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Denna undersökning behandlar lärares inställning till och användning av 

läsförståelsestrategier i undervisningen. För att elever ska utveckla sin läsförmåga 

räcker det inte att endast läsa mycket. Eleverna behöver också en explicit 

undervisning i lässtrategier. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv  är syftet 

att undersöka lärares inställning till olika typer av läsförståelsestrategier och deras 

mål med användningen av dessa i undervisningen för förskoleklass till årskurs 3.  

 

För att besvara undersökningens syfte används följande frågeställningar: 

 

 Vilka olika typer av läsförståelsestrategier används av de tillfrågade lärarna 

 och i vilket syfte? 

 Vad har lärarna sett i praktiken att läsförståelsestrategier kan bidra med för  

att utveckla elevers läsförståelse? 

  

 Vilken roll anser de tillfrågade lärarna att de har under textsamtal  

och i relation till undervisning av läsförståelsestrategier? 

 

Material för undersökningen består av kvalitativa intervjuer av nio lärare verksamma 

i förskoleklass till årskurs 3. Resultatet visar att de intervjuade lärarna ser 

läsförståelsestrategier dels som redskap för läraren för att kunna ge eleverna en 

explicit undervisning i läsförståelse och dels som verktyg till eleverna för att de 

genom användning av strategierna ska kunna skapa en förståelse av texten på flera 

olika plan.  

Sökord: läsförståelse, läsförståelsestrategier, scaffolding, metakognition, explicit 

undervisning 
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This study deals with teachers' attitude to reading comprehension strategies and its use in 

teaching. It is not enough to read a lot for students to develop their reading skills. Students 

also need explicit instruction in reading comprehension strategies. From a social- 

constructivist perspective, the aim is to explore teachers' attitudes to different types of 

reading comprehension strategies and their goal of using these in teaching for preschool to 

grade 3.  

In order to answer the aim of this study following questions is being used: 

 

 What kinds of reading comprehension strategies do the 

        surveyed teachers use and for what purpose? 

 

 What have teachers seen in practice that reading comprehension strategies can 

contribute with in order to develop students reading comprehension? 

 

 What role considers the surveyed teachers that they have during text talks 

and in relation to the teaching of reading comprehension strategies? 

 

Materials for the study consists of qualitative interviews with nine teachers working in 

preschool up to third grade. The results show that the interviewed teachers see reading 

comprehension strategies as implements for the teacher to be able to give students an explicit 

instruction in reading comprehension and as tools for the students to be able to create an 

understanding of text on several different levels. 
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1. Inledning 

I den internationella studien PIRLS1 2006 framkom att användandet av läsförståelsesstrategier i 

undervisningen inte förekom med samma omfattning i den svenska skolan som i övriga EU- och 

OECD länder. Användandet av olika typer av läsförståelsestrategier ser dock ut att ha ökat sedan 2001 

(Skolverket, 2012). Trots den ökade användningen är det problematiskt att undersökningar från både 

PIRLS 2006-2011 och PISA2 2000-2012 visar att elevernas läsförståelse har försämrats (Skolverket, 

2012; Skolverket, 2013). Dessutom visar PIRLS: s undersökning (2011) att lärare i den svenska skolan 

fortfarande inte använder lässtrategier i undervisningen av läsförståelse och avkodning i samma 

utsträckning som i andra länder. Det konstaterades att även om det är viktigt att läsa mycket är detta 

inte tillräckligt för att utveckla läsförmågan, utan det behövs också en undervisning av lässtrategier för 

både förståelse och avkodning (Skolverket, 2012). 

Utifrån den beskrivna problematiken är det värt att undersöka vilken inställning lärare har till olika 

typer av läsförståelsestrategier och syftet med användningen av dessa i undervisningen. På grund av 

problemområdets omfattning kommer denna studie att lägga fokus på att undersöka lärares inställning 

till strategier för läsförståelse och endast vidröra strategier för avkodning i begränsad omfattning i de 

fall då dessa är av relevans för elevers utvecklande av läsförståelse. 

I tidigare examensarbete (Landsjö & Nicolini, 2015) undersöktes genom en litteraturstudie 

textsamtalets betydelse för elevers läsförståelse och läsintresse. I studien framkom bland annat att 

lärarens förhållningssätt under textsamtalet spelar en avgörande roll för att utveckla elevers språkliga 

förmåga och förmågan att förstå en texts innehåll (Eckeskog, 2013; Maloch, 2002; Worthy, 

Chamberlain, Peterson, Sharp & Shih 2012). Med detta som bakgrund är det även av intresse att 

undersöka vilken roll lärare anser sig ha under textsamtal i undervisning av läsförståelsestrategier. 

Föreliggande studie bygger på intervjuer med nio stycken lärare verksamma i förskoleklass till årskurs 

3 (F-3), från två skolor belägna i skilda kommuner. Inledningsvis redogörs för studiens syfte och 

frågeställningar (kap 2). Vidare beskrivs utifrån tidigare forskning olika typer av läsförståelsestrategier 

och deras betydelse för lärande, lärares användning av lässtrategier mer inriktad på förståelsen av en 

text som helhet, samt betydelsen av lärares förhållningssätt under textsamtal och i relation till 

                                                           
1 PIRLS: Progress in International Reading Literacy Study, en internationell studie som undersöker läsförmågan hos 
elever i årskurs 4 (Skolverket, 2012). 
2 PISA: Programme for International Student Assessment, en internationell studie  som undersöker elevers 
förmågor i årskurs 9 inom tre kunskapsområden, matematik, naturvetenskap och läsförståelse (Skolverket, 2013). 
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undervisning av läsförståelsestrategier. Här presenteras även en del begrepp som har med 

ämnesområdet att göra, samt skolans uppdrag, och de kunskapskrav i ämnet svenska som knyter an 

till studiens forskningsområde (kap 3). I kapitlet metod och material redovisas på vilket sätt insamling 

av data genomfördes, hur materialet analyserats och kriterier för materialurval. Här presenteras även 

de teorier kring undervisning och inlärning som arbetet stödjer sig på (kap 4). Därefter presenteras det 

resultat som framkom genom analys av det material som samlades in (kap 5). Avslutningsvis diskuteras 

val av metod och de slutsatser som dras utifrån undersökningens resultat (kap 6). 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka lärares inställning till olika typer av läsförståelsestrategier och  

deras mål med användningen av dessa i undervisningen för årskurs F-3. 

För att besvara detta arbetets syfte används följande frågeställningar: 

 Vilka olika typer av läsförståelsestrategier används av de tillfrågade lärarna och i vilket syfte? 

 Vad har lärarna sett i praktiken att läsförståelsestrategier kan bidra med för att utveckla elevers 

läsförståelse?  

 Vilken roll anser de tillfrågade lärarna att de har under textsamtal och i relation till undervisning 

av läsförståelsestrategier? 
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3. Bakgrund 

3.1 Avkodning och förståelse utgör läsning 

Det finns två faktorer som tillsammans beskriver vad läsning är. Dessa är avkodning och läsförståelse. 

Att läsa innebär inte bara att kunna läsa bokstäver, ord och meningar utan för att en god läsförmåga 

ska utvecklas krävs dels en automatiserad avkodning och dels en förståelse för det man läser. 

Avkodning är en process där ord identifieras (Lundberg, 2007). Fonologisk medvetenhet det vill säga 

förståelse för sambandet mellan ljud och bokstav är en förutsättning för att kunna avkoda bokstäver 

och ord. När ordavkodningen har blivit automatiserad uppstår flyt i läsningen, vilket innebär förmågan 

att kunna läsa sammanhängande, med god fart samt med satsmelodi. Svårigheten som uppstår vid för 

långsam läsning är att det blir svårt att förstå en texts innehåll. När flyt i läsningen uppnåtts kan 

förståelse av en texts innehåll ske på ett djupare sätt eftersom den energi som tidigare gick åt till att 

avkoda istället nu går till läsförståelsen (Lundberg & Herrlin, 2014 ). Läsförståelse handlar om att som 

läsare skapa en egen förståelse av en texts innehåll utifrån personliga erfarenheter och förväntningar. 

När läsaren i mötet av en text gör kopplingar till tidigare individuella erfarenheter och kunskaper 

möjliggörs för läsaren att kunna gå utanför texten och läsa mellan raderna. Förståelsen av en text är 

individuell. Texter tolkas olika av läsare beroende på tidigare erfarenheter och kunskaper. 

Läsförståelsen kan till skillnad från avkodning inte automatiseras utan utveckling av läsförståelse sker 

hela livet (Westlund, 2009). 

 

3.2 Lässtrategier och syftet med användningen av dessa 

Med lässtrategier menas enligt kursplanen för svenska de sätt som en läsare använder sig av för att 

bearbeta texters innehåll (Skolverket, 2011b). Användning av lässtrategier innebär att tillämpa mentala 

verktyg för att förstå en text, det är medvetna fokuserade handlingar vars syfte är att öka förståelsen, 

därför kan läsarens användning av lässtrategier liknas vid ”snickarens användning av sin verktygslåda” 

(Westlund, 2009, s.43). Vidare innefattar undervisning i lässtrategier både avkodning och förståelse, 

där förståelsearbetet även inkluderar arbetet med ordkunskap (Skolverket, 2011b). Utifrån kursplanen 

i svenska och dess centrala innehåll handlar avkodningsstrategier om att förstå sambandet mellan ljud 

och bokstav och kunna alfabetet och dess ordning. Läsförståelsestrategier handlar om att kunna tolka 

texter och kunna anpassa sin läsning efter texters innehåll och struktur (Skolverket, 2011a). För att 

läsförmågan ska utvecklas är det också nödvändigt att utveckla olika lässtrategier (Myrberg, 2007). 

Tidigare forskning som tagits del av använder båda begreppen läsförståelsestrategier och lässtrategier 
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för att beskriva de sätt som en läsare kan använda för att skapa en förståelse för texten. I denna studie 

kommer mestadels begreppet läsförståelsestrategier att användas för att markera arbetets fokus på 

strategier för läsförståelse, dock kommer begreppet lässtrategier att användas i de fall då referat kräver 

det. 

3.3 Olika typer av undervisningsmodeller och strategier för läsförståelse 

National Reading Panel (NRP3) (2000) presenterar i sin rapport åtta grundläggande strategier för en 

effektiv klassrumsundervisning gällande läsning och elevers utvecklande av läsförståelse. Dessa är: 

1. Att elever under sin läsning lär sig att övervaka och bli medveten om sin förståelse av den texts 

om läses och utvecklar en förmåga att veta hur texten kan hanteras om förståelse för texten 

uteblir.  

2. En undervisning som bygger på ett gemensamt lärande, där eleverna får lära sig lässtrategier 

tillsammans. 

3. Eleverna lär sig att använda grafiska representationer genom att rita eller skriva för att 

underlätta förståelsen av textens innehåll.  

4. Undervisning i berättelsers uppbyggnad, genom förståelsen av berättelsers struktur ska eleven 

kunna använda sig av frågor som vad, var, när, hur och vem och genom dessa sedan kunna 

förklara berättelsens handling. 

5. Undervisning genom frågor: eleverna får besvara olika typer av frågor ställda av läraren kring 

textens innehåll, läraren ger sedan direkt återkoppling på elevernas svar.  

6. Undervisning i att självständigt ställa frågor till texter.  

7. Att elever lär sig att sammanfatta texten genom att plocka ut viktiga delar av textens innehåll 

för att sedan integrera och koppla samman dessa delar till en sammanhängande förståelse av 

texten som helhet.  

8. ”Multipel strategi undervisning” (fritt översatt, NRP, 2000, s. 233) där eleven kan 

kommunicera med läraren kring en texts innehåll genom att använda sig av flera strategier 

samtidigt. Denna undervisning är effektiv när strategierna används i naturliga sammanhang och 

på ett korrekt sätt.   

(NRP, 2000, s.233 jfr, Westlund, 2009, s. 54).    

                                                           
3NRP: National Reading Panel är en panel som tillsattes av den amerikanska kongressen bestående av ledande 
läsforskare och verksamma lärare. Panelen presenterar en översikt av internationell läsforskning. Den rapport som 
presenteras av NRP handlar om att ge riktlinjer till lärare för effektiv läsundervisning (Westlund, 2009). 
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Tre undervisningsmodeller baserade på forskning är: Reciprocal Teaching (RT), Transactional 

Strategies Instruction (TSI) samt Concept-Oriented Reading Instruction (CORI).  Dessa modeller har 

visat en dokumenterad effekt på elevers läsförståelse och innehåller väsentliga delar av ovan beskrivna 

lässtrategier för en effektiv undervisning gällande läsförståelse (Westlund, 2009). 

Undervisningsmodellen RT med dess huvudstrategier, att sammanfatta, att ställa frågor, att klargöra 

samt att förutspå infördes av forskarna Palinscar och Brown i samband med genomförandet av två 

studier som syftade till att finna undervisningsmetoder som kunde hjälpa elever som hade det svårt 

med sin läsning att förbättra sin läsförståelse (Palinscar & Brown, 1984). Forskaren och lärarutbildaren 

Barbro Westlund (2009) hänvisar till Oczkus (2003) som har förenklat de ursprungliga 

huvudstrategierna i RT undervisningsmodell för att eleverna ska kunna förstå dem bättre (Westlund, 

2009). Utifrån den mer elevvänliga versionen har sedan Westlund introducerat ”Läsfixarna” som består 

av: ”Spågumman Julia (förutspår), Nicke Nyfiken (ställer frågor), Fröken Detektiv (klargör 

otydligheter) och Cowboy- Jim med Lasso (fångar in det viktigaste)” ( Bengtsson, 2014; Westlund, 

2009). 

Undervisningsmodellen TSI bygger också på grundstrategierna i RT- metoden. TSI utformades utav 

forskarna Pressley och Wharton-McDonald under 1990-talet. Det finns två principer som 

kännetecknar modellen och som också har bidragit till dess namn. Den ena är att lärare och elev delar 

med sig av de strategier som de använder genom att ”tänka-högt” under läsning tillsammans. Detta är  

är en metod som innebär att läsaren stannar upp i texten och förmedlar sina tankar till andra om 

exempelvis vilken strategi som han eller hon använder för att få en förståelse för den text som läses.  

Det andra är att elever och lärare genom att använda kognitiva strategier under textsamtal tolkar och 

skapar en mening kring textens innehåll tillsammans (Westlund, 2009). Den tredje forskningsbaserade 

undervisningsmodellen CORI har använts främst i undervisningen inom NO- ämnen men också SO-

ämnen. Professor John Guthrie är den som lanserat modellen efter att ha gjort omfattande studier 

gällande samverkan mellan motivation, läsförståelse och ämneskunskaper. CORI innehåller flera av de 

strategier som presenterades av NRP (2000). Exempelvis undervisning i att ställa frågor, 

informationssökning genom metakognitiva processer och att kunskapen struktureras genom att 

använda grafiska modeller som tankekarta och diagram. Gemensamt för alla tre undervisningsmodeller 

som presenterats är att läraren har en stödjande roll som coach med uppgift att modellera 

förståelsestrategier. Begreppet modellera i detta sammanhang handlar om att läraren utöver att 

introducera läsförståelsestrategier också tydligt och praktiskt utövar dessa i undervisningen tillsammans 
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med eleverna. Modellering sker när  läraren gestaltar en strategi praktiskt genom att tänka-högt vilket 

i sin tur medför att eleverna vägleds till att tänka över det lästa för att få tag i förståelsen samtidigt som 

eleverna också får en tydlig undervisning gällande läsförståelsestrategiers syfte och användning 

(Westlund, 2009). Alla tre undervisningsmodellerna gynnar inte bara den elev som har det svårt med 

sin läsförmåga utan de gynnar alla elever (Westlund, 2009). Vidare finns ett gemensamt syfte med 

undervisningsmodellerna och det är att eleverna ska utveckla förmågan att självständigt kunna använda 

sig av lässtrategierna så att de sätter sin tillit till strategierna istället för läraren. För att detta ska vara 

möjligt måste eleverna kunna övervaka sin egen förståelse och applicera metakognitiva strategier under 

läsning. Slutligen finns det gemensamt med de tre olika modellerna att de bygger på en konstruktivistisk 

teori i det att man utgår ifrån synsättet att individen självständigt och aktivt konstruerar sin egen 

kunskap. Den kunskapen kan sedan läraren utmana under textsamtal där eleven uppmanas att aktivt 

delta och dela med sig av sina tankar och kunskap till både lärare och klasskamrater, samt att läraren 

visar på vikten av att tänka kring sin egen kunskap (Westlund, 2009).  

En annan modell som också betonar metakognitiva tankeprocesser som viktigt för att utveckla 

läsförståelse är Adrienne Gears fem läsförståelsestrategier, ”Reading Powers” och som är speciellt 

användbara vid bearbetning av faktatexter. Dessa är: 1. Zoom-in, 2. Question/Infer, 3. Connect, 4. 

Determine Importance och 5. Transform (Gear, 2010, jfr Hägnesten, 2015). Den första strategin 

Zoom-in handlar om att fokusera på textens viktiga delar. Den andra strategin handlar dels om att 

ställa olika typer av frågor till texten och dels om att göra inferenser vilket innebär att kunna dra 

slutsatser av det lästa om sådant som inte direkt står utskrivet i texten. Den tredje strategin Connect 

innebär att koppla texten till egna erfarenheter och förkunskaper. Den fjärde strategin Transform 

innebär att transformera det man läser till sitt eget tänkande och slutligen strategin Determine 

Importance där syftet är att läsaren genom att avgöra vad som är viktigt i texten får reflektera över vad 

som behövs läsas för att få en övergripande bild av texten som helhet (Danielsson, 2015). 

 

3.3.1 En läsande klass  

”En läsande klass” är ett projekt med barn och ungdomsförfattaren Martin Widmark som 

initiativtagare. En läsande klass har sin utgångspunkt ifrån både undervisningsmodellerna RT och TSI 

och använder sig av figurerna i Läsfixarna förutom att Nicke Nyfiken har bytts ut till att istället heta 

Reportern och ytterligare en figur lagts till som kallas för Konstnären. Konstnären är kopplad till 

strategin att skapa inre bilder till texten (En läsande klass, 2016). Det har riktats en del kritik mot 
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projektet En läsande klass ifrån flera svenska forskare inom språkdidaktik. I en artikel publicerad av 

Pedagogiska magasinet (2014) kritiserar forskarna Ulla Damber och Jan Nilsson projektet på flera punkter. 

Bland annat riktas kritik mot att materialet skickats ut gratis till alla skolor. Detta har medfört att en 

del har tolkat det som att materialet bör användas. Dessutom menar Damber och Nilsson (2014) att 

som en konsekvens av materialets tillgänglighet har en del skolledningar runt om i landet tvingat lärare 

att använda sig av studiehandledningen. Vidare menar Damber och Nilsson (2014) att det finns flera 

problem kopplade till materialet i En läsande klass, bland annat att det finns bakomliggande forskning 

som projektet stödjer sig på utan tillräckliga källor. Dessutom menar Damber och Nilsson (2014) att 

Widmark har gjort sin egen tolkning av Palinscar och Browns forskning gällande RT vilket ger grund 

till ett vetenskapligt ifrågasättande av det material som används i Widmarks metod (Damber & Nilsson, 

2014). Även Barbro Westlund som utav Widmark felaktigt tidigare nämnts som samarbetspartner till 

projektet (Skolministeriet, 2014) har riktat skarp kritik mot metoden. Westlund säger i en intervju i 

Kulturnytt (2014) att: ”min forskning som jag har försökt föra fram för att hjälpa och stödja svenska 

lärare, blir förenklad. Det är inte den forskning som jag vill stå för”. Vidare menar Westlund att det 

finns en risk med att metoden som En läsande klass representerar kan leda till en felaktig riktning i 

undervisningen då denna metod lägger fokus på att lära eleverna lässtrategiernas betydelse  istället för 

att fokus riktas på att eleverna ska få en djupare förståelse för textens innehåll (Sveriges Radio, 2014). 

 

3.3.2 Inferenser och Text-kopplingar  

Under läsning kan en effektiv läsare göra inferenser vilket handlar om att kunna ”läsa mellan raderna” 

det vill säga att ha förmågan att fånga upp bakomliggande budskap i texten. Läsaren gör sin tolkning 

av texten och blir därmed en medskapare av textens tolkning då det sker ett utbyte mellan läsare och 

text. En form av inferenser är att skapar inre mentala bilder. De inre bilderna är kopplat till läsarens 

tidigare erfarenheter av kultur och kunskap (Westlund, 2009). 

Läsförståelsestrategier som att på olika sätt göra kopplingar till texter bygger på schemateorin som 

handlar om att en läsare förstår texter på olika sätt beroende på tidigare erfarenheter och 

bakgrundskunskap (Westlund, 2009). Den första av de tre kopplingar som finns är att koppla texten 

till sig själv. Här behöver elever hjälp eftersom barn tenderar till att göra kopplingar till allt i texten 

men inte för att förstå en texts innehåll utan främst för kopplingens skull. Lärare måste därför leda 

elever för att de ska få en förståelse för att text-till-själv-kopplingar är till för att exempelvis kunna sätta 

sig in i en annan människas situation. Den andra text-kopplingen handlar om att göra kopplingar 
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mellan texter. Text-till-text-kopplingar kan exempelvis handla om att jämföra texter och finna likheter 

och olikheter men det kan också handla om att finna olika teman i texterna. Syftet med att kunna 

koppla en erfarenhet från en text till en annan är att man kan få en ny förståelse för den text man läst 

tidigare samtidigt som det kan underlätta förståelsen för den nya text som läses. Den sista strategin 

gällande text-kopplingar handlar om att koppla texten till världen. När eleverna får koppla sina 

erfarenheter av omvärlden via det de har tagit del av genom tv, nyheter eller genom att lyssna på vuxna 

kan de med hjälp av texter och i samtal tillsammans med andra få en bredare bild av sin omvärld 

(Stenson, 2006). 

 

 

3.3.3 Textsamtal 

Begreppet textsamtal kan tolkas på olika sätt beroende på textsamtalets fokus och vad som avses med 

undervisningen under textsamtal. Exempelvis kan syftet med textsamtal vara ett redskap till att 

introducera lässtrategier som sedan eleverna själva kan använda sig av för att kunna ta till sig innehållet 

av en text (Eckeskog, 2013). Lässtrategier som introduceras och modelleras av läraren utifrån 

textsamtal har visat sig vara av betydelse för att främja elevers läsförståelse ( Eckeskog 2013; Maloch 

2002). Användning av lässtrategier under textsamtal har också visat ge effekt för olika delar av 

språkutvecklingen så som den fonologiska medvetenheten och språkets form och funktion. En 

utveckling av dessa faktorer skapar i sin tur förutsättningar för en god läsförståelse (Eckeskog, 2013; 

Tjernberg, 2011). Textsamtal kan också användas för att i samtalet tillsammans skapa en djupare 

förståelse av en text genom att elevers olika idéer, erfarenheter och uppfattningar möts (Jönsson, 2007). 

Samtal kring texter gör det möjligt för elever som på egen hand ännu inte kan läsa så bra att kunna 

möta längre texter, ta del av textens innehåll och ge respons av texten utifrån ett aktivt deltagande i 

textsamtal (Jönsson, 2007; Sidall 1998).  

 

3.4 Lärarens användning av läsförståelsestrategier och metakognition 

 

Tidigare forskning av Eilers och Pinkley (2006) har visat att lärare i mindre utsträckning använder sig 

av läsförståelsestrategier som kan hjälpa eleverna till att få en djupare förståelse för all slags text. 

Läsförståelseundervisning har istället handlat om att läraren ställer frågor till eleverna för att ”mäta 

läsförståelse av en specifik text” ( fritt översatt, Eilers & Pinkley, 2006, s.13). 



 

9 
 

PIRLS: s internationella undersökning (2011) gällande elevers läsförståelse och läsförmåga visar att 

96% av de lässtrategier som användes i den svenska skolan hanterade sökning av information i en text. 

78% handlade om att kunna identifiera huvudbudskap i texten. 56% handlade om lässtrategin att kunna 

koppla texten till egna erfarenheter medan strategin att göra förutsägelser förekom med 38% i den 

svenska skolan och endast 27% använde sig av lässtrategin att kunna koppla texter till andra texter som 

lästs för att sedan jämföra dessa (Skolverket, 2012 s. 61).  

Lärares undervisning i läsförståelse handlar inte enbart om att lärare använder sig av olika typer av 

läsförståelsestrategier i undervisningen, utan lärare måste också ge undervisning till elever om hur dessa 

kan kopplas till metakognition, det vill säga elever behöver bli medvetna om sina egna tankeprocesser 

när de använder olika typer av lässtrategier (Westlund, 2009). Det är inte tillräckligt att endast uppmana 

elever till  att ”tänka om sitt eget tänkande”( fritt översatt,  McTavish, 2008, s.426) utan elever måste 

få stöd till att utveckla en förmåga att kunna anpassa och övervaka sin egen förståelse (McTavish, 

2008). Elevers metakognitiva förståelse behöver aktiveras för att de ska ha användning för den och när 

den aktiveras har det visat sig ge en positiv effekt på elevers läsförståelse (Kostons &Van der Werf, 

2015). I undervisningen av läsförståelsestrategier behöver lärare ge elever metakognitiva strategier som 

handlar om att hjälpa elever till att bli medvetna om syftet med läsförståelsestrategiernas användning 

och deras funktion. Det innebär också att stödja elever till att aktivt tänka kring val av strategi så att de 

blir medvetna om hur det gör för att förstå en text. Förutom att bli medveten om sitt eget tänkande 

behöver elever också kunna förändra det. Exempelvis om felaktig strategi valts behöver läsaren fundera 

över vad det var som gjorde att förståelsen för texten uteblev (Westlund, 2009).  

 

Undervisning i läsförståelse utifrån strategierna: att  göra förutsägelser, identifiera viktiga delar i texten, 

koppla texten till egna erfarenheter och ha en förståelse för textens uppbyggnad och ordningsföljd har 

tillsammans med en explicit undervisning av metakognitiva strategier visat sig vara effektivt, dels för 

att öka elevers användning av läsförståelsestrategier och dels för att främja elevers läsförståelse för alla 

typer av texter. En tydlig undervisning av läsförståelsestrategier kan med fördel införas under elevernas 

tidiga läsutveckling (Eilers & Pinkley, 2006).  

 

3.5 Lärarens roll i undervisningen av läsförståelse under textsamtal 

En introducerande undervisning med strukturerade lärarledda textsamtal där läraren först modellerar  

lässtrategier för att eleverna sedan självständigt ska kunna använda sig av dessa har visat sig vara ett 

viktigt stöd för att främja elevers läsförståelse ( Eckeskog , 2013; Eilers & Pinkley, 2006; Maloch, 2002). 
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Genom att läraren ställer olika typer av frågor så som fakta-, kontroll- eller inferensfrågor kan eleverna 

utveckla sin textrörlighet, att kunna hitta svar på frågorna i texten, mellan raderna och utanför texten 

genom att koppla till egna erfarenheter (Eckeskog, 2013; Jönsson, 2007). Det är viktigt att läraren leder 

samtalet på ett sådant sätt så att elevernas text-kopplingar till egna erfarenheter håller sig till innehållet 

av den text de läst. Eftersom barn tenderar till att ge detaljerade berättelser av personliga erfarenheter 

kan det bli ett felaktigt fokus på dessa erfarenheter i sig och inte på förståelsen för textens innehåll 

(Eilers & Pinkley 2006). Undervisning i läsförståelse handlar inte bara om lärarledda frågor som 

eleverna ska svara på. Utan läraren måste uppmuntra och visa eleverna hur de kan ställa egna frågor 

till texten för att få en djupare förståelse (Westlund 2013). Westlund (2009) sammanfattar betydelsen 

av lärarens roll i undervisningen av lässtrategier på följande sätt: ”Lässtrategier ska inte bara diskuteras 

utan även gestaltas. Detta sker genom att läraren först modellerar och eleverna sedan praktiserar. 

Strategianvändning är aldrig ett mål i sig” (Westlund, 2009, s.74).  

 

3.6 Skolans uppdrag och kunskapskrav gällande läsförståelse  

Skolans uppdrag är att ge elever rika möjligheter till att läsa, samtala och skriva. Genom att ge elever 

möjlighet att utveckla sin kommunikativa förmåga bidrar detta till att stärka elevers tilltro till sin 

språkliga förmåga (Skolverket, 2011a, s.9). Från och med hösten 2016 kommer elevernas kunskaper i 

läsförståelse bedömas redan i slutet av årkurs 1. Det nya kunskapskravet som lärare har att förhålla sig 

till vid bedömning av elevers läsförståelse innefattar: 

”Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på 

ett delvis fungerande sätt. Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt 

visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår 

problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv. I 

samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och 

jämföra detta med egna erfarenheter.”(Skolverket, 2016).  

De ytterligare kunskapskrav som gäller för godtagbara kunskaper i årskurs 3 och som lärare behöver 

beakta i utformandet av läsundervisningen är följande: Eleven ska genom att använda sig av 

lässtrategier kunna läsa elevnära texter med flyt. Eleven ska kunna visa grundläggande läsförståelse 

genom att återge viktiga delar av en texts innehåll. Eleven ska kunna föra enkla resonemang och relatera 

till egna erfarenheter kring texters huvudbudskap (Skolverket, 2011a).  
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3.6.1Olika typer av texter 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011a) redovisas de olika typer 

av texter som verksamma lärare har att förhålla sig till i sin undervisning. Dessa är: Skönlitteratur även 

kallade berättande texter och här ingår: ”rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, 

dramatik, sagor och myter” (Skolverket, 2011a, s. 222-223). Dessutom ingår olika former av 

sakprosatexter som beskrivande och förklarande faktatexter för barn (Skolverket, 2011a). 

 

4. Metod och Material 

Detta kapitel innehåller en beskrivning av den metod och de teorier om inlärning och undervisning 

som används för bearbetning, tolkning och analys av material, hur datainsamlingen genomförts samt 

vilket urval som gjorts.  

 

4.1 Teoretiskt perspektiv 

4.1.1 Socialkonstruktivism 

Den lärandeteori som ligger till grund för studien är socialkonstruktivism. Inom denna teori menas att 

kunskap dels konstrueras hos individen själv och dels genom individens deltagande i en social praktik. 

Lärande är en aktiv process, där mening kan skapas utifrån tidigare erfarenheter. Teoretiker som 

Bruner och Dewey ingår i det socialkonstruktivistiska synsättet. Bruners ansats handlar om att individer 

utifrån kognitiva strukturer som exempelvis mentala bilder kan skapa mening åt erfarenheter och 

upplevelser och detta kan medföra att de sedan kan gå bortom den information som kommit dem till 

dels. Dewey anser att lärande uppstår i ett socialt sammanhang där inläraren får möjlighet att koppla 

sina tidigare erfarenheter av relevans till den sociala kontexten (Wyndhamn, Riesbeck, & Schultz, 

2000). Tolkning och analys av undersökningen i dess helhet inspireras av konstruktivistisk teori. Yayha, 

Zamri & Noradinah, (2014) beskriver utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv att metakognition har en 

central betydelse i undervisning av läsförståelse när det gäller att skapa förståelse av den informationen 

som läsaren fått del av genom läsning. Utifrån läsning och undervisning i läsförståelse kan elever aktivt 

konstruera förståelse och kunskap av den inhämtade informationen genom att reflektera utifrån 

interaktion med textens innehåll och idéer (Yayha et al., 2014). 

 



 

12 
 

4.1.2 Scaffolding 

”Scaffolding”(stödstrukturer) innebär att läraren i ett tidigt stadium av lärandeprocessen behöver ge 

eleverna stödstrukturer som sedan succesivt kan tas bort för att eleverna ska klara mer och mer på 

egen hand (Westlund, 2009). Scaffolding ersätter inte ordet hjälp utan det är en speciell slags hjälp som 

kan stödja elever till att nå förståelse på ett nytt plan och utveckla nya färdigheter (Gibbons, 2002). 

Begreppet lanserades av Wood, Bruner och Ross (1976) (Clark & Graves, 2005). Bruner inspirerades 

av förgrundsgestalten till det sociokulturella synsättet Vygotskij och dennes tankar kring att utveckling 

av en individs intellekt sker i en social aktivitet. Begreppet scaffolding används i både konstruktivistisk 

och sociokulturell teori och i med att begreppet lanserades började forskningen att fokusera mer på 

lärares undervisning (Westlund, 2009). Scaffolding är den teori om undervisning som denna studie 

utgår ifrån i tolkning och analys av resultat gällande lärarens roll i undervisningen av 

läsförståelsestrategier. Studien utgår ifrån tre effektiva former av scaffolding under undervisning av 

läsförståelse så som beskrivet av Clark & Graves (2005). En första scaffolding är: ”Moment-to-

moment verbal scaffolding” (Clark & Graves, 2005, s.572) här handlar det om att läraren stödjer 

eleverna till att få en förståelse av en text. Utifrån textsamtal ställer läraren utforskande frågor till 

eleverna kopplade till textens innehåll. Under samtalets gång knyter läraren an till elevernas respons 

och använder sig utav det för att utveckla elevernas svar.  

En andra form av stödstruktur är scaffolding genom undervisning av läsförståelsestrategier. Syftet med 

denna stödstruktur är att i undervisningen stödja elever med olika läsförståelsestrategier för att bearbeta 

texter och för att de sedan ska kunna bli självständiga läsare. Läraren stödjer eleverna till att möta olika 

typer av texter och när eleverna blir alltmer kunniga fasar gradvis läraren ut eleverna till att självständigt 

använda sig av olika strategier. 

Den tredje formen är: ”Scaffolded reading experience” (Clark & Graves, 2005, s.575). Denna 

stödstruktur handlar om att stödja eleverna att lära sig att tycka om skönlitterära texter och faktatexter. 

Här är lärarens uppgift att leda och strukturera läsandet på så sätt att eleverna kan få den bästa möjliga 

förståelsen av texten. Det finns två faser i detta arbete, planeringsfasen där det är viktigt att läraren tar 

hänsyn till individens behov, val av text och syftet med läsning. Den andra fasen handlar om de 

läsaktiviteter som läraren involverar eleverna i före, under och efter läsning utifrån ställningstaganden 

gjorda av läraren i planeringsfasen. Slutligen handlar scaffolding om att ge elever tillräckligt med stöd, 

dock inte för mycket eftersom detta kan leda till en hämmande effekt på elevers egna kognitiva 

ansträngning som behövs för att växa som läsare (Clark & Graves, 2005).  
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4.2 Materialinsamling 

Den metod som användes för materialinsamlingen var kvalitativa intervjuer av typen semistrukturerad 

intervju. Kvalitativ intervju används då forskaren vill komma åt detaljrika svar av djupare karaktär. 

Fokus är den intervjuades inställning till något (Bryman, 2011). Denna intervjuform valdes eftersom 

fokus utifrån undersökningens syfte och frågeställningar var att fånga de intervjuade lärarnas inställning 

och åsikter gällande lässtrategier i undervisningen. Semistrukturerad intervju är en form av kvalitativ 

intervju som kännetecknas av en flexibel process. Intervjuaren använder sig av en lista (även kallad 

intervjuguide) av teman med de frågor som ska behandlas. Under intervjun kan frågornas ordning 

variera och avvikande frågor i from av följdfrågor ställas (Bryman, 2011).  

Intervjuerna genomfördes på två olika skolor i skilda kommuner. Materialet som samlades in skulle 

utgöra resultat till två olika undersökningar med skilda syften därför genomfördes intervjuerna med 

hjälp av författaren till den andra undersökningen. Intervjuerna organiserades genom att fördela en 

skola per intervjuare. Syftet med detta arbetssätt var att få tillgång till en större mängd data och med 

en förhoppning att få till stånd ett eventuellt bredare perspektiv i relation till arbetets syfte och 

frågeställningar. Syftet var alltså inte att jämföra skolornas resultat. På en skola genomfördes en 

pilotintervju. Det gjordes för att säkerställa att de utformade frågorna fungerade i svårighetsgrad, 

tydlighet och ordningsföljd. En pilotintervju gör det möjligt att upptäcka om instruktioner kring en 

specifik fråga är tillräcklig (Bryman, 2011). Det som upptäcktes utifrån pilotintervjun var att frågorna 

och undersökningen i sin helhet höll däremot behövdes tydliggöras vad som avsågs med lässtrategier 

i denna studie för att få ett mer strukturerat samtal med fokus på lässtrategier för att utveckla 

läsförståelse. Intervjuerna fördelades jämt mellan två skolor där en lärare i varje årskurs intervjuades. 

Eftersom det insamlade materialet utifrån pilotintervjun ansågs som relevant för studiens syfte valdes 

att inkludera materialet i undersökningen. Detta resulterade i att det på en skola intervjuades fem lärare 

där två var verksamma i årskurs 2. Det totala materialet som ligger till grund för undersökningens 

resultat utgjordes av nio intervjuade klasslärare verksamma i årkurs F-3.  

Till stöd för att få svar på undersökningens frågeställningar upprättades tillsammans med en 

studentkollega en intervjuguide (Bilaga 1) där frågorna utformades efter bestämda teman (Bryman, 

2011). Intervjuguiden bestod av två frågeområden, ett specifikt matchat för att få svar på denna 

undersöknings syfte och frågeställningar och ett frågeområde innehållande frågor riktade till den andra 

undersökningen. Trots denna uppdelning innehöll båda områden frågor som beroende på karaktär av 

svar även var intressanta för denna undersökning. Intervjuerna spelades in med hjälp av en telefon. 
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Ljudinspelning valdes eftersom det i kvalitativa undersökningar är av intresse att inte bara få tag i vad 

som sägs men också hur de som intervjuas uttrycker något. Det inspelade materialet transkriberades, 

vilket innebär att ordagrant överföra de intervjuade lärarnas svar till skrift för att på så sätt få fram en 

detaljrik analys ( Bryman, 2011).  

De forskningsetiska aspekter som togs hänsyn till under insamling av det empiriska materialet är att 

samtliga berörda personer det vill säga rektorerna på de skolor där intervjuerna genomfördes och de 

lärare som intervjuades fick information om undersökningens syfte och dess process genom ett 

informationsbrev (Bilaga, 2 ). Lärarna informerades också om att deras deltagande i undersökningen 

var frivilligt (Bryman, 2011). Innan intervjuerna på skolorna genomfördes ansöktes om ett 

godkännande från respektive rektor. Ljudinspelning från intervjuerna förvarades så att inte obehöriga 

kunde få del av dem. De transkriberingar som gjordes innehåller inte intervjupersonernas riktiga namn 

(Bryman, 2011). 

 

4.3 Urval 

Undersökningsgruppen utgör nio stycken klasslärare ifrån förskoleklass till årskurs 3 från två skolor i 

skilda kommuner. Kriterier för urval var att respondenterna skulle vara klasslärare och ha det 

övergripande ansvaret för elevernas läs- och skrivutveckling. Detta för att få en inblick i lärares 

inställning till olika typer av lässtrategier både i teori och i praktik. Ett annat urvalskriterium var att 

undersökningsgruppen skulle utgöra två klasslärare ifrån varje årskurs, detta för att få en bredare inblick 

i lärares inställning till olika typer av läsförståelsestrategier i undervisningen och i relation till årskurs. 

 

4.4 Analys 

Materialet analyserades i ett första steg tillsammans med min kollega, detta gjordes för att undvika 

eventuella feltolkningar av det material som kom mig till dels i andra hand. Materialet analyserades 

genom tematisk analys. Detta innebär att utifrån insamlad data identifiera teman och subteman vilket 

är grundläggande i en kvalitativ undersökning (Ryan & Bernard, 2003). Det är viktigt att tematiskt 

kategorisera genom att identifiera nyckelteman under studiens undersökningsfas annars har inte 

forskaren något att förklara, beskriva och jämföra (Ryan & Bernard, 2003). De teman som fastställdes 

kommer dels utifrån en förståelse av ämnet införskaffat genom tidigare studier av forskning där ämnet 
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berörs och dels utifrån det empiriska materialet (Ryan & Bernard, 2003). I en första utgångspunkt av 

analysen användes samma teman som i intervjuguiden under intervjuprocessen. Dessa teman 

utformades utifrån tidigare förståelse av ämnet. I ett andra steg analyserades endast av mig det material 

som var av intresse för denna studie. Genom att läsa materialet noggrant ett flertal gånger resulterade 

i att nya teman uppkom (Bryman, 2011). Teman söktes i intervjumaterialet utifrån repetitioner, likheter 

och skillnader (Ryan & Bernard, 2003). 

 

 

4.4.1Presentation av de intervjuade lärarna 

Lärarna som intervjuades är verksamma klasslärare med en behörig lärarutbildning och med olika lång 

yrkeserfarenhet. På båda skolorna intervjuades fyra lärare, en i varje årkurs och på en av skolorna 

intervjuades ytterligare en lärare i årskurs 2 genom en pilotintervju som valts att inkluderas i resultatet. 

Lärarna kommer i resultatet att benämnas med fiktiva namn. För att underlätta för läsaren kommer 

första bokstaven i de tilldelade namnen representeras av första bokstaven i respektive årskurs. 

Eftersom årkurs två och tre börjar med samma bokstav kommer lärarnas namn i årskurs tre börja med 

Tr. Lärarnas namn kommer i denna studie vara följande: I förskoleklass, Frida och Freja, i årskurs ett 

Ester respektive Eva, i årskurs två, Thea, Tara och Tove samt i årskurs 3 benämns lärarna i denna 

studie till Tracy och Treana. 

 

5. Resultat 

5.1 Vilka olika typer av läsförståelsestrategier används i undervisningen?  

I förskoleklass handlar läsförståelse mycket om att kunna få en förståelse för en text genom att lyssna 

när läraren läser högt för barnen medan det i de andra årkurserna också handlar om att själv läsa och 

bearbeta en text. Eleverna kan utveckla sin läsförståelse genom att på olika sätt få stöd och hjälp att 

bearbeta texters innehåll. Lärarna modellerar olika typer av läsförståelsestrategier som sedan eleverna  

självständigt ska kunna använda sig av. Även i förskoleklass introduceras olika typer av lässtrategier 

för att utveckla elevers läsförmåga och läsförståelse.  
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5.1.1 Läsfixarna 

Av samtliga intervjuade var det sex av nio som medvetet använde sig av de fyra läsförståelsestrategierna 

Läsfixarna (3.3.1), dock i varierad omfattning och genom skilda tillvägagångssätt. Vidare visar resultatet 

att samtliga lärare som använde sig av undervisningsmodellen, oavsett årskurs, arbetade mest med 

strategin att förutspå (Spågumman). Lärarna Thea och Tara beskriver att Spågumman och Detektiven 

(Fröken- Detektiv) som letar och reder ut svåra ord och begrepp används mest före läsning. Resultatet 

visar också att samtliga lärare som använde sig av Läsfixarna inte tillämpade strategin Frågeapan 

(Nicke- nyfiken) i lika stor utsträckning i undervisningen som Spågumman. När strategin Frågeapan  

används i undervisningen är det inte av eleverna i första hand utan av läraren som ställer frågor till 

texten för att hjälpa eleverna att reda ut sådant som de inte förstår. Även strategin att fånga in det 

viktigaste i texten (Cowboy- Jim med Lasso) visade sig inte förekomma i någon stor utsträckning i 

undervisningen. Ett flertal lärare nämnde också att denna strategi, var något som uppfattades som  

svårt för eleverna. 

I resultatet framkommer att samtliga strategier är introducerade i undervisningen av de lärare som 

använder sig av metoden i åk 1-3 förutom Frida i förskoleklass som endast introducerat Spågumman. 

Läsfixarna introducerades av lärarna genom att lära ut en strategi i taget. Samtliga lärare talar om att 

strategierna modelleras i undervisningen när läraren läser högt för eleverna. Både Thea och Tara tar 

upp att det använt sig av materialet En läsande klass när de skulle introducera de olika strategierna i 

Läsfixarna. Både Frida och Eva berättar att strategierna i Läsfixarna introducerades för eleverna med 

hjälp av konkret material i form av handdockor. De båda lärarna anser att syftet med att använda sig 

av handdockor är att det ska bli  konkret och tydligt för barnen att hänga upp de olika strategierna på. 

Treana menar att det är viktigt då man ska introducera en ny strategi för eleverna att ”våga bjuda på 

sig själv och va påläst”. Hon tycker också att det är viktigt med tydlig undervisning i 

läsförståelsestrategier och att använda sig av konkreta saker eftersom ”vissa barn är visuella, måste få 

se och vissa barn är auditiva, dom hör och kommer ihåg vad jag sagt”. Vidare visar resultatet att i de 

klasser där samtliga Läsfixarna introducerats arbetar eleverna inte i någon stor utsträckning 

självständigt med de olika strategierna. Eva beskriver att det i hennes undervisning inte i nuläget 

förekommer att eleverna arbetar på egen hand med de läsförståelsestrategier som introducerats för 

dem. Hon förklarar dock att målet på sikt är att eleverna genom en tydlig undervisning och  

återkommande repetition av strategierna ska kunna självständigt använda sig av dem: ”vi försöker  […] 

verkligen liksom visa tydligt igen dom olika, och sen då är ju tanken att dom ska klara det själva men 

att man igen, repeterar lite så att dom kommer ihåg”. 
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Eva förklarar vidare att det är viktigt att undervisa elever i en strategi i taget för att de ska få en förståelse 

för de olika strategierna. Hon beskriver ett arbetssätt för detta som hon gjort med tidigare elever där 

eleverna fick olika uppdrag som de fick genomföra självständigt knutna till en strategi i taget: ”som jag 

jobbade tidigare […] att man tar en strategi som de ska jobba med […] då kör vi den ett tag, sen får vi 

ta en annan strategi då, för att dom verkligen ska förstå dom olika ”. Tara beskriver att hennes elever 

fått arbeta med Detektiven utan någon hjälp av läraren i första hand. Eleverna fick tillsammans med 

en kamrat reda ut svåra ord och begrepp som sedan i andra hand reddes ut tillsammans med läraren i 

helklass. Läraren Tuva beskriver hennes tankar kring tillvägagångssätt för att hennes elever succesivt 

ska kunna använda sig av läsförståelsestrategier på ett självständigt plan: ” jag börjar ju till exempel att 

dom arbetar två och två, efter att vi arbetat tillsammans i klassen så är det ju två och två och sen ska 

ju de ner på eh självständig nivå också, succesivt där dom får ta mer och mer ansvar själva”. Vidare 

berättar samma lärare att hon i sin undervisning hela tiden får uppmana eleverna att använda sig av de 

olika strategierna. Treana berättar att hennes elever fått arbeta i grupper med att sammanfatta texter 

utifrån tre stöd frågor ”vad handlade den om?, vad händer? och hur slutar det?”. Treanas uppfattning 

är att en del barn är ”jätteduktiga” på att sammanfatta själva medan en del behöver hjälp genom 

stöttande frågor. Hon menar att ge elever tillgång till ”stöttande” frågor bidrar till att eleverna känner 

sig trygga att våga bearbeta texten.  

 

5.1.2 Att göra förutsägelser 

Den strategi som tydligt framkommer i resultatet och som används i undervisningen av åtta lärare av 

de nio tillfrågade oavsett om de använder sig av Läsfixarna medvetet eller ej är att kunna göra 

förutsägelser. Tracey beskriver hur hon brukar använda sig av strategin att förutspå för att stödja 

eleverna i att få tag i en förförståelse för textens innehåll vilket hon menar underlättar för eleverna att 

sedan få en förståelse för texten: ” vi tittar på omslaget […] vad tror ni att den här boken ska handla 

om? […] syftet med att förutspå är ju att man får en förförståelse som gör att man lättare kan sätta sig 

in i texten sen”. Resultatet visar också att det vanligaste sättet att använda sig av strategin är att förutspå 

vad texten kommer att handla om innan man läser en text även om de också förekommer att eleverna 

får göra förutsägelser inne i texten. Exempelvis berättar Tracey att hennes elever får stanna upp i texten 

och fundera över: ”varför tror du att det blev så? Hur tror du att det kan bli? Hur kan fortsättningen 

bli?”. 

 

  



 

18 
 

5.1.3. Att identifiera huvudbudskap 

Tracey använder sig av strategin att identifiera huvudbudskap i texten oftast när de jobbar med 

faktatexter men de jobbar även med denna strategi utifrån skönlitteratur. Tracey förklarar att hon 

använder sig av frågeställningar för att eleverna ska få tag på huvudbudskapet så som: ”vad var det 

egentligen som det handlade om?[…] hur kom det sig att det här hände?, vad ledde det till?, hade man 

kunnat göra på något annat sätt?, hur hade det blivit då?”. När läraren Tara fick frågan om eleverna 

fick undervisning i att använda strategin att kunna identifiera huvudbudskap i texten svarade hon: ” 

Eh det kanske vi gör emellanåt […] i en faktatext så försöker man ju ringa in vad som är viktigast […] 

det är klart att efter att man har läst en text så kanske man pratar om deras erfarenheter och då är det 

ofta huvudbudskapet som kommer fram där, då du varit med om något liknande”. Läraren Eva menar 

också att hennes elever i undervisningen får identifiera huvudbudskap och oftast görs detta utifrån 

fabler men hon är osäker om detta är en strategi: ”fabler har jag läst ofta, för dom har ju ofta ett […] 

budskap så, sen om det är någon speciell strategi?”.  

 

5.1.4. Förståelse för textens uppbyggnad och ordningsföljd 

När det gäller att tänka kring en texts ordningsföljd görs detta i läsförståelseundervisningen på flera 

olika sätt. Läraren Freja berättar att hon med sina elever jobbar med en metod som heter Berättar-

10:an. Freja beskriver denna metod som ett pedagogiskt verktyg för att hjälpa elever till att få grunden 

i hur en berättelse är uppbyggd. Freja förklarar att det har flera rutor i ordningsföljd på tavlan där första 

rutan ska beskriva karaktär, andra rutan ska beskriva berättelsens mål, tredje rutan ett hinder och sista 

rutan i följden berättelsens slut. Freja berättar hur de konkret brukar jobba med eleverna kring Berättar-

10:an: ”Barnen får själva komma på vad vi ska skriva i rutorna, sedan gör vi detta gemensamt på tavlan, 

vi fyller i så att det blir en berättelse”. Även Thea beskriver att eleverna på olika sätt får jobba med 

förståelse kring en texts ordningsföljd. ”då kanske det har vart så att jag läst texten högt ehh och sen 

har de fått texten lite i delar att de ska lägga texten lite i ordning det handlar ju lite om innehållet att 

man får den gången”. 

 

5.1.5 Text-kopplingar 

Strategin att kunna koppla texten till egna erfarenheter (text-till-själv-koppling) förekommer brett i 

undervisningen och på olika sätt. I förskoleklass handlar det mycket om att eleverna får koppla till egna 

erfarenheter under högläsning i textsamtal. Även Ester pratar mycket om att eleverna får koppla texten 

till egna erfarenheter. Hon menar dock att eleverna får utrymme att berätta och koppla till sig själva 
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under hela skoldagen och att det inte behöver vara knutet till högläsning eller textsamtal. När Ester 

sedan fick följdfrågan gällande om hon använder sig av läsförståelsestrategier så som: att göra  

förutsägelser, identifiera huvudbudskap, förståelse för textens ordningsföljd, samt koppla texten till 

egna erfarenheter under textsamtal, svarar hon ”ja men det gör man ju av automatik”. Läraren berättar 

vidare att hon inte medvetet tänker att nu ska jag använda mig av den och den strategin utan att det 

sker naturligt i samtalet. Vidare beskriver Ester att textsamtal inte alltid kan vara planerade och 

schemalagda under en viss tid utan att de måste ske naturligt i undervisningen: ”jag tror inte att det kan 

vara så att nu har vi textsamtal och så tar jag fram en bok och så ska jag läsa det här och så tack och 

adjö så var det slut utan nånstans måste det komma mer naturligt”. Även Thea nämner att eleverna 

ges utrymme att koppla texten till egna erfarenheter men att detta sker automatiskt.  

Tuva uttrycker att det är viktigt att tänka kring det man läser hon berättar att hon redan i årskurs 1 

använder sig av uttrycket ”att läsa är att tänka” till eleverna. Lärarna Tracey och Treana beskriver att 

eleverna får genom samtal kring textens innehåll koppla till egna erfarenheter. Tracey menar genom 

att eleverna får koppla till sina egna erfarenheter under textsamtal kan viktiga frågor komma upp där 

eleverna både kan lära känna sig själva och andra: ”ibland kan det ju va så, nån som sitter och tänker 

nej men det är något fel på mig, så visar det sig att det kanske är fler som tänker som jag”. Tracey 

berättar att utav strategierna att göra förutsägelser, att koppla texten till egna erfarenheter, identifiera 

huvudbudskap och förståelse för textens ordningsföljd är strategin att koppla texten till egna 

erfarenheter den som hon använder sig mest utav även om hon inte har en förklaring till varför det ser 

ut på det sättet: ”Det jag gör oftast är det nog att jag försöker koppla till egna erfarenheter att det är 

nummer ett för mig, det är viktigt! Jag vet inte varför det är så men det är viktigt”. Vidare beskriver 

Tracey att kunna koppla texten till egna erfarenheter gör att man lättare kan ta till sig en texts innehåll 

genom att känna igen sig utifrån en karaktär eller en händelse i texten. Treana nämner att hennes elever 

får arbeta med att reflektera utifrån en texts innehåll genom att använda sig av en recension. Eleverna 

får då sammanfatta texten och utifrån det sedan reflektera över om det varit med om något liknande 

själv. 

Förutom att koppla texten till sig själv använder också en del av lärarna text-till-text-kopplingar och 

text-till-världen-kopplingar. Resultatet visar dock att dessa strategier är mindre vanliga i 

undervisningen. Eva berättar att strategin text-till-text-koppling känns nytt för henne: ” text-till-text 

det är ganska nytt […] det är ju nu på läslyftet som den har varit aktuell”. Även läraren Thea uttrycker 

en viss osäkerhet angående användandet av strategin text-till-text-koppling i undervisningen av 
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läsförståelse och funderar över om, hur och i vilken utsträckning hon använder sig av denna strategi. 

Hon nämner också att tillvägagångssättet att koppla till tidigare erfarenheter är mer vanligt i 

matematiken: ”Mm att man modellerar lite kanske […] eller att man kanske ställer frågor har vi läst 

någonting om det här liksom innan, för det kan jag ju känna att vi gör mer i matematiken kopplar vad 

har vi sett det här förut, nåt liknande medan neh det gör vi nog inte så mycket”. Tuva använder sig av 

text-kopplingar i sin undervisning men hon betonar att eleverna först och främst behöver bli säkra på 

att använda sig av Läsfixarna. Hon anser dock att text-kopplingar berikar men att man får fokusera på 

detta senare i trean då de andra strategierna blivit automatiserade. När Tuva får frågan om hon tycker 

att text-kopplingar är den svåraste typen jämfört med Läsfixarna svarar hon: ”nä nä det gör jag inte, 

jag bara känner att jag inte vill röra till det för mycket […] det blir lite rörigt för dom tror jag om man 

introducerar alla samtidigt så på så sätt har jag valt läsfixarna först”. Vidare menar Tuva att text-till-

själv-koppling kan göras tidigt men att text-till-världen-koppling kan vara svårt för eleverna om det 

inte har så mycket omvärldskunskap. Tuva är den enda läraren som nämner denna strategi. Även 

Treana och Tracey använder sig av text-kopplingar i undervisningen. Tracey nämner som exempel att 

text-till-text-koppling oftast används när det jobbar med något i NO eller SO. Exempelvis nu när de 

arbetar med forntiden får eleverna oftast titta på film om ämnet och sedan även läsa om det i SO-

boken. Hon nämner även att de sedan utifrån de båda texterna bearbetar fakta genom att göra en 

tankekarta.  

 5.1.6 Inferenser  

Ett flertal lärare nämner även strategin att läsa på, mellan och bortom raderna. Eleverna får på olika 

sätt finna svar i texten som finns på, mellan eller bortom raderna. Läraren Ester ser det som sin uppgift 

att locka fram en förståelse hos eleverna för textens innehåll och att detta kan göras genom att ställa 

frågor till eleverna där svaret inte finns direkt i texten. Samma lärare anser att det är viktigt att även 

undervisa elevernas föräldrar i vad som menas med att läsa mellan raderna så att de kan stödja sitt barn 

hemma vid läsning. Tuva nämner att hennes elever fått arbeta med strategin att skapa sig inre bilder 

en hel del. De har då också fått använda sig av en läslogg, en egen bok där eleverna fått måla bilder 

utifrån de texter de läst och sedan också beskriva sina bilder. Tuva använder sig inte av figuren 

Konstnären ifrån En läsande klass i sin undervisning. Hon betonar dock att det är viktigt att tydligt 

visa och undervisa om strategin att skapa inre bilder utifrån texten. Tuva uttrycker: ”den kan man inte 

va utan, Konstnären men jag arbetar inte med den uttryckt så”.( Läraren menar att hon använder sig 

av strategin att skapa inre bilder, men inte genom att använda figuren ifrån En läsande klass). Vidare 

anser Tuva att det flesta barn kan skapa inre bilder om det får hjälp och att denna strategi hjälper dem 
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att förstå en texts innehåll. Läraren Freja nämner att ”då inga bilder visas från texten, då får ju eleverna 

fantisera under tiden som man läser, hur det kan se ut” och i detta sammanhang påpekar Freja att 

eleverna brukar få måla en bild:” som man har i huvudet just då”. När Freja får frågan om hon tror att 

elevernas skapande av inre bilder är något som sker naturligt svarade hon: ”en del har ju svårare, då 

får man kanske gå tillbaka, kom du ihåg när det hände? Kom du ihåg hur det var då?”. Förmågan att 

skapa inre bilder kopplar Ester till elevens mognadsgrad när det gäller att lyssna samt elevers intresse 

Hon anser att när eleverna kommit upp i årskurs 2 har de mer erfarenheter och därför har eleverna 

också lättare att koppla händelser i texten till egna erfarenheter.   

5.2  Lärarnas inställning till olika typer av läsförståelsestrategier 

5.2.1. I vilket syfte använder lärarna läsförståelsestrategier? 

Eva och Tuva lyfter fram att ett övergripande syfte med att använda sig av olika typer av 

läsförståelsestrategier i undervisningen är att eleverna ska få en tydlig undervisning där läraren stöttar 

eleverna genom samtal kring texters innehåll och ger dem verktyg att kunna förstå en text. Eva menar 

att en tydlig undervisning i läsförståelse handlar också om att eleverna ska få rutin på hur en text kan 

bearbetas, eftersom tanken är att strategierna sedan ska automatiseras hos eleverna. Eva uttrycker: 

”annars är det många barn som bara hoppar över […] sånt dom inte förstår, […] en del barn vill bara 

att det ska gå snabbt”. Eva betonar att om man lär sig strategierna är det något man har med sig hela 

livet. Tuva menar att syftet med explicit undervisning genom samtal är att det hjälper ”dom som har 

lite svårigheter med sin läsning eller förståelse”. Vidare menar läraren att ”vissa som faktiskt är goda 

avkodare har ju en mindre god läsförståelse och då behöver dom ju höra dom här tankarna”. Genom 

att eleverna får ta del av varandras tankar i textsamtal anser Tuva att de kan nå en djupare förståelse 

för textens innehåll. När läraren Eva fick frågan i vilket syfte hon använde sig av läsförståelsestrategier 

i sin undervisning svarade hon med åtanke på Läsfixarna hon uttrycker ”jamen dels är det väl att det 

är forskningsbaserat men vissa påstår ju att det inte riktigt är det, i alla fall inte den här Konstnären  

(En läsande klass), men sen har det känts lite som att det är bra och många tycker”. Eva anser också 

att de olika strategierna i Läsfixarna kopplat till dess figurer blir ett tydligt sätt att uppmärksamma 

eleverna på de olika sätt som man kan ta sig an en text för att skapa förståelse. Både Tuva och Thea 

nämner att syftet med läsförståelsestrategier överlag är att när dessa undervisas och appliceras på texter 

kan eleverna få se innehållet på flera plan och inte bara på ytan. Tuva menar att eleverna får genom 

undervisningen av strategier och textsamtal tillsammans dra egna slutsatser, ta del av varandras tankar, 

reda ut och tänka till. Thea och Tara betonar att det är viktigt att utveckla elevers ordförråd för att 
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eleverna också ska kunna utveckla sin läsförståelse. Detta kan göras innan eleverna får läsa eller ta del 

av en text med hjälp av Detektiven. Treana menar att använda läsförståelsestrategier så som 

frågeställningar, text-kopplingar och tänka högt utvecklar ”jättemånga saker” så som väcka något inom 

eleverna, reflektion, lära känna sig själv, och andra, förståelse för andra människor och sin omvärld. 

Syftet är också enligt Treana att väcka lusten att själv vilja läsa och våga ta sig an texter och att texten 

blir betydelsefull.  

 
5.2.2.  Lärarnas erfarenheter av och inställning till läsförståelsestrategier i undervisningen. 

Ester menar att förutsättningen för att elever ska kunna få tag i en djupare förståelse av en texts innehåll 

behöver läraren inta en stödjande roll. Exempelvis kan läraren förstärka något utifrån textsamtal för 

den eleven som inte har en erfarenhet eller kunskap om någonting i texten och därför inte på egen 

hand kan skapa sig en inre bild. Ester uttrycker: ”Men för att förstärka det här då om man inte kan få 

den bilden i sitt huvud, jo men då förstärker jag det genom att rita och då hoppas jag att […] nån som 

inte vet får med sig det här”. Både Thea, Tara och Eva berättade att Läsfixarna introducerades för dem 

av specialpedagogen. Thea berättar att hon tidigare upplevt det som svårt att undervisa i läsförståelse. 

Treana berättar att hon inte tidigare undervisat i läsförståelse, med tydliga strategier: ”det är ett helt 

annat djup idag och det är roligare att undervisa också, mycket roligare när man har redskap och man 

förstår vad det leder till och vad det ger”. Vidare menar Treana att om man generaliserar så handlade 

läsningen förr om att läsa och svara på frågor men inte om hur man skulle göra, om man inte förstod 

så fick man träna mer.  

Tara fick frågan om det fanns någon figur i Läsfixarna som behandlade strategin att koppla texten till 

egna erfarenheter? Hon svarade då: ” Eh nej jag funderar på om det gör det. Nej det gör inte det, det 

blir ju mer att man själv tänker högt och reflekterar för att modellera”. Tara berättar vidare att hon 

tycker att det är viktigt för att få en djupare förståelse av texten, att eleverna kan koppla texten till egna 

erfarenheter. Samma lärare fick frågan om hon kunde se något negativt med att koppla specifika figurer 

i Läsfixarna eller En läsande klass till de läsförståelsestrategier som man vill att eleverna ska använda 

för att utveckla sin läsförståelse. Tara svarade då: ”Ja nån som inte vill va en spågumma som tycker det 

låter fånigt […] det finns ju en del barn som är lite fyrkantiga som tolkar allting bokstavligt […] för 

dom mesta så är det nog rätt tydligt i alla fall”. Tuva riktar kritik angående En läsande klass hon menar 

att det kan vara en fallgrop när en metod kommer: ”som en allenarådande och facit ungefär” och att 

som lärare utan att reflektera köra på med metoden. Vidare berättar läraren: ”skulle jag jobba på enligt 

dom planeringarna (En läsande klass planeringar) så hade jag nog till och med gjort så att barnen inte 
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hade velat höra talas om dom där figurerna tillslut”. Tuva menar att om man följer metoden och 

använder sig av deras texter blir det väldigt lösryckt men hon anser dock att metoden är ett bra redskap 

för lärare men att det är viktigt att reflektera över det man gör. Ester nämner att det är viktigt vid 

introduktion av de olika figurerna att tydligt tala om för eleverna ”att det inte är själva gubben i sig” 

som är viktigt.  

Treana anser att det är viktigt att använda sig av samma strategier återkommande för att eleverna ska 

bli trygga i strukturen. När de olika strategierna återkommer i undervisningen så ger man chansen till 

den elev som har svårt uttrycka sig att låna kompisens uttryck. Även läraren Ester pratar om att elever 

gynnas av att få ta del av varandras tankar i användandet av läsförståelsestrategier. Hon menar att när 

en elev delar med sig av sina egna erfarenheter utifrån en texts innehåll under textsamtal kan det hjälpa 

en elev som inte har den erfarenheten att skapa förståelse genom att lyssna på sin kompis: ”då har dom 

ju berättandet ifrån sin kompis”. Freja berättar utifrån hennes erfarenheter att om eleverna ska få in en 

läsrytm som så småningom leder till läsflyt och även gynnar läsförståelse behöver hon undervisa och 

laborera med stavelser. Frida menar att leken i förskoleklass är viktig för att motivera och att lärare 

måste ha ett förhållningssätt som ibland är ganska kravlöst och stöttande, exempelvis att eleverna får 

ligga ner på mattan ibland när läraren läser bara de är delaktiga och aktiva.  

Något som Ester av erfarenhet sett är att bilderna i en text  på olika sätt kan hjälpa elever att förstå en 

text. Bilderna kan användas för att göra förutsägelser innan texten läses och men också inne i texten 

kan bilderna användas som ett stöd  för att skapa förståelse. Ester berättar också att hon av erfarenhet 

sätt att det är viktigt att lära eleverna att läsa sammanfattningen på baksidan av en bok för att eleverna 

ska kunna göra medvetna val utifrån den informationen angående vilken bok de vill låna men att det: 

”tar tid att komma dit”. Ester tycker också att det är viktigt att man lyssnar på barnen och fångar upp 

” dom där små sakerna, det kan ju vara nån sekund när du står vid en bänk” så att inte samtal om texter 

bara sker under vissa tider på schemat. Eva säger att hon av erfarenhet sett att många elever har svårt 

med att sammanfatta. Det är ”väldigt svårt för många barn, antingen vill man skriva av hela texten eller 

berätta hela”. Thea tycker att Läsfixarna har hjälpt på flera sätt, både med ordkunskap och att förstå 

texter bättre. Vidare beskriver Thea att hon avsätter mycket tid i undervisningen på att bearbeta och 

diskutera texters innehåll tillsammans med eleverna. Thea beskriver att syftet med detta är  framför allt 

att stödja de elever som har de svårare med läsning och förståelse men hon beskriver också att hon 

tror att textsamtal även gynnar de som kommit lite längre: ”Jag tänker på nyanlända […] det går ju 

nästan inte att bara låta dem ta sig an en text utan att ha fått någon slags stöttning innan och det är ju 
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inte bara för dom utan jag tänker att det är ju även för dom som inte har det så lätt och jag tänker att 

det gynnar även dom som har kommit rätt så långt för dom bidrar ju till samtalen på ett lite djupare 

plan så att man får upp nivån lite granna”. Thea berättar vidare att hon tycker att reflektion är 

jätteviktigt för läsning och läsförståelse, att man inte bara kan läsa mekaniskt. Tuva menar att hon 

tydligt sett att lässtrategier hjälper elever med både avkodning, förståelse och läsflyt och att eleverna 

måste få lära sig att tänka när man läser. Tuvas inställning till strategierna hon använder sig av är att 

det är ”dom som inte har utvecklat en god läsförståelse som måste ha nånting att luta sig mot och ha 

verktyg”. Tuva har med erfarenhet sett att de elever med god läsförståelse ändå kan gynnas av 

textsamtal eftersom deras läsförståelse kan utvecklas och fördjupas genom att läraren visar ”på vägar” 

(strategier) som de sedan kan använda sig av själva. Treana anser också att strategierna under textsamtal 

ger eleverna möjlighet att nå djupare och förstå mer än om de exempelvis läser själva. Hon menar att 

om eleverna har verktyg så vågar de ta sig an en text på ett annat sätt ”än om man bara sitter där och 

får en text framför sig”. Läraren betonar vidare att strategierna är viktiga hjälpmedel för läsutveckling 

och jämför med ”en snickare kan ju inte göra sitt jobb utan verktyg” vidare menar Treana att det är 

lärarens uppgift att ge eleverna konkreta verktyg.  

Resultatet visar också att samtliga lärare är öppna för nya metoder och är positiva till att testa på nytt. 

Lärarna uttrycker på olika sätt att de dock inte vill hasta in i något utan att det vill undersöka det nya 

som kommer. Det finns fyra faktorer som framkommer i det sammanställda resultatet som viktiga 

angående de ställningstaganden läraren måste ta när det kommer en ny undervisningsmetod. Dessa är: 

beprövad erfarenhet (genom kollegialt lärande), utgå ifrån eleverna (kan detta gagna mina elever?), 

finns forskning som styrker metoden? Och ett gemensamt förhållningssätt mellan kollegor (så att 

eleverna får en röd tråd mellan låg- och mellanstadium). 

5.2.3.  Läsförståelsestrategier och olika texttyper 

Av de lärare som använder sig av Läsfixarna tror samtliga att man kan använda sig av dessa olika 

läsförståelsestrategier till alla typer av texter. Dock framkommer det i resultatet att en del lärare gör en 

viss skillnad på vilka strategier som används och hur de används beroende på om det handlar om en 

skönlitterär text eller en faktatext som ska bearbetas. Tuva använder Läsfixarna som bas men hon 

betonar att hon tycker det är viktigt att utrusta eleverna ”med ett helt batteri med verktyg […] så kan 

de använda dels de verktyg som dom tycker att dom har mest nytta av […] och välja ut lämpligt verktyg 

efter text”. För att läsa och förstå faktatexter använder Tuva Adrienne Gears fem 

läsförståelsestrategier. Hon menar att dessa strategier påminner om Läsfixarna. Hon pratar specifikt 
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om strategin att Zooma-in och liknar den vid Spågumman. Tuva anser dock att just vid en faktatext 

blir det mer tydligt för eleverna att Zooma-in, då kan eleverna på ett tydligt sätt förstå att man behöver 

ta till sig fakta som är viktig i texten för att lära sig mer om något ämne. När läraren Eva får frågan: 

”anser du att det finns läsförståelsestrategier som kan appliceras och hjälpa eleverna att förstå alla slags 

texttyper och i så fall vilka strategier skulle du vilja säga kan göra detta?” svarar hon följande: ”alltså 

det är ju dom här strategierna som är dom mest kända nu […] fem i den ena, En läsande klass och i 

den andra Läsfixarna är dom ju bara fyra, men det tror jag man kan använda i alla texter”. Exempelvis 

”att man läser om svåra ord och ställer frågor under tiden man läser […] Reportern, då som den heter 

den ena, det är väl nån apa i den andra då men […] dom är ju väldigt bra så”. När det gäller att reda ut 

svåra ord och begrepp använder sig Thea och Tara strategin Detektiven i Läsfixarna och anser att detta 

är en viktig strategi som kan appliceras och hjälpa eleverna att ta sig an alla typer av texter. 

Läsförståelsestrategin text-kopplingar och främst text-till-själv-koppling framkommer i resultatet att 

samtliga lärare använder sig av i undervisningen och under textsamtal för både faktatext och 

skönlitterärtext.  

Treana berättar att när man undervisar elever i läsförståelse utifrån en faktatext handlar det om att ge 

eleverna strategier att sökläsa, djupläsa och översiktsläsa. Vidare berättar Treana att hon anser att det 

är viktig att eleverna lär sig att skilja på olika typer av texter. Eleverna får träna sig på detta genom att 

de letar efter typiska drag i texten för att ta reda på vilken typ av text det är och utifrån det sedan 

angrips texten på olika sätt. Även Tuva menar att det är viktigt att eleverna förstår vilken typ av text 

som de läser för att på bästa sätt kunna bearbeta texten. Vidare beskriver läraren att det i 

undervisningen är viktigt att samtala med eleverna om olika texters uppbyggnad och struktur genom 

att läsa rubriker, inledning, bilder och genom att använda sig av olika strategier: ”barn har ju inte 

strategier att ta till sig texters uppbyggnad om man inte pratat om det”. I resultatet framkommer även 

att lärarna Tracey och Thea anser att strategin förståelse för texters ordningsföljd kan appliceras till alla 

typer av texter. Tracey anser inte att man kan använda strategin att göra förutsägelser på en faktatext 

eftersom ”om du inte kan om det du ska läsa innan […] är det ju svårt att göra en förutsägelse”. Även 

lärarna Thea och Tara skiljer på hur de använder sig av läsförståelsestrategier beroende på textyp. Thea 

beskriver att det som skiljer sig åt är att vid bearbetning av skönlitterära texter används frågor av typen 

på ytan, mellan raderna och under ytan till texten medan en faktatext istället bearbetas genom att de i 

undervisningen gemensamt plockar ut det som är viktigt och utifrån det sedan gör en tankekarta. Tara 

berättar att när hon tillsammans med eleverna bearbetar faktatexter: ”är vi nog inte lika bra på att ta 

fram figurerna” i Läsfixarna”, hon förklarar detta med att hon ofta arbetar utifrån En läsande klass 



 

26 
 

studiehandledning som utgår mycket ifrån skönlitterära texter och att hon därför är inlärd på det. Dock 

tror Tara att hon ändå utgår ifrån Läsfixarna vid faktatexter. Resultatet visar också att de flesta lärarna 

ansåg att strategin att sammanfatta (Cowboy- Jim med Lasso) kan användas till samtliga texter.  

 

5.3 Lärarens roll under textsamtal och i undervisning av läsförståelsestrategier 

Resultatet visar att samtliga lärare använder sig av textsamtal i undervisningen för läsförståelse och för 

att modellera olika lässtrategier till eleverna. Resultatet visar också att samtliga intervjuade anser att 

läraren har en viktig roll under textsamtal. Frida menar att pedagogen inte behöver vara den som 

”pratar mest” men att det är viktigt att läraren styr upp samtalet och håller nivån. Frida lyfter fram att 

det är viktigt att man ”brinner för det man gör”. Både Frida och Freja betonar vikten av att arbeta på 

ett lekfullt sätt där man är öppen för barnens intressen och funderingar och bjuder in barnen i samtalet. 

Båda lärarna använder textsamtal för att utvärdera om barnen hängt med och lyssnat. Läraren Frida 

berättar vidare att hon under textsamtal stöttar barnen till att fråga egna frågor och till att använda 

läsförståelsestrategin Spågumman på egen hand. Frida menar att de elever som har kommit lite längre 

och som har varit aktiva lyssnare inte bara kan berätta textens innehåll utan att de också kan formulera 

egna frågor utifrån texten. 

Eva beskriver att den viktiga roll läraren har i textsamtalet är att ”verkligen visa dom på strategierna”. 

Vidare menar Eva att man under textsamtal kan ge elever exempel på hur man kan göra när någonting 

i texten uppfattas som svårt, att man som lärare kan visa hur vi vuxna gör så att eleverna förstår att 

strategierna inte bara är för dem: ”utan det är viktigt hela livet”. Både Thea och Tuva anser att läraren 

har en viktig roll under textsamtal för att visa de strategier som eleverna behöver för att få en bredare 

förståelse för texten. Thea uttrycker att läraren har ”en modellerande roll att visa på hur man kan göra 

för att förstå en text på lite olika nivåer”. Även Tuva talar om en stödjande roll under textsamtal: ”vi 

behöver stötta och succesivt sen släppa, eller ta ner våra byggnadsställningar, men en stor roll tänker 

jag för att leda dom och alltså utmana dom i sitt lärande”. Även Treana tar upp att läraren är viktig i 

textsamtalet för att modellera och ge elever de verktyg som de behöver för att kunna få förståelse för 

en text och för att de sedan mer självständigt ska våga ta sig an en text på olika sätt. Treana menar att 

man inte kan ”lämna dom åt sitt öde, att de får klara själva utan att, vi måste visa på goda exempel, 

modeller och verktyg att använda”. Tracey och Ester lyfter fram att läraren har en viktig roll i textsamtal 

för att leda och öppna upp för fördjupade samtal där eleven får koppla till egna erfarenheter. Läraren 
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Ester ser det som sin roll att under textsamtal locka fram inre bilder hos eleverna: ”för det är ju dom 

här inre bilderna man vill skapa för barnen oavsett vad det handlar om så att barnen kan förstå att det 

man läser inte bara är ord […] utan det finns någonting bakom de här orden”.  

 

5.3.1 Lärarens val av frågor under textsamtal 

Resultatet visar att samtliga lärare anser att valet av frågor under textsamtal är viktigt. Lärarna Frida 

Freja och Ester beskriver också att det är viktigt att ta till vara på elevers intressen och deras frågor 

under textsamtal. Freja menar att ett öppet samtalsklimat där eleverna får ställa sina frågor under 

högläsning ”är helt ok för då kanske de har lärt sig något annat som dom har suttit och funderat över”. 

Hon beskriver också att hon brukar spinna vidare på barnens frågor som kommer upp under 

textsamtalet och ta reda på sådant som de inte vet genom att exempelvis ”googla”.  Samtliga lärare 

beskriver att de under textsamtal använder sig av olika typer av frågor och på olika nivåer för att 

eleverna ska få tag på förståelsen av texten på flera plan. Freja berättar att hon också använder sig av 

mer strukturerade textsamtal där fokus är att eleverna ska få tag i eller få förståelse för något. Då ställer 

hon mer utforskande frågor där svaret inte finns direkt i texten. Eva beskriver att hon inte alltid tänker 

på vilka typer av frågor som hon ställer under textsamtal: ”oftast blir det ju bara naturligt att man ställer 

en fråga som man själv tycker passar eller är intressant eller liksom för att man vill få igång”. Eva 

berättar vidare att de gånger då eleverna inte fångas så mycket av texten kan det vara svårare att få 

igång ett samtal och att man då som lärare behöver ställa lite frågor för att få igång samtalet.  

Ester menar att om man som lärare är osäker på att ställa frågor till texten är det bra att det finns 

material att tillgå med redan färdiga frågor så att det inte bara blir ja och nej frågor. Även Tara pratar 

om lärarens roll i valet av frågor: ”man kan ju alltid bli bättre på att ställa bra frågor”. Läraren beskriver 

att hon förbereder sig genom att själv läsa texten och fundera över dess innehåll innan hon läser texten 

för eleverna. Tara menar att man kan få jättebra diskussioner genom spontana frågor under textsamtal 

också men om det ska ge lite mer är det bra att vara förberedd och tänka efter vad det är jag vill att 

eleverna ska få lära sig. Tracey uttrycker gällande lärarens roll i valet av frågor: ”ibland så tänker man 

innan man ska ställa frågorna […] men så blir det knasigt ändå och ibland så faller det sig naturligt med 

frågorna att det bara kommer naturligt så på ett annat sätt”. När Tracey fick frågan om hon använder 

sig av att ställa frågor på olika nivåer så som på ytan, mellan raderna och under ytan svarade hon att 

det beror på vilken typ av text som man utgår ifrån då läraren menar att i vissa texter är det svårt att få 

tag i ”under ytan frågorna och då krävs det mer förberedelse”. 
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Treana tycker att det absolut är viktigt att läraren tänker till innan frågor ställs till eleverna om textens 

innehåll. Läraren refererar till läroplanen och menar att man ska ställa frågor utifrån de förmågor som 

eleverna ska utveckla enligt den, att de ska kunna ”beskriva, berätta, dom ska reflektera, analysera”. 

Treana menar att det inte är så mycket de frågor där det finns ett rätt eller fel som hon väljer att använda 

sig av, utan frågor av reflekterande karaktär. Att ge eleverna tillfälle att få göra kopplingar till sig själva, 

att motivera och tänka. Genom ett sådant arbetssätt blir ”texten levande att man försöker föra den 

utanför klassrummet, att den inte stannar här”. Ester anser att det är viktigt att tidigt  undervisa eleverna 

om hur man kan läsa mellan raderna.  Hon menar att eftersom en del barn som kan läsa felfritt ändå 

inte förstår vad texten handlar om är det viktigt att hela tiden försöka koppla eleverna till textens 

handling genom att ställa frågor som kanske inte finns direkt svar på i texten: ”det tror jag är jätteviktigt 

att vi startar med redan i ettan för då har vi med oss det hela vägen för det är ju så här […] dom kan 

ju läsa en hel bok helt felfritt men dom har inte förstått alls vad det handlar om”. Tuva menar att hon 

främst vill ha frågor som utmanar eleverna så att eleverna får tolka och läsa mellan raderna. Läraren 

berättar vidare att hon inte vill lägga sina frågor på ”ytnivå” eftersom det är något som hon tror att 

eleverna utifrån textsamtal klarar av själva. Tuva menar dock att eleverna kan behöva frågor på ytnivå 

när det gäller faktatexter. Även Thea beskriver att både öppna frågor av djupare karaktär och 

detaljfrågor är viktiga. För de nyanlända eleverna kan detaljfrågorna vara av värde för att de också ska 

kunna vara delaktiga i samtalet då de oftast kan svara på sådana frågor. Thea anser att syftet med 

frågorna är att man ”får en känsla av att dom förstått innehållet i texten inte egentligen att komma ihåg 

detaljer och sånna saker utan mer att förstå syftet med texten, grundinnehållet liksom”. Vidare 

beskriver läraren att de eleverna som kanske inte säger så mycket under textsamtal ändå är med på 

tåget genom att de har hört vad klasskamraterna har sagt. 

 

6. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras undersökningens val av metod, materialinsamling och analys av material. Här 

diskuteras också undersökningens tillförlitlighet, validitet, undersökningens resultat i relation till 

tidigare forskning och undersökningens teoretiska utgångspunkt. Slutligen delges förslag till vidare 

forskning. 
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6.1 Metoddiskussion 

För undersökningens insamling av material valdes att göra semistrukturerade intervjuer. Orsaken till 

varför just denna kvalitativa intervjuform antogs och inte en ostrukturerad intervju som enligt Bryman 

(2011) kan liknas vid ett vanligt samtal, var en vilja att redan vid intervjuprocessen dela in arbetet i 

teman utifrån undersökningens syfte och frågeställningar. Eftersom materialinsamlingen gjordes med 

hjälp av en kollega, där intervjuprocessen tog plats på två skilda håll och den totala empirin skulle 

utgöra resultat för två olika undersökningar med skilda syften, upprättades en intervjuguide. Detta 

gjordes dels för att säkerställa att frågorna som ställs under intervjuerna täcker båda undersökningarnas 

forskningsområden och dels för att säkerställa en jämförbarhet mellan de två intervjuprocesserna 

(Bryman, 2011). 

 

Genom att intervjuerna fördelades mellan mig och min kollega och genomfördes på varsin skola i 

skilda kommuner möjliggjordes att fler lärare kunde intervjuas som i sin tur medförde tillgång till en 

större mängd data. Dessutom förmodas att det totala materialet är av ett bredare perspektiv än om 

empirin endast skulle bestå av intervjuade lärare ifrån en skola eftersom hälften av de lärare som 

intervjuats inte är verksamma i samma organisation eller kommun som de övriga. Däremot skulle 

denna studie ha fått ett än mer bredare material om intervjuerna hade följts åt av observationer av de 

intervjuades undervisning i läsförståelse. Detta skulle öka studiens tillförlitlighet eftersom 

undersökningens syfte och frågeställningar genom ett sådant tillvägagångssätt skulle besvaras utifrån 

en större mängd av kvalitativ data ifrån både intervjuer och observationer vilket också skulle ge en 

möjlighet för forskaren att jämföra kvalitativ data från de båda undersökningsmetoderna. Även om 

syftet med studien inte var att jämföra intervjumaterial mellan skolorna framkom det under analys av 

material att de båda skolornas sätt att arbeta med läsförståelse och läsförståelsestrategier utifrån 

respektive intervjuade lärares beskrivning skiljer sig till viss mån. Denna upptäckt kan på detta sätt 

styrka att materialet innehåller ett bredare perspektiv på grund av valet att intervjua lärare verksamma 

på två skolor i skilda kommuner. Trots detta finns det en medvetenhet att resultatet som framkommit 

genom denna studie inte på något sätt kan generaliseras, då det insamlade materialet kommer ifrån ett 

mindre antal intervjuade lärare kan inte dessa personers svar och inställningar vara representativa för 

en hel lärarkår (Bryman, 2011).  

  

Sammanlagt består materialinsamlingen av intervjuer ifrån nio lärare. Ett kriterium för urval som 

gjordes för att öka studiens tillförlitlighet var att lärarna skulle vara klasslärare och ha det övergripande 
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ansvaret för elevernas läs- och skrivutveckling. Genom detta val ville säkerställas att de intervjuade 

lärarna inte bara hade en förankring i teorin gällande läsförståelse och undervisning av 

läsförståelsestrategier utan att de också hade en nutida förankring i praktiken. Genom att detta urval 

gjordes hade samtliga intervjuade lärare en färsk förankring till praktiken. Detta resulterade i att de 

också kunde bistå med detaljrika exempel  ifrån sin egen undervisning vilket är av värde vid kvalitativa 

undersökningar, eftersom en fyllig beskrivning kan vara till hjälp i bedömningen av resultatets 

överförbarhet (Bryman, 2011).  

 

Under arbetets gång har funderingar gjorts angående underökningens urval och dess påverkan på 

resultatet. Av de nio lärare som intervjuades var två ”förstelärare” vilket innebär att de har en erfarenhet 

av minst fyra år i yrket. De uppdrag försteläraren har är att utveckla undervisning utifrån rådande 

forskning och handleda kollegor (Skolverket, 2014). Min fundering är om fler förstelärare hade 

intervjuats hade då materialet innehållit ytterligare kunskap kopplat till aktuell forskning om olika typer 

av läsförståelsestrategier och målet med användningen av dessa? Även det faktum att av de intervjuade 

lärarna var det endast fyra av dem som fått kompetensutveckling inom läsförståelse genom ”läslyftet”. 

Hur påverkar detta resultatet? Hade det sett annorlunda ut om samtliga lärare fått 

kompetensutveckling? 

 

Undersökningen analyserades genom tematisk analys där teman fastställdes redan i ett första steg under 

upprättandet av undersökningens intervjuguide (Bilaga 1). De teman som fastställdes var utifrån de 

båda undersökningarnas forskningsområde med utgångspunkt i tidigare erfarenheter av forskning 

(Ryan &Bernard, 2003). Dessa teman resulterade dock i att resultatet blev väldigt brett dels genom att 

det innehöll båda undersökningarnas frågeområden och dels att de teman som användes specifikt för 

denna undersökning gav ett för stort material. Det totala materialet, det vill säga det insamlade 

materialet från båda undersökningsområdena analyserades i ett första steg tillsammans med min kollega 

för att undvika feltolkningar. I ett andra steg var det nödvändigt med tanke på resultatets breda art att 

kategorisera empirin för att få en struktur med viktiga teman (Bryman, 2011). Detta var också en hjälp 

till att sålla ut allt sådant som inte var av relevans för undersökningens syfte. Denna studie har uppfyllt 

kriterium för validitet då den utförda studien undersökte det som var avsikten i relation till arbetets 

syfte och frågeställningar (Bryman, 2011) vilket medförde att dessa också besvarades.   
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6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka de intervjuade lärarnas inställning till olika typer av 

läsförståelsestrategier och deras mål med användningen av dessa i undervisningen. Vid en närmare 

analys av resultatet framstod två faktorer av betydelse som även beskriver de intervjuade lärarnas 

inställning till läsförståelsestrategier. Den första faktorn är, läsförståelsestrategier är olika typer av 

verktyg som läraren ska förse eleverna med för att de självständigt sedan ska kunna använda sig av 

dessa och genom dem kunna förstå olika typer av texter på olika plan. Exempelvis uttrycker läraren 

Tuva: ”tanken är att jag ska utrusta eleverna med ett helt batteri med verktyg”. Även läraren Treana 

betonar strategierna som viktiga hjälpmedel i undervisningen för läsförståelse och använder sig av 

metaforen ”en snickare kan ju inte göra sitt jobb utan verktyg” vilket stämmer väl överens med 

Westlunds (2009) beskrivning av läsarens användning av lässtrategier som liknas vid ”snickarens 

användning av sin verktygslåda” (Westlund, 2009, s.43).  Den andra faktorn som framkommit och som 

bidrar med en ny kunskap inom forskningsområdet   handlar om att  lärarna i denna undersökning inte 

endast ser läsförståelsestrategier som verktyg för eleven utan att dessa också utgör redskap för läraren 

för att kunna ge eleverna en explicit undervisning i läsförståelse. Läraren Thea berättar att innan 

strategierna i Läsfixarna introducerats för henne upplevde hon det som svårt att undervisa i 

läsförståelse. Även Treana berättar om att hon i sin tidigare undervisning i läsförståelse inte använt sig 

av tydliga strategier men att hon nu tycker att ”det är roligare att undervisa […] när man har redskap 

och man förstår vad det leder till och vad det ger”. Ett sådant resultat kan vara av intresse eftersom 

det kan synliggöra en tänkbar förklaring till populariteten hos lärare att använda sig av  

läsförståelsestrategier så som Läsfixarna och En läsande klass. Något som också kunde urskiljas i 

resultatet var att det fanns två typer av inställningar till lässtrategier överlag hos de intervjuade lärarna. 

Den ena stämmer överens med beskrivningen från Kommentarmaterial för kursplanen i svenska om vad 

lässtrategier innebär där man ser lässtrategier som de sätt som en läsare använder för att bearbeta 

texters innehåll (Skolverket, 2011b). Detta är en väldigt vid beskrivning av vad lässtrategier skulle 

kunna innebära och betonar inte på något sätt läsarens medvetenhet till syftet med användningen av 

strategierna. Den andra inställningen till lässtrategier var en inställning som istället kan liknas vid 

beskrivningen av Westlund (2009). Hon betonar att läsarens användning av lässtrategier är medvetna 

fokuserade handlingar som innebär ett användande av specifika ”mentala verktyg” beroende på 

ändamål för att förstå en text (Westlund, 2009, s.43). Den sistnämnda beskrivningen av lässtrategiers 

användning kunde mestadels kopplas till den undervisning där lärare använde sig av metoden 

Läsfixarna.  
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I det sammanställda resultatet framkom att av strategierna text-kopplingar, göra förutsägelser, 

identifiera huvudbudskap och förståelse för textens ordningsföljd och uppbyggnad förekom samtliga 

i undervisningen dock i olika utsträckning beroende på lärare och årskurs. Den strategi som förekom 

i bred utsträckning i undervisningen på båda skolorna och genomgående i alla årskurserna var att göra 

förutsägelser. Detta var  i jämförelse med PIRLS (2011) något överraskande eftersom denna strategi  

endast förekom med 38% av de lässtrategier som användes av den svenska skolan. Vidare förekom 

strategierna att kunna göra förutsägelser och att kunna koppla texten till egna erfarenheter i större 

utsträckning än att identifiera textens huvudbudskap där den sist nämnde enligt PIRLS (2011) fick hela 

78% av de lässtrategier som förekom i den svenska skolan. Den strategi som förekom i mindre 

utsträckning i denna undersökning var text-till-text-kopplingar vilket stämmer överens med PIRLS 

(2011) som visar att användandet av denna lässtrategi endast förekom med 27% i den svenska skolan. 

Av de nio intervjuade lärarna använde sig sex de fyra huvudstrategierna i RT utifrån Barbro Westlunds 

(2009) Läsfixarna. I denna undervisningsmetod ingår dock inte att göra inferenser och koppla texten 

till egna erfarenheter av olika slag. Däremot visade den sammanställda bilden av resultatet att eleverna 

på olika sätt fick koppla texten till sig själv. Detta förekom i stor utsträckning i undervisningen och 

oftast genom textsamtal tillsammans med läraren. Dock visar resultatet att endast ett fåtal av de 

tillfrågade lärarna använde sig medvetet av text-kopplingar i undervisningen för att modellera för 

eleverna dess användning. Ett flertal av de intervjuade lärarnas inställning var dessutom att denna 

strategi var något som föll sig naturligt för eleverna och per automatik i lärarnas undervisning genom 

samtal med eleverna. Westlund (2009) menar dock att elever kan behöva hjälp när det gäller att kunna 

koppla texten till sig själv så att syftet blir att få en förståelse för texten och inte för kopplingens skull. 

Även Eilers och Pinkley (2006) menar att det är viktigt att läraren leder textsamtalet på ett sådant sätt 

så att de erfarenheter som eleverna delar med sig av håller sig till textens innehåll för att inte elevernas 

berättelser ska ta över samtalet med följden att förståelsen för texten kommer i andra hand. Strategin 

att göra inferenser där att kunna skapa en ”inre bild” ingår och som också har att göra med att kunna 

koppla texten till sig själv, uttryckte ett flertal lärare att de behövde stödja eleverna i och på så sätt 

framkom det i resultatet att detta var en mer medveten strategi som användes. 

Även om Läsfixarna användes i stor utsträckning i undervisningen förekom det en hel del andra 

strategier också. Intressant var att se att de intervjuade lärarna som använde sig av denna metod pratade 

i förbifarten om både Läsfixarna och En läsande klass som om de vore samma. Barbro Westlund som 

är den svenska grundaren till Läsfixarna (Westlund, 2009) har dock riktat stark kritik mot metoden En 
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läsande klass. Hon menar att det finns en risk med metoden eftersom man fokuserar för mycket på att 

lära eleverna lässtrategiernas betydelse istället för att fokusera på att eleverna ska få en djupare 

förståelse för textens innehåll (Sveriges Radio, 2014). Även läraren Tuva riktar kritik angående En 

läsande klass hon menar att om hon hade följt denna metods studiehandledning så hade barnen ”inte 

velat höra talas om dom där figurerna tillslut”. Hon menar vidare att det är viktigt att när en sådan här 

metod kommer: ”som en allenarådande och facit ungefär” att lärare reflekterar över det man gör och 

inte bara kör på med metoden. Generellt sätt visar dock resultatet att de intervjuade lärarna bedriver 

en läsförståelseundervisning med en medvetenhet om vad det vill att eleverna ska lära sig och målet 

med användandet av olika typer av läsförståelsestrategier i undervisningen. Treana berättar att tidigare 

undervisning i läsförståelse generellt sätt handlat om att läsa och sedan får eleverna svara på lärarledda 

frågor. Eleverna fick dock ingen undervisning i hur de skulle gå tillväga om de inte förstod. Denna 

beskrivning kan kopplas till tidigare forskning av Eilers och Pinkley (2006)som menar att lärare under 

läsförståelseundervisning mest fokuserat på att ”mäta”  elevers läsförståelse genom att läraren ställer 

frågor till den specifika text som de läst istället för att undervisa elever i metakognitiva strategier (3.4) 

som de sedan kan tillämpa till all slags text för att få en djupare förståelse för det de läser (Eilers & 

Pinkley, 2006). 

Läraren Tuva anser att det är viktigt att eleverna redan från början lär sig ”att läsa är att tänka” och att 

läsning handlar om att få förståelse för en text och inte endast avkodning i sig. Denna inställning 

stämmer överens med ett flertal forskare ( Kostons & van der Werf, 2015; McTavish, 2008; Westlund, 

2009) som betonar vikten av att koppla läsförståelse till metakognition. Med detta menas dock inte att 

endast tänka om det man läser utan eleverna behöver också bli medvetna om sitt eget tänkande i 

användandet av olika typer av lässtrategier (Westlund, 2009). För att detta ska kunna uppnås räcker det 

inte att endast uppmana elever till att ”tänka om sitt eget tänkande”( fritt översatt, McTavish, 2008, 

s.426) utan de behöver också få undervisning i hur man kan anpassa och övervaka sin förståelse för 

texten (McTavish, 2008). Dessutom behöver lärare aktivera elevers metakognitiva förståelse för att de 

ska kunna använda sig av den och en sådan undervisning har visat sig främja elevers läsförståelse. Av 

de åtta grundstrategier som enligt NRP(2000) visat sig vara effektiva för att främja elevers läsförmåga 

och läsförståelse framkom fem i det sammanställda resultatet där strategi nummer 2, 3, 4, 5, och 7 

enligt lista (3.3) användes av ett flertal lärare kombinerat i undervisningen. En av de strategier som inte 

framkom alls i resultatet var strategi nummer 1 enligt lista (3.3) som just handlar om att lära eleverna 

att övervaka och bli medveten om sin egen förståelse under läsning så att de kan hantera texten när de 

får problem med förståelsen. Den andra strategin var nummer 8 enligt lista (3.3) som hanterar att 
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eleven självständigt ska kunna använda sig av flera strategier samtidigt i kommunikation med läraren 

under textsamtal. Strategi nummer 6 enligt lista (3.3) som handlar om att eleverna självständigt ska 

kunna ställa frågor till texten användes endast av läraren Frida. Alla dessa strategier som inte förekom 

alls eller också inte i något stor utsträckning har ett gemensamt, vilket är kopplat till elevens 

metakognitiva förmåga att självständigt kunna utföra strategier för att utveckla sin läsförståelse. Ett 

syfte med de olika undervisningsmodellerna som också innehåller flera av de läsförståelsestrategier 

som framkom i detta arbetets resultat är enligt Westlund (2009) att eleverna utifrån tydlig undervisning 

sedan ska ha förmågan att självständigt kunna använda sig av strategierna. För att detta ska komma till 

stånd måste dock eleverna kunna använda sig av metakognitiva strategier och kunna övervaka sin 

förståelse över det som lästs (Westlund, 2009).  

Tidigare forskning har kommit fram till att en stödjande faktor för att främja elevers läsförståelse är en 

explicit undervisning  där läraren först genom strukturerade textsamtal visar olika lässtrategier för att 

sedan eleverna ska kunna använda sig av dessa självständigt (Clark & Graves 2005; Eckeskog 2013; 

Eilers & Pinkley, 2006; Maloch, 2002). Samtliga lärare i denna undersökning använde sig av textsamtal 

för att modellera olika läsförståelsestrategier genom en tydlig undervisning vilket också ett flertal lärare 

ansåg som viktigt. Dock visar resultatet att eleverna inte använder sig av läsförståelsestrategierna som 

introducerats för dem på ett självständigt plan. Westlund (2009) betonar ytterligare att lässtrategier ska 

inte bara diskuteras av läraren utan strategierna ska först visas för eleverna för att de sedan ska få 

praktisera dessa. Detta resonemang leder till den svåra balansgång som ligger i lärarens stödjande roll 

i undervisningen för läsförståelse, att veta när de stödstrukturer som satts upp runt eleven ska tas bort 

för att låta eleven praktisera på egen hand. Scaffolding kan inte liknas vid en vanlig hjälp (Gibbons, 

2002) och genom att utgå ifrån ett konstruktivistiskt synsätt där individen självständigt konstruerar 

kunskap även om individen också lär sig med hjälp av en social praktik (Wyndhamn, Riesbeck & 

Schultz, 2000), kommer scaffolding att handla om att stödja eleverna till att nå en ny förståelse och nya 

färdigheter (Gibbons, 2002). Att nå en ny förståelse förutsätter att det redan finns en förståelse hos 

individen. Vidare handlar scaffolding om att ge elever tillräckligt med stöd, om för mycket stöd ges 

förhindras istället individens egna kognitiva ansträngning (Clark & Graves, 2005). 

De intervjuade lärarna beskrev sig ha en stödjande roll i undervisningen av läsförståelsestrategier och 

under textsamtal. De effektiva scaffolding formerna för undervisning i läsförståelse som föreslagits av 

Clark och Graves (2005) finns alla representerade i resultatet och alla tre formerna finns beskrivet 

utifrån lärarnas berättelser om hur de undervisar i läsförståelse dock i olika utsträckning. En av dessa 
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former är scaffolding genom undervisning av läsförståelsestrategier. Syftet med denna stödstruktur är 

att läraren stödjer eleverna till att bli självständiga läsare genom att introducera olika typer av texter 

och tydligt visa på olika strategier (Clark & Graves, 2005). Läraren Tuva uttryckte lärarens stödjande 

roll i undervisningen av läsförståelse så här: ”Vi behöver stötta och succesivt sen släppa, eller ta ner 

våra byggnadsställningar”. Flera av de intervjuade lärarna beskrev att de under mindre strukturerade 

textsamtal använde sig av utforskande frågor för att eleverna skulle få koppla texten till egna 

erfarenheter, göra inferenser och lära sig att finna svar på ytan, mellan raderna och under ytan. Ett 

flertal lärare beskrev att det var viktigt att hålla ett öppet samtalsklimat och ta till vara på det som 

eleverna säger i samtalet för att lära av varandras tankar och få en djupare förståelse av det lästa. Detta 

sätt att arbeta under textsamtal kan kopplas till ytterligare en effektiv form av scaffolding av Clark och 

Graves (2005) som de kallar för ”Moment to moment scaffolding” (Clark & Graves, 2005, s.572). 

Detta innebär att läraren under samtalets gång tar vara på elevernas respons för att sedan använda sig 

av den till att utveckla elevernas svar och förståelse kring det de läst. 

I resultatet framkom också att lärarens val av frågor är viktigt för att eleverna ska få tag i förståelsen 

av texten på olika plan. Detta synsätt överensstämmer med tidigare forskning som menar att läraren 

kan stödja eleverna till att få fram en förståelse av texten genom att ställa olika typer av frågor så som 

kontroll, fakta eller inferens frågor som gör att eleverna får tag på förståelsen i texten, mellan raderna 

och utanför texten (Eckeskog, 2013; Jönsson, 2007). En lässtrategi som användes av de lärare som 

applicerade Läsfixarna i undervisningen var Frågeapan vilket är en strategi där man ska ställa frågor till 

texten. Flera av de som använde sig av denna strategi uttryckte att den mest användes genom lärarnas 

frågor till texten under textsamtal. Enligt Westlund (2013) handlar dock inte undervisning i 

läsförståelse enbart om de frågor som läraren ställer till texten utan för att eleverna ska utveckla sin 

läsförståelse måste de få undervisning i  hur de kan ställa egna frågor till texten. 

En annan stödstruktur som förekom genomgående i resultatet var att utifrån elevernas intressen och 

behov stödja eleverna att tycka om läsning och olika typer av texter. Exempelvis gjordes detta av ett 

flertal  lärare genom att undervisa eleverna i läsförståelsestrategier som lämpar sig till en specifik typ 

av text. Läraren Tuva uttrycker att hon vill utrusta eleverna med många olika strategier: ”så kan de 

använda dels de verktyg som dom tycker att dom har mest nytta av […] och välja ut lämpligt verktyg 

efter text”. Denna beskrivna stödstruktur kan liknas vid en tredje form av effektiv scaffolding enligt 

Clark och Graves (2005) som de kallar ”The scaffolded reading experience”(Clark & Graves, 2005 s. 

575). Denna form av scaffolding handlar om att läraren planerar läsningen utefter elevens behov och 
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syftet med läsning och att sedan läraren planerar aktiviteter på ett sådant sätt så att eleverna får ut den 

optimala förståelsen av texten (Clark & Graves, 2005 ). 

Utifrån undersökningens resultat har det framkommit att lärarna i årskurserna 2 och 3 använder sig av 

ett varierat utbud av läsförståelsestrategier i sin undervisning. Däremot visar resultatet en viss 

återhållsamhet av lärarna i förskoleklass och i åk 1 gällande att explicit undervisa i läsförståelse genom 

att modellera olika strategier då endast en lärare av fyra bedrev en sådan undervisning. Dock har 

tidigare forskning enligt Eilers och Pinkley (2006) visat att en explicit undervisning av 

läsförståelsestrategier med fördel kan införas under elevernas tidiga läsutveckling.  

Med tanke på det nya kunskapskrav som börjar gälla från och med hösten 2016 ska lärare bedöma  

elevers kunskaper i läsförståelse redan i slutet av årkurs 1. Här bedöms bland annat elevers 

”begynnande läsförståelse” genom att eleven ska kunna kommentera och återge någon viktig del av 

innehållet på ett enkelt sätt, samt genom samtal om texter kunna för enkla resonemang utifrån de texter 

som eleven lyssnat på om texters framträdande innehåll och kunna koppla detta till egna erfarenheter  

(Skolverket, 2016). Läraren Freja uttryckte att barnen inte kunde göra text-till-text-kopplingar i 

förskoleklass eftersom de inte kunde läsa själva ännu. Även text-till-världen- kopplingar ansågs av ett 

flertal lärare vara för svårt för elever i förskoleklass och årskurs 1, motiveringen till detta var dels att 

eleverna inte kunde läsa själva och dels att de inte hade så mycket erfarenheter av världen i de åldrarna. 

Men med det nya kunskapskravet i åtanke skulle inte eleverna ändå kunna gör detta genom att få lyssna 

på texten och genom en tydlig undervisning i textsamtal få lära sig grunderna, strategierna för att kunna 

ta sig an en text på olika plan? Eftersom eleverna nu redan i årskurs 1 ska visa på läsförståelse är det 

då inte viktigt att tidigt stödja dem genom att ge eleverna verktyg till att bearbeta en text så att de kan 

nå det målet?  

Utifrån detta resonemang efterfrågas forskning kring effekterna av att redan i förskoleklass börja 

undervisa eleverna i läsförståelse, där undervisningen består av att läraren läser högt och modellerar 

olika läsförståelsestrategier som eleverna sedan själva får använda under textsamtal. 
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Bilaga 1  

Intervjufrågor för examensarbete II  

 
Olika typer av texter 

1. Vilka texttyper inkluderas i undervisningen? ( Vilka texttyper får eleverna möta?) 

(Lärares) val av texter 

2. Hur gör du när du väljer ut texterna för din undervisning? 

o Varför väljs just dessa? 

Undervisning (lärare-metoder-arbetssätt) 

3. Hur används och bearbetas de valda texterna i undervisningen? 

o Varför används och bearbetas texterna på detta sätt? 

o Använder du specifika läsförståelsestrategier för olika typer av texter och i så fall varför? 

Lärares inställning och kunskap 

4. Anser du att arbetet med olika texttyper påverkar elevers läsförståelse och läsintresse och i så 

fall på vilket sätt? 

 

Olika typer av lässtrategier i undervisningen (Lärares inställning) 

 

5. Vilka olika typer av lässtrategier används under textsamtal 

 i undervisningen? 

 

 

o Vilket är det bakomliggande syftet med att använda dessa lässtrategier i din undervisning? 
 

o Används läsförståelsestrategier så som: att kunna göra förutsägelser, identifiera huvudbudskap, 

förståelse för textens ordningsföljd, samt kunna koppla texten till egna erfarenheter och i så fall 

varför och vilken utav dem skulle du vilja säga att du använder dig mest respektive minst utav? 

 

o Anser du att det finns läsförståelsestrategier som kan appliceras och hjälpa eleverna att förstå alla 

slags texttyper och i så fall vilka strategier skulle du vilja säga kan göra detta? 

 

6. Vad har du upptäckt och sett i praktiken att olika typer av lässtrategier kan bidra med? 
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7.  Hur går du tillväga när du stöter på en ny undervisningsmetod gällande läsförståelse som 

det talas gott om? 

 

 

Användning av läsförståelsestrategier under textsamtal (Lärarens roll) 

 

8. Använder du textsamtal i undervisningen? 

 

9. Viken roll anser du att läraren har i textsamtal och i undervisningen av lässtrategier?     

(Modellering, lärares typ av frågor, val  av arbetssätt). 

 

o Hur går du tillväga när du ska lära/ visa eleverna en ny lässtrategi? 

o Tycker du att dina val av frågor spelar roll under textsamtalet för elevers tillägnande av textens 

innehåll? 

o Efter de att eleverna har lärt sig en ny lässtrategi. Hur får eleverna självständigt sedan arbeta med 

den? 
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Bilaga 2 

 

Information angående intervjuer för examensarbete 

 

Sofia Nicolini och Christina Landsjö skriver våren 2016 sitt avslutande examensarbete och behöver 

intervjua praktiserande lärare i årskurserna F-3. Examensarbetet handlar om läsförståelse och 

eventuella faktorer som kan påverka denna. Intervjuerna kommer således att användas i två olika 

examensarbeten. Nedan följer de olika examensarbetens syfte samt information kring de etiska 

principerna som tas hänsyn till under undersökningsprocessen och användandet av 

intervjumaterialet. 

 

Examensarbete I: 

Syftet är att undersöka åtta lärares inställning till att använda olika typer av lässtrategier under 

textsamtal i undervisningen för åk F-3. 

 

Examensarbete 2: 

Syftet är att undersöka vilka typer av texter elever i årskurs F-3 får möta i skolans undervisning. 

 

Undersökningen görs i linje med de etiska principer som gäller för svensk forskning. Deltagande i 

undersökningen är frivilligt, de medverkande har enligt informationskravet rätt att hoppa av om de så 

önskar. Samtycke för intervjuerna ska godkännas av skolans rektor samt deltagande lärare. 

Medverkande intervjuas ca 1 timme. Intervjuerna spelas in med hjälp av telefon och transkriberas 

och analyseras av Sofia och Christina. De intervjuade hålls anonyma enligt konfidentialitetskravet. 

Det inspelade materialet används bara av Sofia och Christina och förvaras så att obehöriga ej har 

tillgång till det. Materialet används endast för forskningens ändamål och utgör resultat i två olika 

examensarbeten.

   

 

 


