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För att elever ska utveckla läsförståelse av faktatexter, 

behöver de ges tid att samtala om vad de läser. Det 

framgår att elever idag har mindre erfarenhet av 

faktatexter än av berättande texter (Skolverket, 2016b). 

Denna studie syftar till att undersöka vilka val av 

läsförståelsestrategier lärare inom årkurs F-3 använder 

sig av vid samtal om faktatexter. För att besvara syftet 

har följande frågeställningar formulerats: 

• Vad beskrivs av lärare vara ett bra arbetssätt vid 

arbete med faktatexter?  

• Hur beskriver lärare att läsförståelsestrategier 

används för att samtala i undervisningen? 

  

Metoden som har använts är kvalitativa frisvarsenkäter 

som har distribuerats till fyra skolor och varpå tio 

respondenter har deltagit i studien. Studien är inspirerad 

av literacy perspektivet. De svar som framkommit i 

enkäterna ligger till grund för resultatet.  

 

Resultatet visar att de val av läsförståelsestrategier som 

lärare använder i sin undervisning är betydelsefullt för 

elevers utveckling av läsförståelse. Resultatet visar även 

att samtal som metod vid arbete med faktatexter hjälper 

elever att få förståelse för textinnehållet.  

   

In order for pupils to develop reading comprehension 

of factual texts, they need time to talk about what they 

read. It is evident that students today have less 

experience of factual texts in comparison with narrative 

texts (Skolverket, 2016b). The purpose of the study is 

to investigate what choices of reading comprehension 

strategies teachers in primary grade 1–3 in discussing 

about factual texts. To answer the purpose, the 

following questions have been formulated: 

• What is taught by teachers to be a good way of 

working with factual texts? 

• How do teachers describe reading 

comprehension strategies are used to talk in the 

classroom?  

The method that has been used is qualitative surveys that 

have been distributed to four schools. Ten respondents 

have participated in the study. The study is inspired from 

the literacy perspective. The answers provided in the 

surveys form the basis for the result.   

 

The result shows that the choices of reading 

comprehension strategies that teachers use in their 

teaching are important for pupils´ development of 

reading comprehension. The result also shows that 

conversations as a method of working with factual texts 

helps pupils to understand the text content.     
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1 Inledning 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, reviderad 2016 

(Skolverket, 2016c) framkommer det att undervisningen ska möjliggöra att elever får utveckla 

kunskaper om olika typer av sakprosatexter. Sakprosa innefattas av texter som inte är 

skönlitterära eller påhittade, utan de förmedlar information. Facklitterära texter inbegrips under 

begreppet sakprosatexter men benämns i skolsammanhang som faktatexter och kan exempelvis 

vara läromedelsböcker och berättande faktatexter (Goméz, 2008). En uppfattning av 

faktainnehållet sker först när läsaren är uppmärksam på sitt eget tänkande i form av tidigare 

bakgrundskunskaper, idéer och erfarenheter som sker under läsningen (Gear, 2015).  

I den internationella organisationen PIRLS 2011 (Skolverket, 2012) undersökning av tioåriga 

elevers kunskaper inom läsförståelse, framgår det att elevers intresse för sakprosatexter utanför 

skolan har ökat sedan år 2001. Samtidigt har deras kunskaper inom sakprosa försämrats jämfört 

med tidigare års undersökningar. En faktor till dem försämrade kunskaper uppges vara att elever 

inte i lika stor utsträckning ges tillfälle att läsa faktatexter i skolan vilket leder till de sjunkande 

resultaten (Skolverket, 2012). I kommentarmaterialet för kursplanen i svenska (Skolverket, 

2016b) förklaras de sjunkande resultaten också av att elever i skolan har mindre erfarenhet av 

sakprosatexter än av berättande texter.   

Samtal som genomförs i undervisningen anses ge elever en viktig grund för att kunna befästa 

kunskap om ett innehåll men även tolka och bilda förståelse för det lästa. Kraemer, McCabe 

och Sinatra (2012) belyser att samtal om berättande texter sker i större utsträckning i jämförelse 

med faktatexter, men för att samtalet ska användas i hela sin potential behöver faktatexter 

inkluderas i undervisningen. Olika typer av texter förespråkas av Schmidt (2015), som även 

lyfter fram vikten av interaktion med texterna för att öka elevers förförståelse. De val av 

läsförståelsestrategier lärare använder sig av är därmed betydelsefulla eftersom elever behöver 

få undervisning om hur en faktatext kan läsas, samtalas om samt skrivas (Schmidt, 2015). 

Studien har stor relevans för kommande yrkesroll som lärare, eftersom samtal som sker i 

undervisningen stödjer elevers läs- och skrivinlärning (Skolverket, 2016a).     

Studien inleds med syfte och frågeställningar följt av en bakgrundsbeskrivning om 

ämnesområdet. Vidare presenteras literacyperspektivet och metodavsnittet behandlar val av 

metod och tillvägagångsätt för arbetet. Lärarnas svar och tolkningar presenteras i resultatet följt 

av diskussion där metod och resultat diskuteras i förhållande till tidigare forskning. 

Avslutningsvis innehåller studien förslag på vidare forskning inom området.    
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vilka val av läsförståelsestrategier lärare i årskurs F-3 gör 

vid samtal om faktatexter.  

• Vad beskrivs av lärare vara ett bra arbetssätt vid arbete med faktatexter? 

• Hur beskriver lärare att läsförståelsestrategier används för att samtala om faktatexter i 

undervisningen? 
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3 Bakgrund  

Detta kapitel kommer att behandla forskning baserat på tidigare skrivet examensarbete och 

litteratur inom forskningsområdet läsförståelse av faktatexter.  

3.1 Samtal som arbetsmetod  

Elevers språk- och kunskapsutveckling sker bland annat genom samtal i den sociala 

interaktionen som möjliggör att de får kontroll över sina kunskaper och färdigheter. 

Gemensamma lästillfällen i form av samtal är ett betydelsefullt arbetssätt för den enskilda 

läsningen (Reichenberg, 2014). Elevers läs- och skrivinlärning utvecklas när undervisningen 

möjliggör utbyte av tankar och idéer om texter, vilket sker i en samtalsbaserad undervisning. 

Texter som inte erbjuder elever att engageras i sin läsning genom samtal och diskussioner om 

textinnehållet leder till att en god läsförståelse inte kan ske. I grundskolan möter elever dagligen 

olika typer av informationstexter, vilket kräver att elever har förmåga att föra samtal om 

textinnehållet. Lärare bör därmed skapa tillfällen i undervisningen som leder till samtal om 

texter (Fisher & Frey, 2014). 

Samtalen som sker kring gemensamma erfarenheter leder elever till fördjupade förståelser där 

övergången från ett vardagsspråk till ett skolspråk möjliggörs (Lundberg, 2007). Den här typen 

av undervisning kan benämnas boksamtal, där elever ges tillfälle att föra djupgående 

diskussioner om texter de har läst eller lyssnat till. Elever utvecklar därmed en språklig 

medvetenhet genom att bygga upp ett ordförråd som är nödvändigt för att kunna ta del av 

textinnehållet (Kuick, 2005).  

Chambers (2011) framhäver att elevers förståelse av det språkliga och litterära textinnehållet 

fördjupas under ett lärarlett samtal. Detta kräver att elever är engagerade innan, under och efter 

samtalet för att få en läsupplevelse. De tankar, uppfattningar och reflektioner som förekommer 

under samtalet uppmanar läsare till en mer fördjupad förståelse för texten. Det finns tre viktiga 

komponenter vid arbetet med samtal i undervisningen och som lärare bör känna till. Den första 

komponenten innebär att elever delger sin entusiasm om en läst text genom att berätta om 

bokens karaktäristiska drag, dess personer och var den utspelar sig. De svårigheter och 

tolkningar av ord och begrepp som hindrar läsare från att förstå innehållet i texten är den andra 

komponenten. Elever kan ofta uttrycka ett ogillande för sådant i texten som upplevts som svårt 

att förstå och därför är det viktigt att det förklaras i samtalen. Om svåra ord och begrepp inte 

förklaras av lärare kan det leda till att elevers intresse för texten försvinner. Den tredje 

komponenten handlar om att lärare hjälper elever att reda ut oklarheter genom att finna 
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betydelsefulla samband och kopplingar till texten. Detta möjliggör att elever kan bilda en 

förståelse för textinnehållet. Komponenternas användning i undervisningen förmår elever att 

uttrycka tankar och idéer som uppstått under läsningens gång (Chambers, 2011).  

Elever bör under undervisningen få tänka högt genom att samtala och diskutera innehållet, 

samtidigt som läsförståelsestrategier används för att förstå den lästa texten (Goméz, 2008). 

Eckeskog (2015) framhäver att samtal och diskussioner i undervisningen är viktiga aspekter i 

en läsförståelseundervisning eftersom det främjar och ger stöd för innehållet i den lästa texten. 

Den förförståelse som skapas i samband med samtal om faktatexter hjälper elever vid enskild 

läsning att dra slutsatser. Samtalen kan genomföras både i helgrupp men också i mindre 

gruppsammansättningar där elever kan diskutera och samtala om texter (Eckeskog, 2015).  

3.2 Faktatexter i undervisningen 

Det framgår i läroplanen (Skolverket, 2016c) att elever ska ges tillfälle att bekanta sig med olika 

typer av sakprosatexter. Sakprosa förklaras av Goméz (2008) som sammanhängande texter vars 

syfte är att förmedla, informera, beskriva, redogöra och förklara ett specifikt innehåll. 

Facklitterära texter ingår i denna definition, i skolan benämns dessa texter ofta som faktatexter. 

Faktatexter kännetecknas av att de är informativa, beskrivande men de kan även innehålla ett 

rapporterande innehåll (Goméz, 2008). Vid läsning av faktatexter är det viktigt att elever 

tillsammans får bekanta sig med texterna. Elever behöver i undervisningen erfara hur denna 

textgenre ska läsas, skrivas och samtalas om för att ämnesinnehållet ska bli begripligt för dem. 

Elever kan därmed inte lämnas ensamma vid läsning av faktatexter innan de har bildat en 

förståelse för faktatexters uppbyggnad (Schmidt, 2015).  

 

Faktatexter i läroböcker kan ibland innehålla ett oengagerat språk vilket påverkar elevers 

intresse och motivation för läsningen (Goméz, 2008). Ett oengagerat språk förklaras av Goméz 

(2008) vid texter som inte erbjuder elever att engageras i sin läsning genom samtal och 

diskussioner om textinnehållet. Elevers motivation för att arbeta med texter samt lärares 

engagemang är två faktorer som påverkar om elever uppfattar texter som spännande eller 

intressanta. Om motivationen för dessa typer av texter saknas är användningen av 

läsförståelsestrategier inte till hjälp (Roe, 2014). Reichenberg (2011) påpekar att lärare ibland 

kan ta förgivet elevers förmåga att tillgodogöra sig faktatexter eftersom de redan kan läsa en 

berättande text med flyt och förståelse. Enligt Roe (2014) kan en faktatext som innefattas av ett 

nytt ämnesinnehåll upplevas som svår av elever eftersom det innehåller främmande ord, 

fackbegrepp och har en annan textstruktur som de inte är vana vid. Om elever inte har en 
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förståelse av fackbegreppen kan det leda till att deras förståelseprocess inte kan utvecklas (Roe, 

2014; Witte, 2016). Lundberg (2007) betonar att begreppsförståelse är ett krav för att elever ska 

kunna ta del av textinnehållet. Det är därmed grundläggande att lärare arbetar mycket med att 

hjälpa elever att bygga upp ordförråd samt förklara hur ord hör ihop med varandra (Lundberg, 

2007).  

 

Arbete med faktatexter eftersträvar att elever är koncentrerade eftersom den detaljerade 

faktainformation som förekommer annars inte går att begripa (Roe, 2014). Tidigare kunskaper 

om ämnesinnehållet underlättar elevers läsförståelseprocess men det är språkkunskaperna och 

ordförståelsen som är avgörande. Läsning av detta slag är en aktiv process där elever bidrar och 

är medskapande för att kunna förstå och skapa mening utifrån de förkunskaper de har med sig 

i undervisningen. Elevers tidigare kunskaper behöver lyftas fram av lärare innan en 

undervisning av ett faktatinnehåll kan genomföras (Roe, 2014; Witte, 2016). Lärares roll i 

undervisningen är att vara en förebild för hur arbetet med faktatexter går till genom att läsa 

passager och förklara ord, uppmuntra elever att bidra med egna erfarenheter för att slutligen 

summera innehållet (Goméz, 2008).  

  

3.3 Läsförståelse  

I kursplanen för svenska (Skolverket, 2016c) framgår läsförståelse i alla årskurser som ett 

centralt innehåll där undervisningen ska leda till att elever utvecklar läsförmåga. Syftet med 

läsinlärningen är att elever ska kunna förstå och tolka textinnehållet. En automatiserad 

avkodning och ett läsflyt är en förutsättning för att elevers läs- och skrivinlärning ska utvecklas. 

En god läsare kännetecknas av att den kan dra slutsatser, göra associationer och knyta an till 

tidigare kunskaper och erfarenheter. En läsförståelse utvecklas inte enbart av att elever läser 

mycket utan de behöver undervisas om hur de ska läsa för att bilda förståelse för det lästa 

(Eckeskog, 2015).  

Fredriksson och Taube (2012) skriver att begreppet läsförståelse skulle kunna förklaras som 

förmågan att kunna tolka och förstå det lästa. Mötet som uppstår mellan läsare och text påverkas 

av de tidigare kunskaper och erfarenheter som läsare har med sig för att kunna tolka och förstå 

text, men även av de texter som de möter i sin skolundervisning. Författarna menar vidare att 

läsförståelse är en situationsbunden process där faktorer som motivation, intresse och situation 

inverkar. Läsaren bör vara koncentrerad, uppmärksam och använda sig av minnet under sin 

läsning för att kunna uppnå en läsförståelse (Fredriksson & Taube, 2012). Dessa aspekter 
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benämns av Roe (2014) som tankeprocesser, vilka äger rum under läsningens gång och gör det 

möjligt för läsaren att följa med i texten, tolka innehållet, resonera och slutligen dra slutsatser.    

Lärares förhållningssätt till texter och hur resonemanget kring dem förs påverkar elevers syn 

på läsning (Eckeskog, 2015). De tidigare kunskaper och erfarenheter som elever tar med sig till 

skolan kan leda till att samma text uppfattas olika av eleverna (Fredriksson & Taube, 2012). 

Texter bör därför väljas med omsorg för att gynna elevers förståelse men även behandla olika 

typer av textgenrer som exempelvis skön- och facklitterära texter (Skolverket, 2016a; 

Westlund, 2009).  Elever vars läsförståelseutveckling inte sker påverkas i alla ämnen eftersom 

de inte kan tolka eller förstå textinnehållet och därmed hindras från att ta del av texten 

(Skolverket, 2016a).  

En god läsförståelse innefattar motivation till läsning och användning av olika 

läsförståelsestrategier. Tidigare kunskaper och erfarenheter knyts an till texten och dessa 

konstruktioner hjälper läsare att bilda egna föreställningar, som leder till en förståelse för 

textinnehållet (Eckeskog, 2015). 

 

3.4 Läsförståelsestrategier  

Att lära elever läsa med förståelse och utveckla förmågan att använda texter är ett viktigt 

uppdrag som skolan har. Skolan ska se till att elever tillägnar sig en god läsförmåga i 

grundskolans tidigare år eftersom det påverkar elevers fortsatta skolgång (Skolverket, 2016c). 

Läsningen möjliggör att de utvecklar kunskaper och färdigheter i sina skolämnen (Reichenberg, 

2014). Den framgångsrika läsningen bygger på att elever, under sin läsning, kan använda sig 

av mentala verktyg för att uppfatta texten. Definitionen av de mentala verktygen är de 

läsförståelsestrategier som elever behöver använda för att veta hur de ska tänka för att få en 

djupare förståelse av texten. Strategiers huvudsakliga syfte är att hjälpa läsare att använda 

informationen till sitt eget lärande och därmed behöver de en förståelse för att kunna reda ut 

det som i texten kan vara underförstått (Westlund, 2009; Shanahan et al, 2010).  

Eckeskog (2015) menar att undervisning av läsförståelsestrategier inte kan bedrivas om elever 

saknar förmåga att tolka eller urskilja olika delar av informationen som framgår i texter och 

relatera det till tidigare kunskaper. Den tidigare förkunskapen underlättar för elever att finna 

nya ledtrådar i texten för att skapa mening kring det lästa och är därmed betydande eftersom 

strategierna används för att skapa läsförståelse (Eckeskog, 2015). Shanahan et al. (2010) 

påpekar att lärare kan undervisa strategier både enskilt eller i kombination av flera men de bör 
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tydliggöra och förklara varför samt hur elever ska använda strategierna under sin läsning. Det 

är först då som elever kan ta del av och använda dem (Shanahan et al, 2010). Eckeskog (2015) 

framhäver att lärare bör erbjuda förutsättningar för att elever ska ges möjlighet att öva på olika 

typer av textgenrer. Användning av läsförståelsestrategier i verkliga lärsituationer hjälper elever 

att förstå deras funktion och användning bättre, än om strategierna endast förklaras för dem 

(Roe, 2014).  

 

En aktiv läsare är medveten om att en ansträngning krävs för att förstå en ny text (Eckeskog, 

2015). Läsförståelsestrategier ska anpassas efter vilket syfte och typ av textgenre som läsaren 

möter. En god läsare kan skapa förutsägelser om textinnehållet och därigenom upptäcka om 

något skulle vara felaktigt och självständigt avgöra om den egna förståelsen är tillräcklig under 

läsningen. Att göra kopplingar, ställa frågor, sammanfatta, förutsäga och visualisera är dock 

inte det som anses vara avgörande för att elever ska kunna bli goda läsare. Det som är av störst 

betydelse är att elever utvecklas till strategiska läsare som reflekterar över sin läsning 

(Eckeskog, 2015). 

 

3.5 Samband mellan faktatexter och läsförståelsestrategier 

Det framgår att elever i grundskolans tidigare årskurser behöver bekanta sig med olika 

faktatexters särdrag för att de ska utveckla en full förståelse för dessa texter (Kramer, McCabe 

& Sinatra, 2012). Faktatexter förmedlar information om olika fenomen som elever kan lära sig 

av för att utveckla sin kunskap (Fisher & Frey, 2014). Texterna utmärks av okända ord och 

fackbegrepp som är viktiga att känna till eftersom de är meningsbärande för förståelse av texten. 

En förutsättning vid arbete med faktatexter är att elever har kunskaper om läsförståelsestrategier 

som är lämpade för att kunna förstå och tolka texter (Roe, 2014).  

Gear (2015) presenterar fem läsförståelsestrategier som anses vara betydelsefulla för elevers 

förståelse av faktatexter och som lärare bör undervisa om. Den första strategin som presenteras 

är att zooma in vilket innebär att läsare kan urskilja särdrag i texten för att hitta information 

som är nödvändig för att känna igen. Att ställa frågor och att göra inferenser bygger på att 

läsare utvidgar sin kunskap genom att undersöka och lära sig. Den tredje strategin betonar att 

elever kan avgöra vad som är viktigt i texter. Aktiva läsare kan göra kopplingar till tidigare 

erfarenheter och bakgrundskunskaper och därmed utvidga förståelse av faktatexter. Den sista 

strategin som presenteras är att kunna transformera vilket innebär att läsare kan känna igen en 

förändring i sitt tänkande och uppfattning (Gear, 2015).      
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Gear (2015) menar att elever blir mer erfarna vid användning av läsförståelsestrategier när de 

får tillfälle att använda strategierna genom övning och interaktion med varandra. Strategierna 

befästs när elever kan göra dem till sina egna genom att veta när, hur och varför de ska tillämpa 

dem. Roe (2014) förklarar att lärares undervisningsmetod vid arbete med faktatexter ska 

innehålla förklaringar av svåra och nya ord samt begrepp som förekommer under läsningens 

gång. Hon menar att elever inte endast utvecklar en förståelse av texten utan även för ämnet 

genom att använda sig av läsförståelsestrategier (Roe, 2014). Lundberg (2007) uttrycker att 

frågor som ställs i samband med användning av läsförståelsestrategier inte endast ska framgå i 

texten utan elever behöver gå utanför texten och bidra med egna inferenser.  

Tänka högt om texter är ett sätt att lyfta fram och lära sig den språkliga strukturen som texter 

utgörs av och ett nyanserat sätt att förklara begrepp (Roe, 2014). Samtal om ett specifikt 

ämnesinnehåll betonas av Griffin (2010) vara meningsfullt eftersom elevers tidigare 

förkunskaper underlättar förståelse av den nya kunskapen. Hon menar vidare att 

läsförståelsestrategier kan vara till hjälp för elever att samtala om facklitterära texter eftersom 

strategierna hjälper elever att avgöra vad i kontexten som kan anses vara relevant information. 

Elever ges tillfälle att utveckla mer reflekterande tankar och föra djupare samtal och 

diskussioner om ämnet (Griffin, 2010). Fisher och Frey (2014) belyser att användandet av 

läsförståelsestrategier samt samtal om faktatexter hjälper elever att engageras mer inom 

ämnesinnehållet. Genom att fråga elever ”vad texten inspirerar dem till att göra” framgår det 

att elever oftast vill fördjupa sig mer om fakta genom att berätta eller skriva om det de har lärt 

sig (Fisher & Fey, 2014).   
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4 Teoretisk utgångspunkt 

Långt innan barn börjar skolan och under sitt vardagliga liv möter de skriftspråk som kräver 

olika kompetenser för att kunna verka i ett samhälle och som människan behöver förhålla sig 

till. Dessa kompetenser benämns som literacy och innefattar mer än förmågan att kunna läsa 

och skriva (Roe, 2014). I ett samhälle finns det symboler som behöver tolkas och förstås för att 

människan ska kunna använda sig av dem. Symbolerna kan förstås och tolkas först när 

människor befinner sig i sociala och kommunikativa miljöer innehållande olika läs- och 

skrivaktiviteter. Det är dessa typer av aktiviteter som leder till en medvetenhet om skriftspråket 

och dess funktion (Eckeskog, 2015).  

Eckeskog (2015) menar att begreppet texter innefattar många olika typer av texter där alla 

kräver en viss kunskap och förförståelse av läsaren för att informationen ska kunna tolkas och 

användas till ens eget lärande. För att en förståelse för textinnehållet ska skapas behöver läsare 

använda sig av tidigare kunskaper och olika läsförståelsestrategier och anpassa dem till den 

lästa texten (Fredriksson & Taube, 2012). Roe (2014) betonar att literacy fortsätter att utvecklas 

när människor möter nya texter. Det framgår av Eckeskog (2015) att literacy är en handling där 

text och tanke sker i samspel med människor. Denna typ av handling utvecklas från tidig 

barndom och påverkar vårt sätt att tänka genom de attityder, känslor och värderingar som vi tar 

med oss hemifrån och som förknippas med literacy. Barnens språkliga medvetenhet utvecklas 

i samband med läs- och skrivinlärningen (Eckeskog, 2015).  

Eckeskog (2015) lyfter fram två begrepp som är av vikt för elevers utveckling av literacy. Första 

begreppet förklaras som aktiviteter som direkt eller indirekt är kopplade till texten och benämns 

som literacyhändelser. Literacypraktik är det andra begreppet och innebär förmågan att kunna 

läsa och skriva inom den literacyhändelse som eleven befinner sig i. Literacy ingår i sociala och 

kulturella sammanhang och innebär att läs- och skrivinlärningen praktiseras av de människor 

som ingår inom liknande sammanhang. Relationen mellan språket och de literacypraktiker som 

sker inom sammanhanget leder till att en viss typ av literacy lärs in. Inom skolans verksamhet 

finns det elever som kan läsa och skriva i olika sammanhang men som väljer att frivilligt inte 

göra det. Detta eftersom läsningen av många elever inte upplevs glädjefyllt utan snarast något 

som behöver göras. Denna inställning beror på att elever inte har med sig läsningen hemifrån. 

Läs- och skrivaktiviteter som sker i skolan kan för många elever upplevas som en svår del av 

deras skolgång eftersom det präglas av egna kunskaper, identitet och liv som de tar med sig till 

skolan. Lärares och elevers literacypraktik behöver därmed mötas för att utmynna i olika 

literacyhändelser (Eckeskog, 2015).   
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Eckeskog (2015) menar att olika typer av texter kräver en viss kunskap och förförståelse för att 

läsaren ska kunna tolka och förstå textinnehållet. Vid läsning av faktatexter är det viktigt att 

läsaren har med sig tidigare förkunskaper om ämnet och ett ordförråd för att kunna ta del av 

texten. Elever kan då bilda förståelse för texten och använda sig av kunskapen i sitt lärande 

(Eckeskog, 2015). I studien kommer literacyperspektivet att diskuteras och analyseras kopplat 

till resultatet. 
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5 Metod  

I följande metodavsnitt presenteras tillvägagångsättet för genomförande av undersökningen 

samt de avgränsningar som gjorts. Avsnittet behandlar följande delar: val av metod (5.1), urval 

(5.2), validitet och reliabilitet (5.3), genomförande (5.4), forskningsetiska förhållningssätten 

(5.5) och analys av data (5.6).   

5.1 Val av metod  

Studien har genomförts utifrån ett kvalitativt perspektiv. En kvalitativ undersökningsmetod 

förutsätter att kvalitativa egenskaper undersöks, det vill säga att förståelsen av innehållet är mer 

djupgående där deltagare svarar på ett fördjupande och reflekterande sätt (Bryman, 2011; 

Larsen, 2009). Den kvalitativa undersökningsmetoden betonas av Larsen (2009) vara en 

möjlighet att få en helhetsförståelse av ett fenomen som inte skulle kunna undersökas utifrån 

en kvantitativ metod. Utifrån denna typ av studie vill undersökaren se om det finns varierande 

handlingsmönster inom fenomenet (Trost & Hultåker, 2016).  

Studiens syfte är att få kunskap om vilka läsförståelsestrategier lärare inom årskurs F-3 

använder sig av för att samtala om faktatexter. Insamling av data har skett genom 

frisvarsenkäter som analyserats kvalitativt. Enligt Bryman (2011) anses enkäter vara till fördel 

för respondenterna eftersom de själva kan bestämma när och var frågorna ska besvaras utifrån 

deras egna möjligheter och tid. Enkäter kan förklaras som ett mätinstrument vars syfte är att 

mäta data om exempelvis människors egenskaper, åsikter eller känslor inom ett fenomen. 

Respondenter får själva läsa och besvara frågorna i enkätformuläret. Frågorna i en 

enkätundersökning kan bestå av slutna eller öppna frågor men också innehålla en kombination 

av båda. Slutna frågor kännetecknas av att det endast finns givna svarsalternativ som 

respondenterna kan välja mellan. Öppna frågor anses kräva större motivation av respondenterna 

till skillnad från slutna frågor eftersom det inte finns givna svarsformuleringar som de behöver 

förhålla sig till (Trost & Hultåker, 2016). Undersökaren kan i samband med öppna frågor 

upptäcka om respondenterna har förstått frågorna korrekt. En fördel vid användning av öppna 

frågor är att respondenterna inte påverkas av undersökaren. Det finns två typer av enkäter som 

undersökaren kan välja att använda och dessa presenteras av Larsen (2009) som postenkäter 

och gruppenkäter. Skillnaden mellan dessa olika utskick är att postenkäter sker via posten 

medan gruppenkäterna delas ut av undersökaren till en grupp människor som exempelvis till 

lärare inom skolor (Larsen, 2009).  
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Kvalitativa frisvarsenkäter valdes som metod eftersom studien utgår från vilka val av 

läsförståelsestrategier lärare gör i sin undervisning för att samtala om faktatexter samt om de 

anser att vissa läsförståelsestrategier har större inverkan för elevers läsförståelse av 

informationsbärande texter. Frisvarsenkäterna bestod av nio öppna frågor och två 

bakgrundsfrågor som skickades ut av undersökaren till fyra olika skolor med hjälp av 

gruppenkäter.  

5.2 Urval  

Vid insamling av data behöver undersökaren ha ett urval av deltagare som tillhör den population 

som studien kommer inriktas på samt inkludera ekonomiska och tidsmässiga aspekter vid 

insamling av data (Trost & Hultåker, 2016). Det urval som undersökaren väljer att göra ska 

representera en befolkning eller en population inom det område som undersöks. Innan ett urval 

kan genomföras behöver undersökarens syfte med studien vara väl formulerat och begripligt 

för de respondenter som deltar (Larsen, 2009).  

Insamling av data har genomförts med hjälp av gruppenkäter som delats ut till fyra olika 

grundskolor inom en kommun i södra Sverige och som sedan har hämtats under ett avsatt 

datum. Undersökaren har under besöken besvarat frågor från rektorer och administrativ 

personal om enkäterna. Larsen (2009) påpekar att det är möjligt att fler respondenter deltar om 

undersökaren uppmanar dem att delta i studien och påpekar att deras medverkan är 

betydelsefull. Larsen (2009) skriver vidare att denna typ av datainsamling tar tid eftersom 

undersökaren även ska registrera och tolka svaren i enkätformuläret.  

Urvalet av yrkesverksamma lärare har utgått från ett icke slumpmässigt urval, vilket betyder att 

undersökaren påverkar val av populationen som deltar i studien. Till ett icke slumpmässigt urval 

hör kvoturval, strategiska urval och bekvämlighetsurval av vilket det sistnämnda har använts i 

undersökningen. Ett bekvämlighetsurval bygger på att forskaren väljer ut objekt som ligger 

närmast till hands vilket i detta fall innefattar val av skolor (Trost & Hultåker, 2016). Eftersom 

tid och kostnad är två faktorer som påverkar urvalet, har denna urvalsmetod varit till fördel för 

studien.  

I denna undersökning har yrkesverksamma lärare, som arbetar inom årskurserna F-3 innefattats 

i urvalet. Fyra olika skolor inom en kommun i södra Sverige har kontaktats för deltagande av 

undersökningen där totalt 16 enkäter har delats ut till skolorna. Antalet deltagande lärare är tio 

varav flest verksamma år inom skolverksamheten var 42 år och minst verksamma år 1, 5 år. 

Inom förskoleklassen var det endast en deltagande lärare, medan det var två lärare som 
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undervisade om faktatexter i årskurs ett. Flest deltagande av lärare var i årskurs två där det var 

fyra stycken och årskurs tre där det var tre stycken. Nedan följer en tabell över de deltagande 

respondenterna. I den första kolumnen framgår antalet lärare som deltagit i studien där lärarna 

benämns med ett nummer utifrån när enkäterna skickades tillbaka. Den andra kolumnen visar 

respondenternas antal verksamma år som lärare. Sista kolumnen belyser de årskurser som 

respektive lärare vid besvarande av enkäterna undervisar i.    

Antal 
respondenter 

Verksamma år som lärare Undervisar i årskurs 

Lärare 1 37 år Årskurs 2 

Lärare 2 17 år Årskurs 2 

Lärare 3 11 år Årskurs 3 

Lärare 4 1,5 år  Årskurs 2 

Lärare 5 11 år Förskoleklass 

Lärare 6 42 år Årskurs 1 

Lärare 7 4 år Årskurs 3 

Lärare 8 12 år Årskurs 2 

Lärare 9 12 år Årskurs 1 

Lärare 10 5 år Årskurs 3 

 

Figur 1: Tabell över antalet medverkande respondenter, deras verksamma år som lärare och 

vilken årskurs de undervisar i.  

5.3 Validitet och reliabilitet 

En undersökning som genomförs för ett forskningsändamål bör innehålla trovärdig data vid 

insamling eftersom det annars inte går att förlita sig på att resultatet är reliabelt. Reliabilitet 

innebär att studien som genomförs innehåller preciserade frågor, det vill säga frågor som är 

uppbyggda och konstruerade på samma sätt. Resultatet som undersökaren får fram ska leda till 

liknande resultat om samma undersökning skulle genomföras av en annan undersökare (Trost 

& Hultåker, 2016; Larsen, 2009). Vid insamling av data är det viktigt att frågorna är utformade 

utifrån syftet och frågeställningarna i undersökningen. Hög validitet innebär av att det som är 

avsett att undersökas också mäts och inget annat eftersom undersökningen ska vara trovärdig. 

En nackdel med en kvalitativ undersökning är att exakt samma studie inte nödvändigtvis leder 

till exakt samma resultat och därför används begreppet trovärdigt istället för validitet. En 

datainsamling som är trovärdig innebär att det finns goda grunder att resultatet som 

undersökaren presenterar är rimligt (Trost & Hultåker, 2016; Bryman, 2011).   
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I studien fullföljs dessa aspekter genom att frågorna i frisvarsenkäterna är formulerade utifrån 

syftet och frågeställningarna samt att enkäterna innehåller samma antal frågor. Eftersom studien 

genomfördes i en kommun skulle svaren kunna skilja sig åt om samma undersökning skedde i 

en annan kommun.  

 5.4 Genomförande 

Skolor kontaktades genom ett informationsbrev om studiens syfte, som även innehöll ett 

dokument om de forskningsetiska principerna. Utifrån syftet och frågeställningarna har 

enkätfrågor formulerats och skickats till testpersoner genom ett pilottest innan de har 

distribuerats. Pilottest innebär att frågeformulär skickas ut till personer som får prova att svara 

på frågor utifrån den information som finns med i dokumentet (Hagevi & Viscovi, 2016). Det 

anses vara viktigt att frågeformuläret testas genom att personer får pröva det innan de kan 

skickas ut till skolorna. Detta genomförs för att få syn på om det finns något i enkäternas 

utformning som behöver revideras innan det skickas ut till respondenterna (Hagevi & Viscovi, 

2016; Larsen, 2009) 

Pilottestet har genomförts genom att enkäterna har skickats till tre personer som bidragit med 

synpunkter på hur utformning av frågor skulle kunna omformuleras. En revidering av enkäterna 

utfördes innan enkäterna distribuerades till de fyra skolorna. Vid utdelning av enkäterna 

framkom det av rektorer och lärare att de har svårt att finna tid för att delta i studien.   

 

5.5 Forskningsetiska överväganden  

Vetenskapsrådet (2002) belyser fyra olika rekommendationer som undersökaren bör förhålla 

sig till för att genomföra vetenskapliga undersökningar. 

Den första rekommendationen som presenteras är informationskravet som handlar om att 

deltagarna och uppgiftslämnarna informeras om studiens syfte och ges en tydlig förklaring av 

hur undersökningen kommer att utformas. Deras medverkan i undersökningen är frivillig och 

de har rätt att avbryta sin medverkan. Det ska också framgå var forskningsresultatet kommer 

att publiceras för att respondenterna ska kunna ta del av det. Ett informationsbrev bifogades vid 

utdelning av enkäterna där de forskningsetiska överväganden som undersökaren kommer att 

förhålla sig till framgår. Studiens syfte och var den kommer att publiceras förklaras i 

informationsbrevet.   
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Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva får bestämma över deras medverkan och om de 

vill fullfölja undersökningen eller avbryta och utgörs av den andra forskningsetiska principen. 

Detta har fullföljts genom att respondenterna frivilligt har medverkat i studien.     

Den tredje rekommendationen som måste fullföljas benämns som konfidentialitetskravet vilket 

innebär att de som deltar i undersökningen har rätt att vara anonyma. Detta har fullföljts genom 

att enkäterna inte efterfrågar respondenternas namn eftersom det inte är relevant i studien. 

Enkäterna lämnades över till administrativ personal eller till rektorer på de olika skolorna vilket 

gjorde att undersökaren inte får reda på vilka lärare som har besvarat frågorna. 

Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifternas syfte endast ska användas till data för 

undersökningen. Svaren från respondenterna kommer endast att användas som underlag till 

examensarbetet (Vetenskapsrådet, 2002).   

5.6 Analys av data 

Efter insamling av enkäterna sammanställdes deltagarnas yrkesår och den årskurs som 

respondenterna undervisar i, genom en tabell. En tematisk kvalitativ analysmetod har använts 

för att analysera det insamlade materialet. Metoden används för att kategorisera insamling av 

data i form av olika rubriker och teman som exempelvis kan vara uttalanden eller 

frågeställningar (Bryman, 2011). Kategoriseringen av rubriker har skett utifrån studiens syfte 

och de frågeställningar som funnits i enkäterna och de svar som respondenterna formulerat har 

förts under samma kategori. Literacyperspektivet har använts för att tolka och analysera 

respondenternas svar som framkommit i enkäterna.  

Följande frågekategorier har skapats utifrån syftet och enkätfrågorna; 

1. Bra arbetssätt vid arbete med faktatexter  

1.1 Faktatexters egenskaper och arbetssätt 

1.2  Undervisning av ett nytt faktainnehåll som möjliggör elever lärande   

1.3 Val av material vid undervisning om faktatexter 

2. Lärarnas val av läsförståelsestrategier  

2.1 Viktiga läsförståelsestrategier som främjar elevernas läsförståelse vid arbete med 

faktatexter 

3. Läsförståelsestrategiernas användning för att samtala i undervisningen 

3.1 Lärarnas samtal om faktatexter med elever 

3.2 Samtalets påverkan vid arbete faktatexter 
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6 Resultat 

I följande resultatavsnitt presenteras de kategorier som skapats utifrån analys av data. 

Kategorierna är kopplade till syftet och de frågeställningar som funnits i enkätformulären.   

6.1 Bra arbetssätt vid arbete med faktatexter 

Nedan beskriver lärarna vilka egenskaper som eleverna behöver känna till för att kunna bilda 

förståelse för faktatexter. Lärarna belyser hur de väljer att presentera faktainnehåll för eleverna 

samt vilka material som de förhåller sig till för att undervisningen ska möjliggöra ett 

lärandetillfälle.   

6.1.1 Faktatexters egenskaper och använda arbetssätt vid läsning av dem 

Vid frågan om vilka ämnen lärarna undervisade i om faktatexter, framkom det i enkäterna att 

sju av lärarna undervisade främst inom samhälle-och naturorienterande ämnen och oftast 

tematiskt med svenskundervisningen. Lärare 1 och 6 underströk att undervisningen om 

faktatexter sker i alla ämnen eftersom det är fler ämnen som innefattas av informationsbärande 

texter. Lärare 5 lyfter fram att undervisningarna i förskoleklassen inte är uppdelade i ämnen, 

utan arbetet med faktatexter sker oftast i samband med olika läsaktiviteter som exempelvis 

enskild läsning men också vid veckans grej. Veckans grej består av minilektioner vars syfte är 

att bidra till en positiv inställning att vilja lära sig nya fenomen (Lärare 5).   

Vid arbete med faktatexter påpekar en stor andel av lärarna att eleverna behöver interagera med 

olika typer av textgenrer för att de ska kunna känna till hur en faktatext är uppbyggd samt vad 

som skiljer faktatext från en skönlitterär text. Det framgår av lärare 8 och 10 att de upplever att 

elever har svårt att skilja mellan faktatexter och skönlitterära texter. Eleverna finner ett stort 

engagemang i att skriva påhittade berättelser till skillnad från faktatexter.    

Har för närvarande en klass som älskar att skriva sagor, skönlitterära berättelser. 

Svårigheten är att få de att hitta ett ämne de är intresserade av att skriva fakta om 

(Lärare 10).  

Enligt flera av lärarna utgörs faktatexter av att textinnehållet är mer strukturerat, innehåller 

rubriker, underrubriker, bildtexter och tabeller till skillnad från en skönlitterär text. Elever 

behöver i undervisningen få bekanta sig med faktatexters uppbyggnad och lära sig nyckelord 

för att de ska kunna ta del av texten. Samtalet blir i undervisningssammanhanget avgörande för 

deras förståelse av texten.    
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Alla texter behöver bearbetas genom samtal. Faktatexter behöver i högre grad 

läsas gemensamt och förklaras. Återkoppling till eleverna sker hela tiden genom 

att repetera vad vi fått veta. Genom att arbeta med olika läsförståelsestrategier 

samtidigt ökas förståelse. Genom att låta eleverna själva få ställa frågor till texten 

får de ökad förståelse. Skapa förståelse för att text och bild hör samman (Lärare 

2). 

Lärare 2 menar att samtal om texter behöver ske för att innehållet ska kunna bearbetas. Vid 

arbete med faktatexter behöver texterna läsas gemensamt och förklaras för att eleverna ska 

kunna bilda förståelse för innehållet. Läraren menar vidare att återkoppling av texten sker 

genom att eleverna får repetera vad texten har förmedlat. Arbete med olika 

läsförståelsestrategier vid läsning av faktatexter och att eleverna får ställa frågor till texten leder 

till att en ökad förståelse för texten skapas.   

 

6.1.2 Undervisning av ett nytt faktainnehåll som möjliggör elevernas lärande   

Flera av lärarna framhäver att ett nytt ämnesinnehåll bör introduceras genom att utgå från var 

eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling. Introduktion av undervisningen inleds oftast 

med hjälp av bilder för att väcka ett intresse för innehållet eller också genom att använda sig av 

tankekarta eller VÖL-schema. Tankekarta och VÖL-schema är arbetsmodeller vilket används 

för att träna på att strukturera läsförståelse. VÖL-schema förklaras enligt Westlund (2009) bidra 

till att eleverna utvecklar en medvetenhet om vad de redan kan om ett ämne (Vet), deras 

nyfikenhet för ämnet skapas (Önskar veta) samt hjälper dem formulera vad de sedan har lärt 

sig om ämnet (Lärt mig). En tankekarta avser att användas för att lyfta fram elevers 

bakgrundskunskaper om ett ämne eller textinnehåll. Tankekarta kan likt VÖL-schema användas 

både före, under och efter läsning för att lägga till ny kunskap (Westlund, 2009). Dessa modeller 

framkommer i enkäterna som ett bra arbetssätt att arbeta med faktatexter eftersom de utgår från 

elevers befintliga kunskaper, som sedan succesivt ökas med ny kunskap som lärs ut. Sex av 

lärarna kunde ibland använda sig av film för att introducera ett nytt innehåll eftersom det bidrog 

till att ett intresse för ämnet väcktes bland eleverna. Genom filmer får eleverna föra samtal och 

diskussioner i klassen utifrån vad de har fått se eller höra. Filmerna anses också vara ett sätt att 

förstå ett fenomen genom elevernas aktiva deltagande där filmens handling återberättas och 

genom att lyfta fram det som för eleverna är underförstått (Lärare 1 & 3).   



 

18 
 

Undervisar dagligen om faktatexter genom filmer, andra faktatexter och böcker. 

Berättar med hjälp av bilder och använder mig av tankekartor, VÖL-schema 

(vet, önskar, lärt mig) som väcker nyfikenhet och Venn-diagram (Lärare 9).   

Vid arbete med faktatexter behöver texterna brytas ner vilket förklaras av lärare 2 genom att 

ord och begrepp lyfts fram i samband med läsningen och förklaras i dess sammanhang. Det 

framgår i enkäterna bland lärarna att fackbegreppen och ord behöver skrivas upp och förklaras 

med hjälp av bilder som ritas eller visas på tavlan. Det är först då som faktakunskaperna inom 

ämnet förmedlas till eleverna och ökar förståelse för ämnet. Eleverna behöver ha en 

förförståelse för hur denna textgenre kännetecknas och vilka särdrag som är viktiga att känna 

till för att de ska kunna läsa olika typer av texter med förståelse.  

I samband med läsning av faktatexter är det viktigt att eleverna tillsammans med 

läraren läser rubriker, tittar på bilder och faktarutor i boken. Samtal förs vad de 

tror det kommer handla om, vad kan vi få veta. Berätta om det de redan vet och 

känner till utifrån rubrikerna och bilderna. Under läsningen stannar vi upp och 

funderar över innehållet, tänker vad kan det stå mellan raderna (under ytan), få 

inre bilder. Förklarar ord, begrepp (Lärare 6).  

Lärare 6 betonar att det är viktigt att läraren tillsammans med eleverna läser rubriker, faktarutor 

och använder sig av bokens bilder vid läsning av faktatexter. Eleverna får förutspå vad de tror 

att boken kommer att handla om men också lyfta fram deras tidigare kunskaper om det de redan 

känner till i samtalen. Vid läsning ges eleverna tid att fundera och reflektera över innehållet och 

skapa inre bilder om texten. Ord och begrepp behöver också lyftas fram och förklaras av läraren 

för att eleverna ska kunna bilda förståelse för innehållet.  

 

6.1.3 Val av material vid undervisning om faktatexter 

I enkäterna framgår det att nio av tio lärare kompletterar läroböckerna med andra fackmaterial 

i sin undervisning. Läroböckerna kan oftast upplevas sakna tillräckligt med material som lyfter 

fram olika perspektiv för att kunna beskriva och förklara ett fenomen och därmed används 

material från böcker, uppslagsverk, webbsidor och filmer. Lärare 1 förklarar dessutom att det 

ibland inte finns läromedel anpassad till ämnet att tillgå vilket leder till att de skapar egna 

externa material.  
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Utgår från eget material som skapas utifrån det jag vill lära ut. Sist kommer 

läroboken. Eftersom det är först då som eleverna förstår texten. Dator, Google 

bilder, ritar mycket på tavlan (Lärare 1) 

Materialanpassningen anses i undervisning om faktatexter vara betydelsefull för att alla elever 

ska ges möjlighet att få lära sig i skolan. Alla elever har olika inlärningsstilar och utvecklar 

olika strategier för att kunna ta del av kunskaper som läraren förmedlar och det framhävs vara 

en anledning vid val av material. En gemensam läsning kan för en andel elever vara ett sätt att 

inhämta nya kunskaper vilket för andra elever kan upplevas som svårt och krävande (Lärare 3). 

Filmer och böcker som innehåller fler bilder och mindre text kan i undervisningen hjälpa elever 

som har svårigheter att läsa texter (Lärare 5). Utifrån den egna klassen kan läraren sedan avgöra 

vilka val av material som ska användas i undervisningen. Eleverna har ibland med sig egna 

fakta om något specifikt fenomen som de sedan får berätta om för klassen (Lärare 5). Eleverna 

behöver även ges möjlighet att fundera på hur och var fakta om ett innehåll kan hittas.  

Jag använder mig sällan enbart av en lärobok. Parallellt med att arbeta om fakta, 

i exempelvis historia, tycker jag det är viktigt att belysa historien ur olika 

perspektiv. Det kan även bli en ingång till att arbeta källkritiskt (Lärare 7) 

Lärare 7 menar att endast en lärobok inte används vid undervisning om faktatexter. I ämnet 

historia används flera material eftersom läraren anser att det är viktigt att olika perspektiv av 

historien lyfts fram. Läraren skriver vidare att flera olika material i undervisningen möjliggör 

för eleverna att börja arbeta mer källkritiskt.   

 

6.2 Lärarnas val av läsförståelsestrategier 

Här presenteras de val av läsförståelsestrategier som lärarna anser är av betydelse och använder 

sig av i sin undervisning vid arbete med faktatexter. Det lyfts även fram viktiga aspekter som 

lärarna behöver fundera över i sin undervisning om läsförståelsestrategier.   

 

6.2.1 Viktiga läsförståelsestrategier som främjar elevernas läsförståelse vid arbete 

med faktatexter 

Enligt sex av tio lärare som deltog i enkäterna påpekades den gemensamma läsningen vara 

avgörande för att undervisningen ska möjliggöra att eleverna utvecklar kunskaper för ämnet. 

Texten ska vara anpassad efter årskursen som läraren undervisar i där ord och fackbegrepp 
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förklaras under den gemensamma läsningens gång (Lärare 4). För att elevernas läsförmåga ska 

utvecklas krävs det att undervisningen möjliggör bearbetning av texter. Textbearbetning hjälper 

eleverna att förstå hur de ska läsa för att kunna förstå texten och därmed utveckla goda 

läsförmågor (Lärare 2). Målet med undervisningen anses av lärare 1 vara av betydelse för att 

eleverna ska förstå syftet med läsning av faktatexten. När eleverna vet syftet med läsningen 

leder det till att fler elever engageras i läsaktiviteten och läsningen kan då upplevas av elever 

som meningsfullt. Allt eftersom eleverna lär sig hantera faktatexter får de större utrymme till 

eget arbete med texterna. Uppgifterna kan i detta skede individualiseras för att det ska engagera 

alla elever. 

Det är viktigt att utveckla bra läsförståelsestrategier för eleverna. Viktigt att det 

är lärarledd undervisning tills eleverna är säkra att på egen hand eller i grupper 

jobba med texter (Lärare 6).  

Den valda texten ska väcka en nyfikenhet hos eleverna för ämnet för att de ska uppleva texten 

som intressant. Kunskaper om olika textgenrer och deras särdrag behöver eleverna bekanta sig 

med för att det de ska kunna anpassa val av strategier. Eleverna behöver förstå vid arbete med 

faktatexter att text och bild hör samman genom att läsa rubriker och titta på bilder som 

förekommer (Lärare 2). Bokens framsida används oftast för att få igång elevernas tänkande 

genom att de får förutspå vad boken kommer att handla om och hur de kan veta det (Lärare 6). 

En förförståelse för texten och att kunna förutse innehållet i den är viktiga strategier under den 

första fasen eftersom förståelse av den aktuella texten utvecklas, samtidigt som det ger redskap 

för att möta och förstå kommande texter. Den första strategin, att förutspå, påpekas av lärare 5 

och 6 vara viktig inte endast för att väcka intresse för ämnet utan det ska också ske under och 

efter läsningens gång.  

Den andra strategin som lyfts fram är att texten ska återkopplas till eleverna genom att de får 

återberätta vad de har fått reda på under läsningens gång. Det är under denna fas som eleverna 

ska knyta an nya kunskaper som texten förmedlar till deras tidigare kunskaper. Eleverna lyfter 

fram likheter och skillnader som kopplas till elevernas levnadssätt (Lärare 3). Strategin leder 

till en fördjupad förståelse av textinnehållet genom att eleverna erbjuds att tänka och reflektera 

kring det lästa (Lärare 4).  

Ordförståelsen är central för förståelsen av textinnehållet. Eleverna behöver ibland läsa om 

meningar och ord långsamt för att de ska förstå det de läser (Lärare 1).  Förklaring av svåra ord 

och begrepp hjälper eleverna att utöka sitt ordförråd vilket senare leder till ett rikare språk. Det 
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framgår i enkäterna att några av lärarna använder sig av tavlan för att lyfta fram svåra ord som 

förekommer i texten. Eleverna får spekulera i om de känner igen något av orden och se om de 

skulle kunna lista ut vad orden betyder utifrån deras förkunskaper för att sedan själva förklara 

för kamraterna (Lärare 2, 3, 4). Det framgår att lärarna ibland använder sig av filmer där 

begreppet diskuteras och förklaras:  

I min undervisning ser jag till att använda mig av språkstärkande ord eftersom jag 

anser att det är betydelsefullt för förståelsen av texterna (Lärare 1).   

Frågor om faktainnehållet anses vara ett sätt att få ökad förståelse av texten. Lärare 4 beskriver 

att frågorna ställs av lärarna men att även eleverna ska ges tillfälle att själva få formulera och 

ställa frågor till texter. Frågorna ska sedan lyftas fram i undervisningen eftersom det är ett sätt 

att förstå det eleverna läser. De frågor som lärarna ställer till eleverna ska utgöra frågor som 

läsaren både kan finna i texten men som även finns mellan- och bortom rader. Detta kräver att 

eleverna tänker till och utgår från deras inre bilder (Lärare 6).   

Den femte strategin som uppges vara avgörande för förståelse av texter är att eleverna kan 

sammanfatta. Det framgår att majoriteten av de deltagande lärarna anser att denna strategi är 

nödvändig eftersom eleverna behöver lära sig att sammanfatta och tolka texter. Detta uppges 

vara av betydelse eftersom det är centralt i texten och en del i bearbetningsprocessen. 

Sammanfattningen av texterna kan enligt lärarna ske i mindre gruppsammansättningar eller 

också i helklass. Strategin förutsätter att ett sammanhang av texten skapas samt en fördjupning 

av det lästa. Genom att arbeta med olika läsförståelsestrategier samtidigt så möjliggörs 

förståelsen av den lästa texten (Lärare 2 och 5).  

Jag börjar mycket enkelt i ettan och berättar om skillnaden mellan olika slags 

texter och fantasi. Vi läser tillsammans och gör gemensamma texter och bilder 

kring området. I tvåan när de kan läsa så utökas jobbet med faktatexter mer och i 

trean har de förhoppningsvis fått bra kunskaper att förstå och läsa texter. Då kan 

de i grupper eller individuellt arbeta själv med sina faktatexter (Lärare, 6).  

Lärare 6 lyfter fram hur användningen av läsförståelsestrategier i sin undervisning utvecklas 

succesivt genom årskurserna. I årskurs ett sker läsning av faktatexter gemensamt och det förs 

diskussioner tillsammans med eleverna om olika texters särdrag. Läraren skriver sedan 

tillsammans med eleverna gemensamma texter och använder sig av bilder. Arbete med 

faktatexter utökas i årkurs två med fler tillfällen av gemensam läsning. Det är först i årskurs tre 

som eleverna ges möjlighet att i mindre grupper eller individuellt arbeta med faktatexter.      



 

22 
 

6.3 Läsförståelsestrategiernas användning för att samtala i undervisningen 

Här presenteras samtalets betydelse för utveckling av förståelse av den lästa texten samt hur 

lärarna upplever att eleverna påverkas av den samtalsbaserade undervisningen.  

6.3.1 Lärarnas samtal om faktatexter med elever 

Det framgår av lärarnas svar att samtalen med eleverna om texter bidrar till att ett intresse för 

ämnet stärks samtidigt som samtalen oftast upplevs som roligt för eleverna. Faktatexter behöver 

brytas ner och förklaras för eleverna för att de ska kunna få en förståelse för texten. De behöver 

möta texten vid flera tillfällen men även lära sig att använda andra typer av texter som beskriver 

samma fenomen fast på olika sätt (Lärare 2). Lärarna betonar att varje nytt ämnesinnehåll kräver 

tid för samtal. Samtalen kan utformas på olika sätt exempelvis genom EPA- metoden, VÖL-

schema, venn-diagram vilka är de arbetssätt som lärarna använder sig av. EPA- metoden är 

enligt Westlund (2009) en strategi som läraren använder för att uppmuntra elever till att delta i 

undervisningen. Det inleds med att läraren ställer en fråga som eleverna först får fundera enskilt 

för att sedan diskutera det i par. Avslutningsvis får alla eleverna gemensamt diskutera frågan i 

klassen. VÖL-schema är en metod som hjälper elever att träna på läsförståelse. Metoden 

innehåller tre kolumner som består av att eleverna tillsammans med läraren fyller i vad de redan 

vet om ämnet, önskas veta mer och vad de har fått lära sig. Venn-diagram är en metod som 

används för att belysa likheter och skillnader genom att jämföra exempelvis texters olika 

särdrag (Westlund, 2009). Enligt lärare 9 behöver samtal också föras om hur och varför 

faktatexter skrivs och vilket kan göras i samband med arbete med faktatexter. Samtalen kan 

antingen utformas mer spontant eller strukturerade av lärarna.   

Lärarna använder sig oftast av samtal för att förklara vad ord och begrepp betyder. Flera av 

lärarna upplever oftast att eleverna påstår sig förstå ett fenomen vilket i detta fall kan 

kontrolleras genom att de får sätta ord på sina kunskaper och tankar om ämnet muntligt. Lärare 

2 och 4 belyser att samtal sker under den gemensamma högläsningen där eleverna använder sig 

av penna för att stryka under nya ord och sedan föra samtal om deras betydelse. Eleverna arbetar 

mycket med att kategorisera texten i form av 4-fältare och 6-fältare vilket menas att texten delas 

in under olika underrubriker (Lärare 4).      

Samtal sker också vid sammanfattning av textinnehåll eftersom det är först då elevernas lärande 

befästs. Innehållet kan här förtydligas för eleverna som inte uppfattat texten samtidigt som 

eleverna övas på att med det egna språket förklara ord och begrepp som har förekommit i texten. 

Eleverna får under samtalet ställa frågor om det i texten som de upplevde var intressant och om 
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det de har lärt sig samt om det som har varit underförstått. Genom att delge tankar om de 

faktatexter som eleverna läser eller får lyssna till möjliggörs en utveckling för 

förståelseprocessen. Ett engagemang för texten behöver finnas för att kunna ta del av elevernas 

erfarenheter och upplevelser. En samtalsbaserad undervisning gynnar inte endast de aktiva 

läsarna utan hjälper de svaga eleverna som finner böcker tråkiga (Lärare 1 och 4).    

Samtalet är grunden till förståelse kring all text. I samtalet synliggörs elevernas 

olika sätt att förstå text. Detta beror på vilka referensramar de har med sig. Genom 

att dela med sig om sina tankar lär eleverna sig av varandra, vilket är en viktig del 

i deras lärande (Lärare 4)  

Lärare 4 belyser att samtal om olika texter är en viktig grund för förståelse av innehållet. Det är 

först i samtalet om texten som elevernas uppfattningar och förståelse synliggörs. Deras olika 

uppfattningar förklaras av läraren bero på vilka tidigare referensramar eleverna har med sig i 

undervisningen. Samtal och diskussioner om texter är en viktig del i deras lärande eftersom de 

ges möjlighet att lära sig av varandra genom att delge sina tankar och idéer.      

6.3.2 Samtalens påverkan vid arbete faktatexter 

Samtalen upplevs bland flera av lärarna påverka elevernas lärande genom att samtalen bidrar 

till en god läsförståelse av faktatexter. Ord och begrepp som eleverna får förklarade används 

sedan av dem för att kunna berätta eller förklara för klasskamraterna. Det framgår att lärare 1 

upplever att en utveckling sker genom samtal men att det är svårt att veta hur fort utvecklingen 

sker. Syftet med samtalen är att eleverna ska ges användbara redskap för att kunna läsa olika 

typer av textgenrer. Målet är att de ska utformas till självständiga läsare som upplever läs-

aktiviteterna som glädjefyllda. Elevernas tidigare erfarenheter och upplevelser förklaras utgöra 

en stor del av samtalen eftersom det är svårare att befästa kunskap om något som eleverna inte 

känner till (Lärare 1 och 2).   

Har man inte varit med om något så kan en förståelse för innehållet inte ske. 

Elever utgår från egna upplevelser för att sedan lägga till egna erfarenheter. 85 % 

av orden i en text måste man förstå för att bilda förståelse för faktatexten. En 

språksvag elev har ingen chans att kunna tolka och förstå innehållet i en lärobok 

(Lärare, 1).  

Samtalet efter är betydelsefullt för att höra om eleverna förstått texten. Det är viktigt att lärarna 

ställer frågor som stimulerar eleverna att tänka: varför-frågor och mellanrader-frågor (Lärare 

4). Flera elever upplever att läsning av faktatexter är roligt när samtal om innehållet lyfts fram. 
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Lärare 7 påpekar att elever som är svaga oftast är mer motiverade att läsa korta faktatexter och 

svara på frågor till texterna.  

Då jag inte undervisar i svenska så undervisar jag inte så ofta om skönlitterära 

texter. Dock skulle jag ändå vilja påstå att det känns lättare att få med sig alla 

elever, speciellt pojkarna, genom en faktatext (Lärare, 7). 

Lärare 7 belyser att eftersom hen inte undervisar i ämnet svenska så undervisas det inte ofta om 

skönlitterära böcker. Läraren påpekar att alla elever, främst pojkar, upplevs vara delaktiga vid 

läsning av faktatexter.     

6.4 Resultatsammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka vilka val av läsförståelsestrategier som lärare i F-3 gör för 

att samtala om faktatexter i undervisningen. Läsförståelsestrategier anses av majoriteten av 

lärarna vara viktiga eftersom de avgör om eleverna kommer att förstå texten eller inte. Hur de 

används i undervisningen varierar bland lärarna inom F-3 men att förutspå, ställa frågor, 

förklara begrepp och sammanfatta är något som alla arbetar med.  

I enkäterna framgår det att eleverna behöver förkunskaper om faktatexter för att de ska kunna 

arbeta med texterna, exempelvis genom att veta hur en faktatext kännetecknas och dess 

uppbyggnad i form av rubriker, underrubriker och bilder. Resultatet visar att lärarna uppfattar 

att ett bra arbetssätt vid arbete med faktatexter är att introduktionen ska väcka ett intresse för 

ämnet genom att använda sig av film eller bild där undervisningen ska gå från abstrakt till 

konkret. Det belyses även att innehållet som lärarna väljer att förmedla vidare till eleverna ska 

ske utifrån elevernas befintliga kunskaper. Lärarna använder sig av kompletterande material 

vid undervisning om ett ämnesinnehåll eftersom det förutsätter att undervisningen anpassas till 

varje enskild elev. Det framgår att läroböckerna inte innehåller tillräcklig med information som 

eleverna behöver känna till om ämnet vilket leder till att lärarna oftast använder sig av andra 

material som exempelvis film, faktaböcker, uppslagsverk och internet. Förståelse av ord och 

begrepp är grundläggande för att eleverna ska kunna följa med i texten och förstå den 

informationen de omges av och därför är det viktigt att orden och fackbegreppen lyfts fram och 

förklaras.  

Det framgår i resultatet att lärarna använder sig av läsförståelsestrategier vid arbete med 

faktatexter där samtal utgör en stor del. Läraren aktiverar elevernas tankar genom att ställa 

frågor innan, under och efter läsningens gång om det som berör informationen i texten.  Ett nytt 

ämnesinnehåll inleds oftast med att eleverna får förutsäga vad de tror att bilden, texten eller 
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rubriken kommer att handla om och resonera kring varför de tror det. Metoder som VÖL-

schema, tankekarta, venndiagram med mera används i samband med samtalen för att strukturera 

elevernas tankar om ämnet. Under läsningen gång lyfts elevernas frågor fram för att diskutera 

om innehållet men även om det som är svårtolkat eller underförstått. Några av lärarna påpekar 

att berättande texter oftast föredras av eleverna. En lärare lyfter dock fram att pojkar oftast 

upplever faktatexter som intressanta. Det framgår i enkäterna att lärarna uppfattar att samtal i 

samband med faktatexter möjliggöra att eleverna utvecklar en läsförståelse för texterna. De 

anser därför att samtal påverkar eleverna positivt även de språksvaga eleverna som inte finner 

läsningen lustfyllt.  
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7 Diskussion 

Diskussionsavsnittet inleds med metoddiskussion (7.1) där val av metod och genomförande 

diskuteras. I resultatdiskussionen (7.2) diskuteras studiens resultat utifrån syfte och 

frågeställningar samt bakgrunden. Avsnittet avslutas med fortsatt förslag på vidare forskning 

(7.3). 

7.1Metoddiskussion  

Studiens syfte är att undersöka vilka val av läsförståelsestrategier lärare i årkurs F-3 gör vid 

samtal om faktatexter. Frisvarsenkäter av kvalitativt inslag användes i undersökningen för att 

få en större uppfattning om de val av läsförståelsestrategier som respondenterna använde sig av 

för att samtala om faktatexter. Den kvalitativa metoden medförde att respondenterna fick 

utrymme att skriva mer förklarande svar där undersökaren inte kunde påverka. Intervjuer valdes 

bort som undersökningsmetod eftersom en anonym datainsamling eftersträvades där 

intervjueffekter inte kan påverka studien. Intervjueffekter kan enligt Bryman (2011) påverka 

respondenternas svar, genom att de inte säger allt de verkligen tycker.   

Undersökningen genomfördes genom att skolor först kontaktades innan enkäterna kunde 

distribueras. Undersökningsgruppen innefattades av verksamma lärare inom förskoleklass och 

årskurs 1–3. De skolor som jag hade en anknytning till valdes att kontaktas för att fler lärare 

skulle delta i undersökningen. Totalt distribuerades 16 frisvarsenkäter till fyra olika skolor inom 

en kommun i södra Sverige varpå tio lärare deltog i undersökningen. Respondenternas 

verksamma år inom skolan skiljer sig från 42 verksamma år till 1,5 verksamma år. 

Respondenternas antal verksamma år som lärare kan påverka svaren genom de erfarenheter och 

perspektiv de har med sig. Eftersom det har varit svårt att få lärare att delta i studien har endast 

tio respondenters svar analyserats vilket medför att det är en för liten andel för att studien ska 

ha generella anspråk. Studien visar dock de val som lärarna i de kontaktade skolorna i en 

kommun i södra Sverige förhåller sig till i sin undervisning.   

Frisvarsenkäterna bestod av totalt elva frågor av vilka två av de inledande frågorna efterfrågade 

antal verksamma år som lärare och vilken årskurs de undervisar i vid besvarande av enkäten. 

Resterande nio frågor behandlade hur lärarna förhöll sig till arbete med faktatexter, samtal som 

metod samt läsförståelsestrategier. Det framgår i Trost och Hultåker (2016) att en enkät inte bör 

vara för lång samt innehålla många frågor eftersom det kan påverka respondenternas vilja att 

delta, vilket har varit en anledning vid val av antal frågor. Utformning av frågor har skett utifrån 

de syften och frågeställningar som studien avser att undersöka. Frågeställningarna eftersträvade 
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mer förklarande och beskrivande svar av respondenterna. Vid analysering av enkäterna 

framkom det att några av lärarna endast besvarat frågorna kortfattat i form av punktlista. Vilket 

påverkat tolkning och analysering av respondenternas svar i studien. En möjlig förklaring till 

detta skulle kunna vara att det inte fanns tillräckligt med utrymme att besvara frågorna i enkäten 

eller också bero på tidsbrist. Ett pilottest genomfördes av tre testpersoner innan enkäterna kunde 

distribueras till skolorna vilket möjliggjorde att enkäterna kunde revideras utifrån de synpunkter 

som lyfts fram av dem. Det visade sig vid analys av enkäterna att två frågor vävdes in i varandra 

genom att några av respondenterna vid besvarande av fråga har hänvisat till föregående fråga. 

En förklaring till detta skulle kunna vara att undersökaren och testpersonerna som deltog i 

pilottestet ansåg att frågorna behandlade olika aspekter och därför har inte frågorna reviderats 

innan de har distribuerats till skolorna. Frisvarsenkäterna har visat sig vara av betydelse för 

studien eftersom relevant information om lärarnas val av läsförståelsestrategier har lyfts fram 

genom enkäterna. Frisvarsenkäter som metod i en kvalitativ ansats kan också anses vara till en 

nackdel eftersom de svar som lärarna uppgett att de förhåller sig till vid samtal om faktatexter 

kan i den verkliga undervisningen inte alls vara framträdande. Klassrumsobservationer skulle 

därför anses vara en kompletterande metod för att undersöka om de val av läsförståelsestrategier 

som lärarna beskriver att de gör vid samtal om faktatexter också används i klassrummet. 

Klassrumsobservationer som metod skulle kunna påverka studiens resultat men även styrka 

studiens trovärdighet.  

Bryman (2011) betonar att en studie kan anses vara av hög validitet om det som är avsett att 

mätas också undersöks och inget annat. Detta har fullföljts genom att de frågor som skapats har 

formulerats utifrån syftet och frågeställningar i studien. Genom de frågor som valts att användas 

i studien har det framkommit relevanta svar om ämnesområdet.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

Studien utgår från ett literacyperspektiv vilket har legat till grund när resultatet har analyserats 

och tolkats. Eckeskog (2015) skriver att de literacyhändelser eleverna får utöva i form av 

literacypraktiker i skolan har betydelse för hur de kommer uppfatta läsning av texter. I 

kommentarmaterialet för svenska (Skolverket, 2016b) betonas att undervisningen i svenska ska 

leda till att eleverna ges goda möjligheter att få läsa och bekanta sig med olika typer av texter. 

Eleverna behöver därför ges tillfällen att få upptäcka och finna ett intresse för att en läslust ska 

kunna utvecklas (Skolverket, 2016b). Eckeskog (2015) menar att det inte är antalet lästa texter 
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som avgör om eleverna blir aktiva läsare eftersom de ska utveckla en läsförståelse för texten. 

Det framgår i det centrala innehållet i kursplanen för svenska (Skolverket, 2016c) att eleverna 

ska ges möjlighet att utveckla sin läsförmåga. Syftet med läsinlärning är att eleverna kan tolka 

och bilda förståelse för textinnehållet. Enligt Reichenberg (2014) anses samtal om texter samt 

tillämpning av valda läsförståelsestrategier vara viktigt för att en förståelse av texter ska kunna 

bildas.      

Syftet med studien är att undersöka vilka val av läsförståelsestrategier som lärarna inom F-3 

gör vid samtal om faktatexter. Den första frågeställningen betonar vad lärare beskriver vara ett 

bra arbetssätt vid arbete med faktatexter. Det framgår av resultatet att samtliga lärare menar att 

eleverna först behöver kunna urskilja hur faktatexter är strukturerade utifrån rubriker och 

textrutor samt förstå vad innehållet förmedlar. Fisher och Frey (2014) menar att eleverna 

behöver bekanta sig med olika typer av informationstexters egenskaper och struktur för att de 

ska kunna bilda en förståelse för hur denna textgenre kan läsas och därmed lära sig av texten. I 

informationstexter finns det olika former av textstrukturer som eleverna behöver känna till för 

att förstå texterna. Dessa olika former kan vara beskrivande, instruerande, förklarande, 

argumenterande och biografiska textstrukturer. När eleverna kan identifiera de olika 

textstrukturerna så har de utvecklat en förståelse av faktaböcker (Fisher & Frey, 2014; Gear, 

2015). Textinnehållet som eleverna möter i faktatexter medför ett nytt lärande om ett fenomen 

som byggs upp utifrån deras befintliga kunskaper. Det krävs att lärarna finner ett engagemang 

för informationstexter eftersom det påverkar elevernas framtida upplevelser för texter i samma 

genre men även inhämtning av kunskap i läroböckerna (Fisher & Frey, 2014). Vid läsning av 

faktatexter behöver läsaren vara koncentrerad för att innehållet ska bli begriplig för läsaren 

(Reichenberg, 2014). Gomez (2008) och Roe (2014) lyfter fram att motivation utgör en viktig 

del vid läsning av denna typ av textgenre eftersom texterna innefattas av meningsbärande ord 

och begrepp vilket kräver att eleverna har motivation till att försöka bilda förståelse för 

innehållet.    

Det framgår av resultatet att undervisning av ett nytt ämnesinnehåll som behandlar faktatexter 

bör ske där eleverna befinner sig kunskapsmässigt. Innan undervisning kan genomföras 

behöver lärarna ta reda på vilka förkunskaper eleverna redan har med sig. Några av lärarna 

påpekar att de använder sig av arbetsmodeller som VÖL-schema, Venndiagram samt tankekarta 

för att synliggöra elevernas tidigare kunskaper. Westlund (2009) förklarar att en tankekarta 

hjälper eleverna att uppmärksamma sina bakgrundskunskaper om ett fenomen eller ett innehåll 
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inom ett ämnesområde. Modellen används för att belysa elevernas förkunskaper om ämnet och 

succesivt fylla kartan med nya ord och begrepp. Tankekartor är till fördel genom att eleverna 

aktiveras till att delge sina kunskaper om ämnet genom ord och begrepp som tidigare använts i 

undervisningen. Eleverna får i samband med att tankekartan fylls med ord och begrepp även 

tillfälle att repetera begreppen genom att förklara med egna ord vad de betyder. VÖL-schemat 

syftar också till att elevers förkunskaper om ett fenomen ska aktiveras vid läsning av faktatexter. 

Metoden används för att hjälpa eleverna att sortera in de intryck och kunskaper de får under 

läsningens gång. VÖL-schemat anses motivera eleverna till att vilja lära sig. Venn-diagrammet 

syftar till att strukturera innehållet i en text genom att jämföra likheter och skillnader (Westlund, 

2009).  

Av resultatet framgår det att samtliga lärare anser att faktatexter under läsningens gång ska 

brytas ner för att ge tillfälle att förklara ord och fackbegrepp som förekommer under läsningen. 

Detta eftersom förståelse av begrepp är grundläggande för inhämtning av information 

(Lundberg, 2007). Gear (2015) och Eckeskog (2015) påpekar att det i de flesta klassrummen 

finns elever som under läsning av texter oftast läser orden med flyt men inte är engagerade i 

texterna. Saknad av engagemang leder till att elevernas medvetenhet om texten går förlorad 

eftersom läsningen inte endast handlar om att kunna uttala orden utan även att förstå vad de 

betyder (Gear, 2015). Lundberg (2007) menar att ordförståelsen är avgörande för att eleverna 

ska kunna följa med i texten och finna innehållet intressant och därmed har läraren ett ytterst 

ansvar att hjälpa eleverna att förstå begreppen. Vid gemensam läsning får eleverna en rik 

vokabulär genom att lyssna på hur ord och begrepp uttalas samtidigt som de får en djupare 

förståelse för begreppen. Eleverna behöver ges fler tillfällen att få använda sig av begreppen i 

olika sammanhang för att de ska komma ihåg dem och inte endast memorera 

ordboksdefinitionerna (Witte, 2016). Det framgår även att lärarna i studien använder sig av 

bilder och uppslagsverk för att förklara begreppen för eleverna. Syftet med bilder vid 

förklarande av begrepp är att underlätta förståelsen för innehållet i en text och genom att bilden 

lagras i minnet kan eleven komma ihåg det. Bilder väcker tankar och nyfikenhet hos eleverna 

om ämnet vilket kan hjälpa språksvaga elever att hantera innehållet och därmed följa med i 

undervisningen (Westlund, 2009). 

Den andra frågeställningen behandlar hur lärarna använder sig av läsförståelsestrategier för att 

samtala om undervisning. Det framgår att lärarna använder sig av olika läsförståelsestrategier 

som de flesta lärarna betecknar som ”läsfixarna”. Enligt Shanahan et al. (2010) och Griffin 



 

30 
 

(2010) underlättar läsförståelsestrategierna att förstå det som i texten upplevs som underförstått 

och att förtydliga ofullständig information som framgår i texten.  Shanahan et al. (2010) och 

Gear (2015) lyfter fram att läsförståelsestrategierna både kan undervisas enskilt eller i 

kombination eftersom båda metoderna leder till en förbättrad läsförståelse.   

Eleverna behöver aktivt vara engagerade i olika literacypraktiker där de ges tillfälle att möta 

text för att utvecklas till aktiva läsare och detta sker i varierande engagerande och motiverande 

lärande miljöer och sammanhang (Eckeskog, 2015; Shanahan et al, 2010). En motiverande 

lärandemiljö skapas av läraren genom att förtydliga syftet med varje lektion samt förklarar för 

eleverna hur läsförståelsestrategierna hjälper dem att lära sig vid möte med dessa typer av 

texter. Läsförståelsestrategierna hjälper eleverna att bli framgångsrika läsare. För att eleverna 

ska utvecklas till framgångsrika läsare är det viktigt att undervisningen av läsförståelsestrategier 

är lärarledd. Eleverna behöver ges möjlighet att få lära sig om strategierna men även få 

praktisera dem i verkliga lärsituationer vilket förutsätter att läraren stöttar eleverna tills de 

upplever att de kan använda strategierna på egen hand (Shanahan et al, 2010). Westlund (2009) 

menar att en strategi i taget bör introduceras och arbetas med för att eleverna ska ges möjlighet 

att få en förståelse för vad strategin innebär och varför den bör användas. Användning av flera 

strategier innan eleverna har kunskap om deras funktion kan leda till att eleverna inte vet vilken 

strategi de ska använda och vilket syfte det har. Författaren påpekar att när eleverna sedan har 

utvecklat en förståelse för läsförståelsestrategierna behöver strategierna inte benämnas som 

läsfixarna utan läraren kan övergå till att endast använda begreppen förutspå, reda ut oklarheter, 

sammanfatta med mera. Shanahan et. al (2010) betonar att det är viktigt att eleverna får tillfälle 

att arbeta med läsförståelsestrategierna i olika literacypraktiker för att de sedan ska lära sig 

använda strategierna själva. I enkäterna framkommer det att en stor andel av lärarna använder 

sig av läsförståelsestrategier vid gemensamma läsning men det framkommer inte hur eleverna 

får använda sig av strategierna i andra literacypraktiker.  

Det är viktigt att utveckla bra läsförståelsestrategier för eleverna. Viktigt att det 

är lärarledd undervisning tills eleverna är säkra att på egen hand eller i grupper 

jobba med texter (Lärare 6).  

Vilka läsförståelsestrategier eleverna ska använda samt hur de ska användas styrs av den text 

som eleverna får möta eftersom varje textgenre har olika särdrag som eleverna behöver bekanta 

sig med (Shanahan et al, 2010). Författarna menar vidare att texterna som läraren väljer att 

använda i sin undervisning behöver vara anpassade efter var eleverna befinner sig i sin läsning. 
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Texterna får inte upplevas vara enkla eftersom intresset för texten minskas samtidigt som 

eleverna inte utvecklas i sin läsning. Texterna bör utmana elevernas tänkande och leda till att 

en ansträngning och koncentration krävs för att kunna bilda förståelse för innehållet. Texterna 

anses då vara högkvalitativa vilket leder till att både innehållet och kvalitén i texterna håller 

elevernas intresse för ämnesinnehållet (Shanahan et al, 2010). 

 

Shanahan et al. (2010) menar vidare att det inte endast räcker att eleverna lär sig att praktisera 

läsförståelsestrategierna vid enskild läsning av text utan det är grundläggande att den kunskap 

som texterna förmedlar även används i undervisningen. Detta sker genom aktivt deltagande i 

meningsfulla diskussioner om textinnehållet samt att eleverna finner motivation till att vilja 

undersöka texters mening mer djupgående (Shanahan et al, 2010). Genom att eleverna får tänka 

högt i samband med samtal och diskutera innehållet kan eleverna använda sig av den kunskap 

som texterna förmedlar och förklara med egna ord (Goméz, 2008). Det uttrycks i enkäterna att 

en stor del av undervisningen utgörs av samtal som sker mellan elever och lärare men även elev 

till elev. Lärare 1 belyser att elever först har befäst sin kunskap när de själva kan berätta och 

förklara för andra om kunskapen de har lärt sig. Samtalet hjälper eleverna att ge stöd under 

läsningens gång för förståelse av textinnehållet (Eckeskog, 2015). En lärare belyser att 

undervisningen kan ske enligt EPA- metoden vilket är en strategi som uppmuntrar elever till 

delaktighet. Metoden används genom att eleverna får tänka själva för att sedan få samtala i par 

om fenomenet. Samtalet sker slutligen i helklass där eleverna ges tillfälle att delge sina tankar 

och reflektioner (Chambers, 2011).   

  

Chambers (2011) lyfter fram tre viktiga komponenter som består av att eleverna delger sin 

entusiasm om texten, svårtolkade ord och meningar som är underförstått förklaras av läraren 

samt att läraren hjälpa eleverna att skapa kopplingar till texten. Dessa tre komponenter ingår i 

de läsförståelsestrategier som respondenterna delger i enkäterna. Under läsningens gång får 

eleverna belysa tankar och funderingar som de inte förstår. Detta sker genom att läraren tar 

hjälp av whiteboardtavla och bilder för att förklara och illustrera fackbegrepp som är nya för 

eleverna. Lästillfället avslutas genom att sammanfatta innehållet i boken genom att eleverna får 

förklara vad de har fått lära sig. Roe (2014) och Shanahan et al. (2010) betonar att eleverna 

behöver ges tillfälle att bekanta sig med de läsförståelsestrategier som läraren använder sig av 

i sin undervisning för att de sedan ska bli trygga och använda dem självständigt vid egen 

läsning. Användning av strategier i undervisningen ska ha till syfte att förstå innehållet och med 

hjälp av verktygen hitta samband och kopplingar till texten för att förstå hur texten är uppbyggd 
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och vad den förmedlar för kunskap. Strategiernas användning i undervisningen möjliggör för 

att öppet kunna uttrycka tankar och idéer som uppstår vid textläsning (Chambers, 2011).  

 

7.3 Fortsatt forskning  

Det framgick av studien att lärarna anser att samtal om faktatexter hjälper eleverna att utveckla 

en läsförståelse för innehållet i texterna. En samtalsbaserad undervisning upplevs av lärarna 

som positiv eftersom den gynnar även de elever som är språksvaga läsare. Det framkom av 

några lärare i studien att eleverna har ett mindre intresse av skrivande av faktatexter till skillnad 

från berättande texter. Vidare forskning inom ämnet skulle därför kunna beröra varför eleverna 

finner ett större intresse av att skriva berättande texter till skillnad från faktatexter och vilka 

faktorer som påverkar dem? Gear (2015) menar att faktatexter utgör en stor del av de texter 

som vi omges av utanför skolan. Arbete med faktatexter behöver därför ske i större utsträckning 

i klassrummet än nu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 
 

8 Referenser 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

Chambers, A. (2011). Böcker inom och omkring oss. Huddinge: X Publishing. 

Eckeskog, H. (2015). Läsa och förstå. Arbete med läsförståelse i tidig läs- och skrivinlärning.   

Lund: Studentlitteratur AB.  

Fisher, D., & Frey, N. (2014). Closely Reading Informational Texts In The Primary Grades. 

Electronic Journal of The Reading Teacher, 68 (3), 222-227. doi:10.1002/trtr.1317  

Fredriksson, U., & Taube, K. (2012). Läsning, läsvanor och läsundersökningar. Stockholm: 

Studentlitteratur AB.  

Goméz, E. (2008). Faktaboken som pedagogisk resurs. Studentlitteratur. 

Griffin, E. (2010). Talking About Books to Improve Comprehension. Electronic Journal of 

The Reading Teacher, 64 (1), 77–80. Hämtad från 

http://search.proquest.com.bibl.proxy.hj.se/docview/750361875/FD8A4C52195749B9PQ/1?a

ccountid=11754 

Hagevi, M., & Viscovi, D. (2016). Enkäter-Att formulera frågor och svar.Lund: 

Studentlitteratur AB.       

Kraemer, L., McCabe, P., & Sinatra, R. (2012). The Effects of Read-Alouds of Expository Text 

on First Graders' Listening Comprehension and Book Choice. Electronic Journal of Literacy 

Research and Instruction, 51(2), 165-168. doi: 10.1080/19388071.2011.557471 

Kuick, K. (2005). Delad läsning är dubbel läsning - om boksamtal. I På tal om böcker: om 

bokprat och boksamtal i skolan och bibliotek. Lund: BTJ Förlaget. 

Larsen, A-K. (2009). Metod helt enkelt-en introduktion till samhällsvetenskaplig metod. 

Malmö: Gleerups utbildning AB.  

Lundberg, I. (2007). Konsten att läsa faktatexter. Stockholm: Natur och Kultur.  

Reichenberg, M. (2014). Vägar till läsförståelse-texten-läsaren-samtalet. Stockholm: Natur & 

Kultur. 

Roe , A. (2014). Läsdidaktik. Efter den första läsinlärningen . Malmö: Gleerups utbildning 

AB  

http://search.proquest.com.bibl.proxy.hj.se/docview/750361875/FD8A4C52195749B9PQ/1?accountid=11754
http://search.proquest.com.bibl.proxy.hj.se/docview/750361875/FD8A4C52195749B9PQ/1?accountid=11754


 

34 
 

Schmidt, C. (2015). Läsa och skriva faktatexter. Jönköping: Skolverket. Hämtad från 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:847798/FULLTEXT01.pdf 

Shanahan, T., Callison, K., Carriere, C., Duke, N. K., Pearson, D., Schatschneider, C., & 

Torgesen, J. K. (2010). Improving Reading Comprehension in Kindergarten through 3rd 

Grade: A Practice Guide.Washington, DC: National Center for Education Evaluation and 

Regional Assistance, Institute of Education Sciences, US Department of Education. 

Skolverket (2012). PIRLS 2011: Läsförmågan hos svenska elever i årskurs 4 i ett 

internationellt perspektiv (Rapport 381). Hämtad från 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2941  

Skolverket (2016a). Att läsa och förstå-Läsförståelse av vad och för vad? .Stockholm: 

Skolverket.  

Skolverket (2016b). Kommentarmaterial till kursplanen i svenska: reviderad 2016. 

Stockholm: Skolverket.  

Skolverket (2016c). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: 

reviderad 2016. Stockholm: Skolverket.  

Trost , J., & Hultåker, O. (2016). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur AB.  

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. Hämtad från: 

http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf 

Westlund, B. (2009). Att undervisa i läsförståelse. Lässtrategier och studieteknik för de första 

skolåren. Natur & Kultur: Stockholm.  

Witte, P. G (2016). Teaching First Graders to Comprehend Complex Texts Through Read-

Alouds.Electronic Journal of The Reading Teacher, 70 (1), 29–38. doi:10.1002/trtr.1467.  

       

 

 

 

 

http://ies.ed.gov/ncee/wwc/pdf/practice_guides/readingcomp_pg_092810.pdf
http://ies.ed.gov/ncee/wwc/pdf/practice_guides/readingcomp_pg_092810.pdf


 

35 
 

9 Bilagor  
 

 

 

 

 

 

 

 Hej!  

Jag heter Edilona Rexhepi och läser sista terminen till grundskollärare med inriktning F-3 på 

högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Jag skriver under dessa veckor ett 

examensarbete där syftet med mitt arbete är att belysa vilka val av lässtrategier som lärare i 

årskurs F-3 använder sig av vid samtal om faktatexter. Jag väljer att utföra en kvalitativ studie 

med frisvarsenkäter för att få en bredare uppfattning över hur lärare arbetar med faktatexter i 

årskurserna F-3. Enkäterna kommer att behandlas konfidentiell vilket menas att det inte 

kommer att vara möjligt att identifiera deltagarna utan de förblir anonyma.  

Jag är väldigt tacksam för att du deltar och bidrar med dina erfarenheter, det har stor betydelse 

för min studie. Resultatet av studien kommer att publiceras i databasen Diva som ni kan ta del 

av. Enkäterna bör vara besvarade senast den 2/5–17. Kontakta mig om du har några frågor eller 

funderingar.  

Vänliga hälsningar  

 Edilona Rexhepi  

 

 

 

Kontaktinformation 

Namn: Edilona Rexhepi  

Telefon: 0706061814 

Epost: reed1394@student.ju.se 

mailto:reed1394@student.ju.se
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                           De forskningsetiska reglerna 

1. Informationskravet  

- Syftet med studien är att belysa vilka val av lässtrategier som lärare i årskurs F-3 

använder sig av vid samtal om faktatexter. 

2. Samtyckeskravet  

- Deltagandet är frivilligt och skulle någon vilja avbryta studien, har den rätt till det.    

3. Konfindentialitetskravet  

- Skolan och lärarna kommer att förbli anonyma i min studie. 

4. Nyttjandekravet  

- Enkäterna kommer endast att användas för studiens syfte. 

      (Vetenskapsrådet, 2002).



 

 
 

                                                             Frisvarsenkät  

 

1. Vilken årskurs är du klasslärare i?  

____________________________ 

 

2.Hur många år har du arbetat som verksam lärare? 

____________________________ 

 

3. I vilka ämnen undervisar du om faktatexter? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Hur ofta använder du dig av andra typer av fakta för att komplettera faktainnehållet i 

läroböckerna när du undervisar? Vilka typer av fakta använder du dig då av? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Kan du beskriva hur du introducerar ett nytt faktainnehåll för eleverna i din klass?   

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



 

 
 

6. Kan du beskriva skillnaden med att undervisa om faktatexter i jämförelse med skönlitterära 

texter i din klass.  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Vilka läsförståelsestrategier anser du är viktiga att eleverna får lära sig för att kunna förstå 

och arbeta med faktatexter? Vilka fördelar ger de? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

8. Vilka läsförståelsestrategier använder du för att samtala om faktatexter med eleverna? 

Vilka fördelar ger de? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 



 

 
 

9. Kan du beskriva hur du tänker kring samtal om faktatexter och elevernas lärande? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

10. Hur samtalar du om faktatexter med eleverna i din klass och hur ofta gör du det?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

11.  Hur upplever du att samtalen påverkar elevernas läsförståelse för faktatexter? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

                                    Tack för att du tog dig tid att svara på frågorna! 


