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Modul: Läsa och skriva i alla ämnen  
Del 6: Läsförståelse 

Glädjen i att förstå – förhållningssätt och strategier  
Catarina Schmidt, Högskolan i Jönköping och Karin Jönsson, Malmö Högskola  

Den dialogiska högläsningen utgör, som beskrivits i de tidigare artiklarna, ett ”socialt rum” 
där berättelser kan delas. Här kan strategier för läsförståelse introduceras och modelleras, 
det vill säga konkret visas. I Nya Språket lyfter (Skolverket, 2012, s 40) beskrivs högläsning-
ens betydelse på följande sätt: 

Högläsning måste ha fortsatt stort utrymme i klassrummet, både av läraren och elever i 
små grupper. Men vare sig läsningen sker tyst eller som högläsning, behöver läsarna dela 
erfarenheter med varandra, samtala om det man läst, ställa frågor och bygga hypoteser om 
bokens personer eller hur berättelsen ska fortsätta. I samtalet ges också stora möjligheter 
att bygga upp ett stort ord- och begreppsförråd, vilket är en grundläggande aspekt av den 
fortsatta läs- och skrivutvecklingen. Lässamtalet får inte glömmas bort och läsningen får 
inte förpassas till stunder man får över, när annat ”viktigt” är avklarat.                                  

I förskoleklassen och i årskurs 1-3 behöver eleverna få delta i undervisningssammanhang 
som ovan där de använder texter funktionellt, delar och jämför varandras tolkningar samt 
utforskar och förändrar texter så att de genom det utvecklar lust att läsa (Luke & Freebody, 
1999; Bergöö & Jönsson, 2012). Den här artikeln berör på vilka sätt som möjligheter för det 
kan skapas i undervisningen. Flera av de strategier och förhållningssätt som här presenteras 
kan du också läsa om i modulen Samtal om text 1. 

Att ”komma in i en bok” 
Det händer att elever säger att det var lätt eller svårt att ”komma in i boken” och lärare 
ställer ibland frågan om eleverna ”kunde se det framför sig”. Båda uttrycken relaterar till 
vad forskaren Judith Langer (1995, 2011) menar med att bygga föreställningsvärldar. Hon me-
nar att dessa skapas ur läsarens personliga och kulturella erfarenheter, ur mötet med nya 
situationer och texter, från den tidigare kunskap som läsaren har, men också med hjälp av 
den information läsaren får av den aktuella texten. Vidare menar Langer att litteraturen ”ger 
oss förutsättningar att utforska både oss själva och andra, att definiera och omdefiniera 
vilka vi är, vilka vi skulle kunna bli, och hur världen skulle kunna se ut” (Langer 1995, s. 17). 

                                                      

 

 

 

1 Se Läs- och skrivportalen:  

 https://lasochskrivportalen.skolverket.se 
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Allt detta innebär en aktiv och föreställande läsning där läsaren rör sig genom texten, på, 
mellan och bortom raderna2, något som Langer beskriver i fem faser.  

Den första fasen innebär, enligt Langer, mötet med texten där vi närmar oss och stiger in i 
den och dess föreställningsvärld. Här behöver en förförståelse byggas upp inför den berät-
telse vi nu ska röra oss igenom. I den andra fasen fortsätter vi att vara i och röra oss genom 
texten. Läsaren har nu byggt upp en föreställningsvärld som gör att sammanhang och sam-
band mellan händelser kan förstås (Ibid.). Samtidigt kan ny fakta tillkomma som gör att det 
vi föreställt oss inte visar sig stämma helt. Det innebär att vi är tillbaka i fas ett igen. En 
läsare rör sig ständigt mellan de olika faserna under läsningen. Den tredje fasen innebär, enligt 
Langer, att vi stannar upp och tar ett steg tillbaka för att tänka över vad vi vet så här långt. 
Vad betyder innehållet för oss? Vilka är våra reflektioner och vilka erfarenheter har vi gjort? 
I den fjärde fasen kan läsaren se tillbaka på läsupplevelsen och betrakta den mer objektivt. Nu 
lämnar vi texten och objektifierar de erfarenheter vi har gjort och jämför också texten med 
andra texter. Efter hand har Langer (2011) också lagt till en femte fas, som hon menar före-
kommer mindre ofta än de övriga. Langer beskriver denna femte fas som att vi lämnar en 
föreställningsvärld och går bortom den mot skapandet av något nytt. Det som skapas utgår 
från den tidigare läsupplevelsen och den erfarenhet och kunskap vi byggt under läsningen. 
Här får läsupplevelsen en betydelse och en konsekvens. Läsupplevelsen bearbetas och om-
skapas så att något nytt skapas; en dramatisering, en sång, en dikt eller kanske en ny berät-
telse.  

Langers fem faser innebär ett förståelsearbete som tar sin början före och fortsätter under 
och efter läsningen. Det är viktigt att påpeka att detta inte sker i en linjär ordning utan läsa-
ren rör sig mellan alla faserna under samma läsning. Föreställningsvärlden är alltid föränder-
lig och rörlig. Frågor som du som lärare kan ställa dig är vilka föreställningsvärldar en viss 
elev har byggt hittills. Vad har eleverna fått ut av läsningen och vad har de hittills förstått av 
det de läst?  

Med utgångspunkt i Karin Jönssons (2014)3 beskrivning av Langers faser har följande mo-
dell utformats. Den är tänkt att användas för att planera, genomföra och reflektera kring 
den undervisning som ska stödja elever i att tänka och ställa frågor om innehållet i exem-
pelvis skönlitteratur, film, myter och sagor. I slutet av den här artikeln kommer du och dina 
kollegor att få pröva att använda modellen nedan till just detta. 

                                                      

 

 

 

2 Barbro Westlund (2009) förklarar detta med att läsa på raden som att ”bokstavligen kunna läsa vad som står i texten” (s. 105). Läsa mellan raderna innebär att ”uppfånga den underliggande 

meningen i texten” (s. 105). Att läsa bortom raderna innebär att ”kritiskt värdera sin tolkning och relatera den till sin kunskap om världen” (s. 106).  

3 Se också hennes artikel i  modulen Samtal om text (https://lasochskrivportalen.skolverket.se) 
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Figur: Langers fem faser (Schmidt & Jönsson, 2015) 

Läsningens sammanhang  
En viktig del av inbjudan och förberedelsen för läsning är det sammanhang den ingår i. Det 
kan skapa ramar för vad de texter som ingår i undervisningen kan komma att handla om. 
Donald Fry (1985, s 54) lyfter fram det han kallar context support, s.k. sammanhangsstöd, och 
vad det kan betyda för läsningen. Han skriver att när läsningen förekommer i ett redan 
tidigare känt sammanhang, så är innehållet redan väckt i en eller annan form i läsarens med-
vetande. Genom att läsaren är förberedd på vad texten kommer att handla om underlättas 
läsningen. I det Langer skriver om som sin första fas, att komma in i en föreställningsvärld, 
blir förförståelsen det innehållsliga sammanhang som ramar in läsningen och som gör det 
lättare för eleverna att bygga föreställningsvärldar.  

Att läsa aktivt för att förstå  
Langers faser beskriver förhållningssätt, det vill säga sätt att gripa sig an, ta emot och röra sig 
genom texter. Dessa förhållningssätt, det vill säga sätt att läsa och tänka om en text, innebär 
att läsaren läser aktivt genom att gå i dialog med texten och ställa frågor eller koppla hän-
delser i texten till sitt eget liv. Att tänka om det lästa på de sätt som Langer framhåller kan 
också beskrivas som strategier, vilket i Svenska Akademiens Ordlista förklaras som ”välpla-
nerat förhållningssätt” (SAOL, 2013).  
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Utifrån modellen Reciprocal Teaching beskriver Annemarie Palinscar och Anne Brown (1984) 
hur elevers aktiva läsande kan stödjas genom att använda strategier som att sammanfatta, 
ställa frågor till texten samt att klargöra och förutsäga innehåll och skeenden. Dessa strate-
gier innebär också att tänka om det lästa och kan, i linje med Langers förhållningssätt, besk-
rivas som att tolkning och reflektion behöver äga rum före, under och efter läsningen för 
att förståelse ska nås.  Barbro Westlund (2009, s. 95) framhåller att detta med att ställa frå-
gor, klargöra och sammanfatta också innebär att övervaka sin egen förståelse och använda 
metakognitiva strategier. Även Ivar Bråten (2008) tar upp att strategier för läsförståelse kan 
beskrivas som mentala aktiviteter som läsaren ”väljer att sätta i verket för att tillägna sig, 
ordna och fördjupa information från text” (s. 69). Förhållningssätt och strategier för att läsa 
aktivt och förstå är något som går ihop och överlappar varandra. Det handlar om kognitiva 
mentala aktiviteter, det vill säga sätt och strategier för att tänka kring texters innehåll, och 
det handlar också om att delta i sociala och dialogiska sammanhang där lust och mening 
skapas genom att läsa, samtala och bearbeta texter. Förhållningssätt och strategier för läs-
förståelse behöver integreras i en process som innebär ett före, under och ett efter. Allt 
detta behöver ske i ett sammanhang.  

Att vara utanför och stiga in  
Innan läsningen börjar behöver eleverna bjudas in för att komma in i den text som ska 
läsas. I vår samtid återfinns och förpackas berättelser i många olika format och medier, 
något som tagits upp i artikel två i denna modul. De texter som undervisningen skapar för-
förståelse för kan därför gälla såväl berättelser genom film som barn- och bilderböcker.  

Du och dina elever kan exempelvis tala om bokens framsida eller vissa av bokens illustrat-
ioner. Ett annat sätt kan vara att du presenterar en eller flera huvudpersoner. Sammanhang 
och förförståelse för läsningen kan också skapas genom att eleverna blir introducerade i ett 
visst historiskt eller geografiskt tema, som ramar in och sätter villkoren för berättelsen. 
Förförståelse kan också skapas genom att berättelsens grundproblem avslöjas. Andra sätt 
att skapa förförståelse och sammanhang för den berättelse som ska delas kan vidare vara att 
lärare på egen hand eller tillsammans med kollegor dramatiserar ett visst avsnitt eller läser 
ett avgörande textavsnitt högt. Allt detta syftar till att stödja elevernas förförståelse och 
väcka deras nyfikenhet och lust. I den film som hör till denna del kopplar läraren Susanne 
den nya boken som ska läsas till en annan bok som klassen känner till. Hon tar också upp 
och diskuterar ett antal ord som eleverna kommer att möta i den nya berättelsen.  

För att närma oss en text kan vi ställa frågor av en mer undersökande karaktär (Jönsson, 
2014). Syftet är att vi ska få en uppfattning av texten som helhet, vilka karaktärer som är 
med, vad berättelsen handlar om och vilken plats den utspelar sig på samt i vilken tid. Det 
är genom att ställa autentiska frågor till texten som vi kommer in i den.  En undersökande 
läsning fortsätter under berättelsens första sidor. Kanske börjar läsaren efter några sidor 
fundera på om det de läser i själva verket är en dröm eller om berättarjaget kanske inte är 
den de trodde från början. Andra reflektioner som kan uppstå i början av läsningen kan 
gälla vilka karaktärer som känner varandra och så vidare. Redan inledningsvis kan läsaren 
även börja fundera på ett visst fenomen i boken och jämföra det med sin egen erfarenhet. 
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Goda läsare använder all den information texten ger i den inledande läsningen. De bearbe-
tar och förstår den med hjälp av sina tidigare erfarenheter. Undervisning som hjälper ele-
verna att redan inledningsvis koppla innehållet i en text till egna erfarenheter är därför av 
betydelse.  

Att vara i och röra sig genom texten  
Läsundervisningens sammanhang behöver präglas av ett tillåtande klimat där eleverna kän-
ner sig trygga och vågar dela med sig av sina olika tankar kring en text. Genom att eleverna 
ställer frågor till texten kan reflektioner och funderingar börja gro på ett sätt som gör att 
föreställningsvärldar skapas. I filmen som hör till denna del betonar Susanne för sina elever 
att allas tankar är viktiga och hon hjälper dem att foga samman sina reflektioner med 
bokens innehåll. Det senare kan vara ett sätt att stödja eleverna i att förstå samband mellan 
händelser och också i att kunna leva sig in i en huvudpersons känslor.  

Britta Stensson (2006) framhåller att beroende på hur frågorna ställs kan det hjälpa eleverna 
att gå djupare in i texten. Det är självklart viktigt att den bok som väljs, och som blir ut-
gångspunkt för gemensam läsning, utmanar eleverna i lagom grad. Med utgångspunkt i 
Vygotskys (1978) tankar om den proximala utvecklingszonen4 behöver vi sträva efter att det 
är just där, i den proximala zonen, som eleverna erbjuds att vara.  

I den gemensamma läsningen är det av vikt att inte välja för enkla böcker. Om boken ex-
empelvis upplevs som för enkel av många kan det bli svårt att ställa frågor. Samtalet kan 
upplevas som stumt och tempot avstanna. Det kan helt enkelt bli svårt att ”röra” sig genom 
texten. Precis som det betonades i artikel fem är lärarens eget tal, egna reflektioner och 
tankar här av vikt, eftersom de kan bilda en brygga mellan eleverna och den text som de ska 
reflektera kring, ställa frågor till och förstå (Wedin, 2008). Däremot kan det ju mycket väl 
vara så att eleverna i den egna läsningen behöver läsa enklare böcker för att exempelvis få 
upp flytet i sin läsning. I elevers egen läsning behöver valet av böcker anpassas till var de 
befinner sig i sin läs- och skrivutveckling (se Nya Språket Lyftet, Skolverket, 2012).  

Genom att läraren, och också eleverna, tänker högt kring en texts innehåll synliggörs de 
tysta tankeprocesser som krävs för att förstå en text (Palinscar & Brown, 1984; Westlund, 
2009). När elever, genom lärarens dialogiska högläsning, möter en berättelse är det viktigt 
att deras inlevelse- och föreställningsförmåga uppmuntras. Eleverna kan uppmanas att re-
flektera över berättelsens olika karaktärer och deras egenskaper liksom berättelsens sam-
manhang och uppbyggnad och på så sätt stödjas i att forma idéer där de utgår från sina 
                                                      

 

 

 

4 Den proximala utvecklingszonen syftar på det avstånd mellan det som ett barn kan göra utan hjälp och det som barnet kan göra tillsammans med en mer erfaren person eller genom något slags 

stödstruktur (se artikel ett, s. 9).  
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personliga kunskaper och egna erfarenheter. Det gäller berättelser såväl i böcker som i fil-
mer. Genom att stoppa filmen för en stund kan frågor ställas om hur den började och fort-
sätter, vem eller vilka karaktärer som är med samt vilken eller vilka platser som berättelsen 
utspelar sig på. Här är det också viktigt att införliva aspekter som har att göra med hur en 
film byggs upp samt på vilka sätt som musik, ljud, bilder och animationer används för att 
förstärka berättelsens budskap.   

Att formulera antaganden och föreställa sig handlingen framåt i texten ligger mycket nära 
förmågan att kunna göra inferenser, det vill säga göra kopplingar till sina tidigare erfaren-
heter och till andra texter. I varje text finns ledtrådar och tecken som går att koppla till egna 
erfarenheter. Genom berättelsens ledtrådar och genom att läsa mellan raderna kan den goda 
läsaren dra slutsatser och förstå berättelsens underliggande budskap. Detta kan lärare visa 
och modellera med målet att eleverna successivt gör dessa lässtrategier till sina. Att göra 
inferenser ligger i sin tur nära strategier som att förutsäga handlingen liksom att samtala om 
de inre bilder som läsningen väcker (Palinscar & Brown, 1984; Westlund, 2009; Langer, 
1995).   

När vi bygger inre bilder av det lästa kopplar vi våra egna erfarenheter till det som texten 
berättar om. Stensson (2006) förklarar inre bilder som att de ”gör det lättare för oss att gå in 
i berättelsen och ger en fastare relation mellan text och läsare” (s. 33). Ett annat sätt att 
uttrycka samma sak är att avståndet mellan läsaren och texten minskar, något som också är 
syftet med de strategier som Palinscar och Brown (1984) framhåller som väsentliga för 
läsförståelse.  

Att stiga ur och tänka om det man vet 
Goda läsare stannar då och då upp i sin läsning. Genom det kan de klargöra något, ställa en 
fråga till texten eller förutsäga något (Palinscar & Brown, 1984). Undervisningen behöver 
innebära att eleverna lär sig att tänka om det lästa. Strategier för detta kan modelleras och 
visas, men eleverna behöver även uppmuntras att tillämpa samma strategier och förhåll-
ningssätt i sin egen läsning.  

Genom att samtala om huvudpersonen kunde ha gjort på något annat sätt och hur man 
själv skulle ha gjort i samma situation kan läraren stödja en mer fördjupad tolkning. Genom 
lyhördhet och dialog kan flera tolkningar framkomma bland eleverna som på sikt gör att 
alla når en mer fördjupad läsupplevelse. Varje läsare gör sin tolkning av en berättelse, tolk-
ningen kan dock alltid förändras och omformas. Klasskamraternas påståenden och tankar, 
liksom lärarens frågor och uppmaningar kan ge den enskilde eleven möjligheter att upp-
täcka nya perspektiv (Jönsson, 2007). Likheter och skillnader mellan elevernas uppfattning-
ar och tankar blir här något som möjliggör nya förståelse av det lästa. Frågor som kan stäl-
las kan vara: Vad skulle du ha gjort om du hade varit huvudpersonen? Kanske kommer 
eleverna fram till olika slutsatser eller erbjuds olika alternativ att välja mellan och argumen-
tera för.  
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Att objektifiera och bearbeta läsupplevelsen 
Genom att ställa frågor om den lästa texten kan lärare hjälpa eleverna att distansera sig och 
tänka om den text som nyss lästs. Vare sig läsningen skett enskilt eller i grupp, behöver 
undervisningen skapa möjligheter för eleverna att bearbeta det lästa och upplevelsen av det. 
Klarar eleverna att objektifiera läsningen, det vill säga att tänka om sin läsupplevelse? Finns 
det andra böcker de kommer att tänka på och hur berör i så fall de olika berättelserna 
varandra?  

Ett sätt kan vara att starta med att eleverna skriver läsloggar som sedan blir underlag för 
boksamtal. Genom att dokumentera läsupplevelser och tankar menar Louise Rosenblatt 
(2002) att elever får möjlighet att bli aktiva, engagerade läsare. I läsloggen kan de skriva 
spontana, personliga tankar om det de läst eller lyssnat till. Framför allt ska läsloggen spegla 
den enskilde elevens reaktion på innehållet. Genom läsloggen kan enskilda reflektioner 
framkomma.  Vill inte eleven läsa upp sin tankar så kanske läraren kan få lov att göra det. 

Arbete med läsloggar kan utveckla och fördjupa elevers reflektion under läsningen (Kelly 
1990). Studier visar att skrivandet av läsloggar kan utvecklas till djupare reflektion och per-
sonligt meningsskapande (se t.ex. Hancock 1993; Wollman-Bonilla & Werchadlo 
1995,1999; Jönsson 2007). Samtidigt som eleverna arbetar med att skriva läsloggar utifrån 
sin läsning blir också läsningen mer aktiv (Flitterman-King 1988). Skrivandet innebär att 
eleven involveras i sin egen läsning och kan reflektera över sitt läsande.   

Jönsson (2007) följde elevers läsloggsskrivande under tre år. Analysen av läsloggarna visar 
att eleverna aktivt arbetade med att bygga föreställningsvärldar. Resultatet visar också att 
det genom åren skedde en progression både vad gäller elevernas reflektioner och deras sätt 
att skriva sina läsloggar. Även elevernas sätt att samtala om innehållet i böcker utvecklades. 
De involverade sig alltmer i de karaktärer och situationer de läste om. Eleverna ställde 
också fler explicita frågor om händelser och formulerade hypoteser om såväl tolkning som 
om hur en berättelse kan tänkas utveckla sig.  

Såväl samtal om texter som elevernas läsloggar kan ge information om hur eleverna förmår 
att ”röra” sig genom texter, koppla innehållet till sig själva och föreställa sig handlingen 
framåt. Förstår eleverna innehållet? Kan de berätta om det, ställa frågor om innehållet, 
koppla det till sig själva och sin egen värld och kan de jämföra en text med andra texter? 
Här kan lärare ge akt på om spår av läsningen möjligen också dyker upp i elevernas bilder 
eller i den egna leken. Utifrån ovanstående förhållningssätt kan den egna undervisningens 
utrymme dokumenteras och reflekteras över under en tid. Lärarens roll blir att fortsatt ut-
veckla stödstrukturer i undervisningen som gemensam läsning, läsloggar och samtal kring 
böcker med fokus på varje elevs närmsta utvecklingszon (se Jönsson 2007, s. 244).   

Genom att elever får tala om olika läsupplevelser och jämföra olika böcker med varandra 
skapas minnen kring böcker. Ett sätt att jämföra två böcker med varandra är genom ett så 
kallat venndiagram (se Westlund, 2009, s. 275). Ett venndiagram består av två cirklar som 
delvis överlappar varandra. I den oval som uppstår i mitten kan sådant skrivas upp som de 
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två berättelserna har gemensamt. I den vänstra och den högra cirkeln antecknas sådant som 
mer specifikt gäller de respektive böckerna. För att visualisera detta, kan två rockringar 
läggas ut på golvet och eleverna kan börja med att skriva påståenden, minnen och reflekt-
ioner på lappar i par eller på egen hand, gärna med utgångspunkt från sina loggböcker. Un-
der ett gemensamt samtal kan sedan lapp för lapp placeras. Genom att använda berättelser 
som återfinns i kortare filmer, exempelvis sådana som ofta medföljer olika bilderböcker kan 
eleverna också jämföra sådana berättelser med varandra. 

Att röra sig bortom en föreställningsvärld och skapa något nytt  
Denna sista fas innebär att läsaren lämnar de föreställningsvärldar som texten gett och går 
bortom den mot skapandet av något nytt. Den kunskap och förståelse som läsaren har 
byggt upp kan användas i nya sammanhang och i fortsatt läsning. Ett exempel på detta 
skulle kunna vara när eleverna dramatiserar eller skapar egna bilder utifrån folksagor.  

I bilderboken Bockarna Bruse kommer igen skapar författarna Bjørn Rørvik och Gry Moursund 
något nytt. De lämnar de föreställningsvärldar som den ursprungliga texten gett och låter nu 
bockarna Bruse hamna på ett äldreboende. Frågan är bara var trollet har tagit vägen?  
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