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Produktionsstödsmaterial

Läsförståelse genom strukturerade textsamtal, studiehandledning
För elever med särskilda behov och/eller lässvårigheter på grundskolans 
högstadium och gymnasieskolan.  

Lärare i skolans senare stadier utgår från att eleverna nu kan läsa och 
att de inte behöver någon ytterligare undervisning i ämnet. Men att 
kunna läsa är inte bara fråga om att identifiera skrivna ord. Utan 
förståelse kan man inte ta till sig en texts budskap. Man kan inte följa 
anvisningar, inte fatta poängen med meddelanden, inte följa en röd 
tråd i framställningar. Elever behöver direkt undervisning om hur man 
förstår en text.

I den här boken visar författarna att även elever med betydande svårig-
heter har stor utvecklingspotential i fråga om att förstå skrift. Systema-
tiska textsamtal leder till framgång, särskilt när det gäller att förstå fakta-
texter. Författarna visar två modeller av systematiska textsamtal och ger 
med många exempel praktisk vägledning i hur man tillämpar dem i klass-
rummet.  

Studiehandledningen ger underlag för sex fortbildningsträffar om boken 
Läsförståelse genom struktuerade textsamtal av professorerna Monica 
Reichenberg och Ingvar Lundberg. Under träffarna kan läraren studera 
och diskutera innehållet i boken tillsammans med kollegor, integrera nya 
kunskaper och få en avgörande kompetenshöjning. 
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Tillsammans med eleverna kan läraren hitta olika sätt att arbeta med 
läsförståelse som leder till ökad läskompetens och större läsintresse. 
De modeller för  textsamtal som beskrivs i boken passar alla skolformer 
och alla åldrar.

I Studiehandledningen behandlas: 
Vad innebär det att förstå texter?
Hur kan man undervisa i/arbeta med läsförståelse?
Olika läsförståelsestrategier
Skillnaden mellan boksamtal och textsamtal
Utprovning av två olika modeller för textsamtal
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