcker och texter

”…böcker som eleverna läser måste bidra till att ge dem en språkligt god 
miljö. Många böcker som använts i skolan har skrivits enbart i syfte att ge 
lästräning. Huvudorsaken till att orden fanns i texten var att presentera ett 
särskilt ljud så ofta som möjligt, inte att presentera ett sammanhang som 
fångade elevernas intresse. Det ledde till språk som: Här är Lena. Här är 
Pär. Lena har en bil. Pär har en båt. Bilen är blå. Båten är röd.

Vi måste fråga oss vad eleverna lär sig om läsning om det här är vad som 
erbjuds, och om det här är det bästa sättet att locka andraspråkselever till 
fortsatt läsning.”

Gibbons 2016:190
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Läsinlärning utifrån ett andraspråk

• Om elever får träna på att ljuda ord de inte kan relatera 

till och inte förstår, kan det innebära att de får svårt att 

förstå själva funktionen med läsning. De riskerar då att 

hamna i att enbart koncentrera sig på själva avkodandet. 

• De ord och meningar man tränar på att läsa måste vara 

bekanta och betyda något för eleven, så att det är 

läsningens funktion som hamnar i fokus. 

• Ord som är lätta att ljuda behöver ju inte vara lätta att 

förstå. 
Skolverkets, Greppa språket 2012: 66
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Läsaktiviteter 

Måste fylla två viktiga funktioner

- De ska hjälpa läsaren att förstå just den text de läser.

- De ska hjälpa läsaren att utveckla goda lässtrategier inför läsandet av 

andra texter.

Gibbons 2016:163 
Caroline Bötrius



Före läsning 

-Utveckla elevernas kunskap om det övergripande betydelsen i texten 

(inte alla nya ord).

- Förbereda eleverna för möjliga språkliga, kulturella och 

ämnesrelaterade svårigheter.

- Stötta eleverna till att kunna förutsäga vad som följer i texten

Exempel på övningar: Förutsäga de viktiga idéerna, förutsäga från rubriken, 

första meningen, eller nyckelord, bildserie eller diagram, frågor på texten, 

genomgång på modersmålet.
Gibbons 2016:162
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Under läsning

- Modellera goda lässtrategier och tydliggöra det som goda läsare gör 

omedvetet.

- Engagera läsarna aktivt med texten.

- Hjälpa eleverna att förstå hur de själva kan läsa mer effektivt.

Exempel på övningar: ge en förebild, lägga märke till visuell layout och 

textfunktioner, skumma och sökläsa, närläsning, tankespår göra tänkandet 

tydligt, maskera ord, låta eleverna sammanfatta, pusselläsning med expert-

och hemgrupp.
Gibbons 2016:169
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Efter läsning

- att använda den nu bekanta texten för att fokusera på en språklig 

företeelse (t.ex. ett grammatiskt moment, vokabulär eller fonetisk 

kunskap) som förekommer i texten.

- att ge eleverna möjlighet att arbeta kreativt med det de läst ( t.ex. 

genom att rita och måla eller dramatisera).

-att göra eleverna ännu mer uppmärksamma på den information som 

finns i texten genom att använda den i andra sammanhang ( t.ex. 

tidslinjer eller diagram).

Exempel på övningar: Gör om en berättelse, tecknad serie, läsarnas 

teater, stödbilder, tidslinjer, heta stolen, tablåer, gissa ordet i luckan, fylla 

i alla luckor, ord som försvinner, textkonstruktion, sant eller falskt, 

nyckelringsord, frågor på texten Gibbons 2016:175
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Stöttning

I do – Jag gör Modellande, 
tänker högt, visar strategier

We do – Vi gör Gemensamt, tillsammans 
provar vi

You do – Du gör Eleven har fått stöttning; 
modeller och strategier – gör på 
egen hand

Gibbons, 2016Caroline Bötrius



Vad kräver texten? 

Hur behöver jag som lärare förbereda 
eleverna på textens innehåll? 

Hur stöttar jag idag kring text och hur skulle 
jag vilja utveckla stöttningen? 

Ur: Språkutvecklande SO-
undervisning – strategier och 
metoder för högstadiet 
Bjerregaard & Kindenberg
(2015)

Språkutvecklande NO-undervisning-
strategier och metoder för högstadiet 
(Bjerregaard) Wiksten & Kindenberg
(2017)

Caroline Bötrius



Begrepp
- och relationen mellan begreppen

”Det är inget märkvärdigt med att bara fastställa vilka nyckelbegrepp ett 
tema har. Metoden blir språkinriktad först när man reflekterar över och 
dokumenterar vad begreppen har med varandra att göra och hur 
sambanden kan uttryckas.” 

…är en del av…

…är en sorts…

…förenklar…

…underlättar när man…

…orsakar…

…påskyndas genom… 
Hajer & Meestringa 2010:73 
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Begrepp 
- och relationer mellan begreppen 

Orsaker till Konsekvenser av 

Avdunstar

Vattenånga

Vattendroppar

Nederbörd

Hagel

Vatten 

Regn
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Nyckelschema

Vattenånga
…leder till olika…

nederbörd

hagel snö regn

… kan 
bli…

… kan 
bli…

… kan
bli…

Caroline Bötrius



Varför skrivmallar/matriser?

Problemet med det vita arket

Själva början är ett stort problem för många 
människor som vill eller måste skriva. Till 
och med erfarna skribenter drar sig för att 
börja (och sätter på kaffe och diskar 
istället). Eleverna säger ofta att de inte kan 
komma på något att skriva om. Skrivmallar 
undanröjer problemet. 

”Och sen”-syndromet

Oerfarna skribenter (och talare) har en 
benägenhet att knyta samman idéer med 
frasen ”och sen”. I läromedelstexter och 
andra texter av mer vuxen karaktär används 
mer nyanserade uttryck för att ange 
samband, så som dessutom…., mer eller 
mindre…., icke desto mindre…, å andra 
sidan…. Skrivmallarna får eleverna att också 
börja använda den här typen av 
sambandsord, så småningom inte bara när de 
använder skrivmallar utan också spontant. 

Skillnaden mellan att tala och att skriva

Om man formulerar sina tankar muntligt i 
ett samtal får man hjälp med att fortsätta 
av sina samtalspartner, som kommer med 
frågor och kommentarer. När man skriver 
har man oftast inte det stödet. Att fylla i 
skrivmallar är som ett slags samtal på 
papper, inledningarna hjälper på ett 
mycket strukturerat sätt eleverna att hela 
tiden komma lite längre. 

De okända textstrukturerna

En texts uppbyggnad hänger till viss del samman med vad skribenten vill uppnå med den. Många har den här 
kunskapen undermedvetet. De kan känna att en text inte är bra men kan inte förklara varför. 

Caroline BötriusHajer & Meestringa, 2010:126):



Stöttning - So

Caroline Bötrius

Orsak= en orsak 
förklarar 
VARFÖR något 
inträffar.

Konsekvens= 
en konsekvens 
beskriver HUR 

något påverkas, 
alltså VAD 

resultatet av 
händelsen blev.

Åtgärder= 
förslag på 
lösningar.



LIKHETER

I likhet med…
Likaså…
Likt…
Precis som…
På samma sätt…
Såsom…
Ungefär som…
Det påminner om…
Ett liknade 
exempel…
Exakt som…
I enlighet med…

RELATIONER

Jämfört med…
I relation till…
I jämförelse med..
I förhållande till…

FÖRKLARANDE

Eftersom…
Därför att…
På grund av…
Därför…
Vilket leder till att…
Resultatet blir…

SKILLNADER

Däremot…
I kontrast till…
I motsats till…
Till skillnad från…
Trots detta…
Tvärtemot…
Å ena sidan…. å 
andra sidan….

Källa: Emma Lembke

Stöttningsmatris i So till eleverna
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Att tänka kring vid val av text och arbete med 
olika texter

• Vad är det för texttyp? Genre, macrogenrer, ämnet 

– Hur synliggör jag det för eleverna? Språkliga drag, modelltexter

• Före, under och efter läsning 

– vilket stöd måste ges för att eleverna ska kunna ta till sig språket och ämnet?

• Vilket stöd finns i texterna, bilder, diagram mm.

• Vilka ämnesspecifika ord finns? Hur ska jag arbeta med dem?

• Sambandsord?

• Textens komplexitet- Kognitiv utmaning- utvecklingszonen.

• Lässtrategier

• Syftet är inte att förenkla och ta bort- utan att förstärka och förtydligaCaroline Bötrius



Stöttningsmatris till olika typer av text
Vad är det för 
rubrik?

Vad handlar 
texten om?

Vilken texttyp är 
det??

Vad har texten 
för syfte?

Vilka 
kännetecken har 
texten?

Vanliga ord i 
texten

Caroline Bötrius
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Stöttningsplansch 
som stöttar vid 
läsning och skrivning



Anna Lindholm- Karlstads universitet 
Nc, Symposium 13-14 oktober 2022

• Betydelsefulla strategier vid utveckling av flerspråkiga elevers läsförståelse Anna Lindholm Presentationen 
utgår från mitt avhandlingsprojekt, där lässtrategiers betydelse för utveckling av flerspråkiga mellanstadieelevers 
läsförståelse på svenska studerats (Lindholm 2019). 

• Vilka strategier ska lärare fokusera på i undervisningen och är vissa viktigare än andra? 

• Finns det strategier som är särskilt effektiva när man undervisar flerspråkiga elever? Metakognition, det vill säga 
att eleverna kan reflektera över sin inlärning samt kontrollera förståelsen är något som beskrivs som väsentligt 
när läsförståelse ska utvecklas. 

• Hur lärare konkret kan arbeta för att utveckla elevers metakognition diskuteras också under presentationen. 
Om presentatören Anna Lindholm arbetar som lektor i svenska som andraspråk vid Karlstads universitet. Hon 
disputerade 2019 vid Göteborgs universitet med avhandlingen: Flerspråkiga elevers läsförståelse på svenska. Om 
lässtrategier och läsutveckling på mellanstadiet. Anna är utbildad grundskollärare och har arbetat i grundskolan 
under en tioårsperiod. 

• Flerspråkiga elever, utveckling av läsförståelse, metakognition, effektiva strategier

Caroline Bötrius



Skillnader mellan strategier och färdigheter

• Strategier används medvetet och målinriktat

• Färdigheter- används omedvetet och automatiserat

Anna Lindholm- Karlstads universitet 
Nc, Symposium 13-14 oktober 2022
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Tre metakognitiva kunskaper

• Veta att kunskap- att jag måste använda en strategi

• Veta hur- det ska användas när och varför en viss strategi kan 
användas. Om jag inte förstår en text kan jag inte använda 
Comboyen som handlar om att sammanfatta. 

Anna Lindholm- Karlstads universitet 
Nc, Symposium 13-14 oktober 2022
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Att läsa och skriva i skolans olika verksamheter och ämnen

Det ser olika ut i olika verksamheter/ämnen! 

Därför måste lärare diskutera dessa frågor (bl a):

➢Ämnesspecifika ord och begrepp

➢I vilket syfte läser och skriver vi?

➢Vilken läs- och skrivkompetens krävs i min verksamhet/ämne?

➢Vilka förutsättningar finns och ger jag/vi för läsande, skrivande 
och språkutveckling i stort?

Caroline Bötrius



Utmanade ord för eleverna

• Ersätta, redovisa, uttrycka, fastställa

• Därför, eftersom, detta leder till

• Högfrekventa ord eller lågfrekventa ord och övriga ord

(Linberg 2007, OrdiL)
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Sambandsord
Orsak Förtydligande Jämförelse-kontrast

det beror på att
därför att
eftersom
i och med
med anledning av
orsaken är
på grund av/pga.

det vill säga/dvs
detta innebär att
exempelvis
med andra ord
snarare
så att säga
vilket innebär

däremot
i kontrast till
i motsats till
till skillnad från
trots detta
tvärtemot
å ena sidan—å andra sidan

Sambandsord är ord och fraser som binder ihop en text 
och visar på hur textens element hänger ihop- både 
inom och mellan meningar samt i texten som helhet. 
Många texter består av underförstådda sambandsord. 
Underförstådda sambandsord är luckor i information 
där sambanden inte tydligt utrycks.

(Bjerregaard & Kindberg 2015: 50)Caroline Bötrius

Gratis material på Natur och Kultur



Underförstådda sambandsord

Text: Men det finns hopp om ett bättre liv för väldens befolkning under 
2000-talet. De allra fattigaste länderna slipper betala sina skulder. På 
en rad områden har det gjorts framsteg /…/

• Här finns inte sambandsorden utsatta. Istället hade det kunnat stå:

• Men det finns hopp om ett bättre liv för världens befolkning under 
2000-talet. Ett exempel på detta är att de allra fattigaste länderna 
slipper sina skulder. Även inom en rad andra områden har det gjorts 
framsteg /…/

(Bjerregaard & Kindberg 2015: 51)Caroline Bötrius



Vad kännetecknar undervisning som är 
språk- och kunskapsutvecklande?

Caroline Bötrius

Stöttning är 
ständigt en 
central del

Målen är tydliga

Undervisningen är 
explicit 

Undervisningen 
går från det 

konkreta till det 
abstrakta

Undervisningen 
utgår från ett 

sammanhang, en 
kontextFokus ligger på 

strategier

Undervisningen ligger 
på en hög kognitiv nivå 

Eleverna får rika 
möjligheter till språkligt 

utflöde

Källa: Bötrius & Lukic Danielsson 2016 i (Red) 
Kindenberg

Använd gärna denna för 
att planera, utföra och 
utvärdera din 
undervisning och då starkt 
fokus på läsning. 



För att utveckla läsningen hos alla elever

• Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

• Explicit stöttning- matriser

• Ord och begrepp

• Interaktion

• Vad gör jag före, under och efter- olika aktiviteter

• (Cirkelmodellen)

• (Reading to Learn)

• Ta stöd av Gibbons boken och Låt språket bära
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Tips på filmer 
Framgångsrika läsare i alla ämnen- Maria Bjerregaard från Nationellt centrum för svenska som andraspråk (Nc)

https://www.youtube.com/watch?v=WNrjL0O3CYA

Informationstjuvar

https://www.youtube.com/watch?v=UHZJqmsO_Ko

Frågor i marginalen

https://www.youtube.com/watch?v=9IvosLSjf94

Strategier för ordförståelse

https://www.youtube.com/watch?v=-nT4xgKUhrA&t=4s

Vad innebär ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt? Nc

https://www.youtube.com/watch?v=LTTp-xAEnA4&t=112s

Barbro Westlund- Därför är läsförståelse viktigt i alla ämnen

https://www.youtube.com/watch?v=5F5qNx6sES0

Film om Redaing to Learn

https://urplay.se/program/182462-ur-samtiden-flersprakighet-i-fokus-metodiken-reading-to-learn-for-alla

Caroline Bötrius
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Tips på podd
Podcaster Didaktorn Jättemånga ord är jättebra med Mats Myrberg.

https://podcasts.apple.com/se/podcast/didaktorn/id1079321521?i=1000513127609

Piska för pojkar

https://podcasts.apple.com/se/podcast/didaktorn/id1079321521?i=1000393553083

Nyfiken på med Kristin Kaspersson med Anna Tebelius Bodin- Om inlärning och hjärna

https://podcasts.apple.com/se/podcast/kristin-kaspersen-nyfiken-p%C3%A5/id1528951735?i=1000532023915

App SverigesSRradio har mycket intressant att lyssna på. Lyssna gärna på detta sommarprat som är från 2019 med författaren Emma Leijnse. 
Hon har skrivit en bok också som heter Fördel kvinna.

https://sverigesradio.se/avsnitt/1322238

Språket med Caroline och Lotta: Välkomna till podden Språket med Lotta och Caroline som har fokus på språk och pedagogik i förskolan. Eftersom vi själva tycker 
om att lyssna på poddar ville vi också prova på att göra formatet, vi tycker att det är ett inspirerande sätt att ta till sig ett innehåll på. Vår förhoppning med podden är 
att ni ska bli nyfikna och stärkta av innehållet och även intresserade på att läsa mer om till exempel forskning vi lyfter. Vi hoppas också att lyssnandet ska öka de 
kollegiala samtalen samt öka medvetenheten om språkets betydelse i förskolan. Det kommer komma ut fler avsnitt under hösten!

https://norrkoping.se/skola-och-forskola/pedagog-norrkoping/podd-om-pedagogik

Sveriges radio: https://sverigesradio.se/avsnitt/1389522
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Genrepedagogik och RL
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Mycket viktiga böcker!



Du blir vad du tänker

Passionen för att anstränga dig och hålla fast vid något, till och med 
(eller särskilt) när det inte går så bra, är kännetecken för dynamiskt

mindset. Det är det som gör att människor kan lyckas under några av de 
mest utmanade perioderna i livet!

Carol S Dweck- Mindset

Caroline Bötrius



Tack för att just du lyssnade!

Caroline Bötrius

caroline.botrius@gmail.com



Extra material 
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Automatiserad

En automatiserad handling innebär att man kan göra två saker 
samtidigt. Vid automatiserad läsning tänker man t.ex. inte på hur man 
gör för att läsa, utan man ägnar den mentala energin åt att förstå 
texten. 

Avkodningsstrategier kan automatiseras men det kan aldrig 
läsförståelse. Den arbetar vi med hela livet, beroende på vilka texter vi 
möter.

(Barbro Westlund 2009:39)Caroline Bötrius



Läsförståelse

”Skolans viktigaste uppgift är att lära barn att förstå vad de läser. Alla 
barn har rätt till detta eftersom barn växer upp till vuxna som förväntas 
förstå olika slags texter. Att undervisa i läsförståelse är att undervisa för 
ett livslångt lärande. 

Målet är inte att betrakta läsning enbart som en färdighet eller som 
avkoppling utan som ett ovärderligt verktyg för att utveckla ett kritiskt, 
analyserande och kreativt tänkande”.

(Barbro Westlund 2009:7)
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Från tidningen ämnesläraren: Mindre än en sida 
skönlitteratur en vanlig skoldag

• Läsningen i svensk skola minskar drastiskt. 50 procent av eleverna i årskurs nio läser inte 
ens en sida sammanhängande facklitteratur på papper eller skärm en vanlig skoldag, 
2007 var motsvarande siffra 33 procent. Och 87 procent av niorna läser mindre än en 
sida skönlitteratur en vanlig skoldag, jämfört med 62 procent 2007. Bland sexorna är 
andelen uppe i hela 81 procent, jämfört med 44 procent 2007. 

• Det visar statistik som tagits fram av Mats Tegmark, lektor i pedagogiskt arbete, och hans 
kollegor vid Högskolan Dalarna. De lät drygt 3 400 elever svara på enkätfrågor om hur 
mycket – och vad – de läst under dagen efter en vanlig skoldag 2017.

• Det är lätt att tro att bottennoteringen i Pisa 2012 ledde till ökad läsning i skolan. Och det 
var det vi ville undersöka. Alltså inte vad eleverna kan, utan vilka förutsättningar de får i 
skolan för att bli goda läsare, säger Mats Tegmark.
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Eleverna vet att det är viktigt

• Vissa lärare uppgav till och med att de helt valde bort läsningen. De kände att det var 
poänglöst eftersom eleverna inte tyckte det var kul, eller inte förstod vikten av läsning.

• – Det här gäller förstås inte alla lärare. Men i vår studie blev det tydligt att eleverna vet 
att läsning är viktigt och vill vara goda läsare. Däremot uppgav många att de inte läser för 
att det är roligt, de läser när de blir tillsagda att göra det.

• Men den främsta orsaken till den minimala lästiden i skolan är att lärare upplever att det 
inte finns utrymme för läsning, visar studien. Man känner press att träna eleverna inför 
allt som ska bedömas, exempelvis de nationella proven.

• – I dag mäter vi elevers kunskaper på ett sätt som inte gynnar långsiktig intressedriven 
läsning. Det kan framstå som ett slags tragisk ironi: vi vet från tidigare forskning att 
läsmängd och läsflyt korrelerar starkt med ökad läsmotivation och läsförståelse, vilket i 
sin tur leder till förbättrat lärande. Samtidigt upplever lärare att de inte har tid att 
schemalägga läsning, säger Mats Tegmark
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Alla ämnen!

• Att arbeta med strategier för god läsförståelse borde vara en viktig del i alla 
ämnen – inte bara i svenskundervisningen, anser hon.

• Kursplanerna är diffusa när det gäller hur man ska arbeta med läsförståelse, 
förutom i ämnena svenska och svenska som andraspråk.

• – Men läsning angår alla lärare. I läslyftet, som startade 2015, betonades det att 
alla lärare, oavsett ämne, bör vara läs-, språk- och skrivlärare. Det är ju 
ämnesläraren som är bäst på att lära ut ämnesspecifika begrepp. Det gör man, 
men inte hur texterna i sin helhet ska läsas och förstås där begreppen ingår.

• Barbro Westlund menar att vi bör föra fler diskussioner om vilket stöd varje 
individ är i behov av. Även på högstadiet. Annars finns det en risk att elever 
med svårigheter ger upp, eftersom de känner att de inte klarar av det.

Caroline Bötrius


