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Somliga läser så fort. 

Inte jag. 

För jag tar det lugnt 

och ser på vart ord 

och väntar ett tag 

tills någonting händer. 

 

Om jag läser ordet 

HÄST 

så kommer en häst om en stund. 

Jag ger den en sockerbit 

och ser 

hur den ger sig av 

i galopp. 

 

Och läser jag 

SOL 

så slår jag mig ner 

och värmer mig 

i den sköna solen. 

 

Jag läser 

och blundar 

och väntar 

tills någonting händer 

med orden. 

         

               Kaj Beckman. Sitta stilla och tänka efter. 
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Abstract  

The aim of this study was to describe, analyze and explore how five teachers 

work with reading comprehension in grade one and grade two, ages 7 and 8. 

My approach was ethnographically inspired and data was collected through 

observations, teachers´ diaries and interviews. The findings indicate that in 

the observed teachers´ classroom students' language skills were central. In 

order to teach the students how to use strategies in their own reading, 

teachers trained the students to use strategies while reading aloud to them. 

When reading aloud to the students, focus was on reading comprehension 

but sometimes texts were used by the teachers as tools to teach strategies.  

The teachers seemed to think that students first have to learn to read 

(decode) before working with strategies for reading comprehension during 

individual reading. In the classrooms a substantial amount of time was spent 

on dialogue, both before as well as during reading texts aloud. When the 

teachers asked questions, vocabulary was often focused. The teachers also 

asked about spelling and punctuation in the text. The questions were mostly 

aimed at controlling or inferencing the children but the teachers also asked 

questions where factual knowledge was needed. Regardless of the type of 

questions the teacher poses, the students respond with comments or 

inferences. The types of questions that the teacher asked of a text tend to be 

dominant when the children were invited to ask questions themselves. The 

teachers in the study were pleased with the students' development and 

performance in reading comprehension and the students seemed interested 

to read themselves and to listening to the teachers reading aloud. Children 

used reading comprehension strategies when listening to teachers reading, 

but it is unclear to what extent they use it to their individual reading. 

 

Key-words: reading comprehension strategies, literacy discourses, a 

balanced approach, primary years. 
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Förord 
 

Ända sedan min fröken på lågstadiet läste ur Mio min Mio och fick mig att 

drömma mig bort under en timme varje lördag förmiddag, har läsning 

berikat mitt liv. Tydligast minns jag den lördag när fröken Siri läste: ”Det var 

ingen hand, det var en klo av järn”, slog ihop boken och meddelade att vi 

barn skulle få vänta tills nästa lördag innan vi skulle få höra fortsättningen. 

Jag kunde inte vänta utan lånade boken på skolans bibliotek för att stilla min 

nyfikenhet. Via sin högläsning fick min fröken mig att lockas till vidare 

läsning och omläsning. På samma sätt som hon inspirerade mig kommer 

kanske lärarna i denna studie att inspirera sina elever till ett livslångt 

läsande där sökande efter mening och innehåll är huvudmålet. Ett speciellt 

tack vill jag rikta till er lärare som gjort denna studie möjlig. Ni har välvilligt 

ställt er till förfogande, besvarat mina frågor och tillåtit mig att delta vid er 

undervisning.  

 

Tack även till alla elever som jag mött genom åren och som fått mig att 

reflektera över hur läsförståelseundervisning skulle kunna bedrivas. Framför 

allt vill jag tacka den elev som påstod att vad jag än skulle göra för att lära 

henne att läsa så skulle hon vägra. Hennes vägran lärde mig mycket om 

förförståelsens betydelse. Dessutom lärde hon sig faktiskt att läsa med 

förståelse trots sin förhandsinställning. Det var just genom högläsningen och 

de sagor och berättelser som hon så småningom valde att själv läsa som 

detta blev möjligt.  

 

Ett stort tack vill jag rikta till min handledare, Carin Jonsson, som med stöd, 

uppmuntran och handledning väglett och utmanat mig samt fått mig att 

tänka på innehåll och form i texten. Ett stort tack även till min biträdande 

handledare, Monica Reichenberg, som ställt sin sakkunskap till förfogande 

och med noggrannhet läst mina texter. Ett speciellt tack till Ulla Damber 

som vid slutseminariet bland annat fick mig att gå på pronomenjakt och till 

Ingalill Gustafsson för givande samtal och stöd under arbetetets gång. Ett 

särskilt tack även till Ingela Valfridsson som hjälpt till att få punkter och 

komman rätt i referenslistan och till Gun Lundberg och Kirk Sullivan för att 

de bidragit med engelska kunskaper. Till slut ett tack till alla kollegor på 

Institutionen för språkstudier för stimulerande och intressanta seminarier. 

 

Umeå den 30/4 2013 

 

Helena Eckeskog 
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Bakgrund 
 
Vid ett skolbesök lyssnar jag på en lärarstudent som läser boken om Alfons 
och odjuret för en grupp 7-åringar. Boken handlar om att Alfons får dåligt 
samvete efter att ha slagit till en liten kille för att han, enligt Alfons, slarvat 
bort deras fotboll. Dagarna efter händelsen går Alfons runt i området och 
letar efter lillkillen för att säga förlåt, men han hittar honom inte. Medan 
studenten läser om att Alfons letar överallt säger en pojke lite tyst för sig 
själv ”varför knackar han inte bara på?” Studenten fortsätter att läsa och 
noterar inte pojkens inlägg. Då upprepar pojken ”men varför knackar han 
inte bara på?” Studenten verkar inte höra nu heller utan läser vidare. 
Pojkens inlägg är ett exempel på att han infererar och kopplar bokens 
innehåll till sitt eget liv. Där han bor känner de flesta varandra och för 
honom är det sannolikt konstigt att inte Alfons känner till var ”lillkillen” bor 
och kan gå hem till honom och ”knacka på” för att be om förlåtelse. Pojkens 
fråga är en sådan fråga som jag tänker mig är viktig och kanske till och med 
nödvändig för barnen att få ställa och diskutera för att de skall kunna koppla 
det lästa till sin egen verklighet och därigenom få en djupare förståelse för 
det som läses. Läsförståelsen hos barnen ”knackar på” men hur 
uppmärksammar lärare liknande signaler och hur lyfts barns funderingar 
fram så att de får en förståelse för att deras frågor är betydelsefulla för att de 
ska kunna ta till sig en text?  

 
Att kunna läsa är viktigt för alla elever eftersom läsning kan hjälpa dem att 
utveckla kunskaper och färdigheter inom alla andra ämnen (SOU, 1997). 
Läsning kan även bli en källa till rekreation och personlig utveckling och 
genom läsning och samtal kan det som den amerikanska filosofen Nussbaum 
kallar ”narrativ fantasi” övas upp. Det innebär en förmåga att leva sig in i hur 
andra människor tänker och känner, kunna skifta perspektiv och identifiera 
sig med en annan person. Den förmågan är viktig i en demokrati och enligt 
Nussbaum(1997), stimuleras utvecklingen av ”narrativ fantasi” bäst genom 
litteraturläsning. För ett fullvärdigt deltagande i ett demokratiskt samhälle 
är det nödvändigt att förstå det man läser (Van den Broek, Espin, 2009). 
Informationssamhällets framväxt gör att förmågan att läsa med god 
förståelse får ökad betydelse och därför är detta inte enbart en angelägenhet 
för enskilda elever. Läskompetensen hos medborgarna har stor betydelse för 
ett lands sociala och ekonomiska utveckling (Rosén & Gustafsson, 2006). 
Vad som kan tänkas vara det bästa sättet att få barn att uppnå 
skriftspråksförmåga har debatterats under en längre tid både i Sverige och 
internationellt. Läs- och skrivundervisningen blir också för de flesta barn 
den första tydliga erfarenhet de får av undervisning och därför kan den 
undervisningens inriktning och upplägg komma att påverka deras syn på 
lärande och kunskaper över huvud taget (SOU, 1997).  
 
Sedan början av 90-talet har jag själv arbetat med läs– och skrivunder-
visning via ”Storboksmodell”. Det är ett arbetssätt där läsinlärningen utgår 
från innehållsbärande texter som läses och bearbetas tillsammans och 
enskilt av eleverna. Böckerna är stora bilderböcker där bild och text 
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samverkar för ett innehåll. Läsningen har fokus på textens innehåll men 
även språket i texten uppmärksammas. Efter läsningen bearbetas först och 
främst innehållet på varierande sätt och därefter utgår man från texten för 
att undervisa om ord, bokstäver och andra språkliga drag. Vid denna 
läsundervisning noterade jag att många barn lärde sig läsa med god 
förståelse trots att de, enligt traditionella tester, inte var fonologiskt 
medvetna och hade problem med att uppmärksamma och känna igen både 
ljud och bokstäver när läsundervisningen började. Läsningens fokus på 
förståelse bidrog sannolikt till att barnen tidigt blev inriktade på att förstå 
det som de senare läste på egen hand. De kunde även utifrån sammanhang 
och med förförståelsens hjälp läsa ord fastän de inte kunde alla bokstäverna i 
ordet. Jag uppfattade att arbetssättet tycktes bidra till att elevernas 
medvetenhet om språket, på olika nivåer, utvecklades. Dessa erfarenheter 
omfattade min praxisteori och jag hade inga vetenskapliga belägg för mina 
antaganden. Reflektioner över, och mitt intresse för, läsundervisning ökade 
emellertid utifrån dessa iakttagelser. Framför allt har jag reflekterat över hur 
lärarens högläsning och elevernas enskilda läsning skulle kunna läggas upp i 
den tidiga läsundervisningen så att eleverna redan från början får siktet 
inställt på att förstå det de läser och finna beröringspunkter till sina egna liv 
och erfarenheter.  

 
Betydelsen av elevernas förmåga att läsa med förståelse och bland annat 
kunna göra kopplingar till tidigare erfarenhet är något som 
uppmärksammats under de senaste åren i samband med diskussioner 
omkring hur skolan fullgör sitt uppdrag när det gäller läsundervisning. Det 
framgår både när skolfrågor diskuteras i media och när olika rapporter och 
undersökningar presenteras. Enligt PISA–undersökningen 2009 presterar 
svenska 15– åringar genomsnittligt i jämförelse med jämnåriga i övriga 
länder (Skolverket, 2011c). Sverige tillhör dock de fyra OECD-länder vars 
resultat i läsning sjunkit signifikant sedan år 2000 och var femte elev når 
inte upp till en grundläggande nivå för läsning. PIRLS (Progress in 
International Reading Literacy Study), undersöker elevers förmåga att 
förstå, tolka och värdera texter. Elever i fjärde klass i Sverige jämförs då med 
elever i jämförbara länder. PIRLS-undersökningen 2011 konstaterar att det 
genomsnittliga resultatet för de svenska eleverna var högre än genomsnittet 
för de EU- och OECD-länder som deltog. Resultaten försämrades dock 
mellan mätningarna 2001 och 2006 och denna tendens bestod också i PIRLS 
2011. Sverige var dessutom ett av de fåtal deltagande länder där elever 
försämrat sina resultat för hela perioden. En förskjutning har skett så att 
färre elever presterar på den höga och avancerade nivån och fler på den 
grundläggande nivån jämfört med 2001 och 2006. Däremot når i stort sett 
alla elever i Sverige resultat som ligger över den absolut lägsta nivån för 
läsfärdighet enligt PIRLS. Som möjliga förklaringar till resultaten anges 
förändringar av elevers läslust och läsvanor, strukturella förändringar i 
skolsystemet samt förändringar av arbetsformer.  

 
Även Liberg m.fl. (2010) finner att det nu är färre elever i åk 4 som klarar av 
mer avancerade former av att förstå en text; läsning som innebär att dra 
slutsatser, läsa mellan raderna, jämföra och värdera och förstå olika typer av 
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språkbruk. För att lära eleverna detta bör, menar Liberg, undervisningen 
innehålla tydliga kopplingar mellan ämnet i skolan och ämnen utanför samt 
till elevers egna erfarenheter. Eleverna skall interagera med texterna för att 
utveckla förståelse för dem. De färdigheter som skall läras skall vara 
integrerade i helhet men också studeras separat. Liberg uttrycker att lärarna 
skall lära ut metakognitiva strategier och menar att texter måste förberedas 
tillsammans med eleverna innan deras egen läsning. De förväntningar och 
de mål för läsningen som läraren skapar och kommunicerar i klassrummet 
spelar stor roll för att utveckla läsningen (Kintsch, 2009). Ett problem som 
lyfts upp i sammanhanget handlar om att alla elever inte lyckas konstruera 
någon mental representation utifrån texten alls och därför inte förstår det 
lästa (Liberg m.fl., 2010).  

I kommentarmaterialet till nya kursplanerna i svenska (Skolverket, 2011b) 
skrivs att en förklaring till att andelen starka och mycket starka läsare 
minskat sedan början av 1990-talet, kan vara att det i den svenska skolan 
inte finns någon tydlig tradition av att undervisa om olika sätt att läsa texter. 
Nämnda problem gäller inte bara i Sverige utan även i flera andra länder har 
man kunnat konstatera att det sällan förekommer någon undervisning i hur 
barn blir aktiva läsare (Reichenberg, 2006). Lärare verkar dessutom ofta inte 
veta när och hur mycket de skall undervisa om läsförståelse och lässtrategier. 
Durkin (1978-1979) visade på att lärare i stället för att undervisa elever om 
förståelse bedömde förståelsen. Målet för läsningen verkade vara att få 
eleverna att ge rätt svar utifrån det lästa och inte att få dem att reflektera 
över texter. För att alla barn skall bli aktiva, strategiska läsare behövs dock 
en mer riktad undervisning i hur de skall läsa för att förstå olika texttyper 
(Carlisle & Rice 2002, Snow & Juel, 2007). 

 
Att förstå hur utvecklandet av läsförståelse sker, inte bara hos elever som 
misslyckas utan för alla elever, bör vara en primär motivationsfaktor i 
framtida literacyforsknings enligt Snow (2002). Att lära barn läsa med 
förståelse är en utmaning eftersom läsning är en komplex aktivitet och 
därför menar Snow att lärare bör undervisa specifikt i läsförståelse, med 
början i de lägre årskurserna och fortsättningsvis genom hela skolan.  

Läroplan och kursplan 
 
Kulturella vanor och traditioner överlämnas från en generation till nästa via 
uppfostran och undervisning och det sociala sammanhanget påverkar hur 
det sker (Lindensjö och Lundgren, 2002). Med organiserandet av ett 
skolsystem formas tankar om undervisning och samhälle och om samhällets 
inriktning och verksamhet. Den pedagogiska filosofin har, enligt författarna, 
vuxit fram ur frågor om fostrans mening och natur. Ett perspektiv för att 
analysera hur skolan styrts och kan styras förutsätter att instrument för 
styrning kan identifieras. Ett första steg är att skilja mellan skolans ramar, 
verksamheten som bedrivs och det resultat den ger. Skolpolitiken från 1900-
talets början har som utgångspunkt haft begreppet jämlikhet. Ett begrepp 
som över tid har formulerats olika av olika aktörer på den politiska arenan. 



 

4 

Skolan som formats under 1900– talet har två övergripande uppdrag; dels 
ska den vara anpassad till samhällets och arbetslivets krav och vara nyttig i 
samhället. Den skall även bidra till att skapa större jämlikhet genom att ge 
alla lika möjligheter (Lindensjö, & Lundgren, 2002).  

 
Sedan 1994 har vi en mål– och resultatstyrd skola som innebär att riksdag 
och regering skall styra på nationell nivå genom skollag och förordningar. 
Skolverket skall ansvara för nationell uppföljning och utvärdering. 
Kommunerna skall upprätta en skolplan och verksamheten skall ges 
tillräckliga resurser för att utbildningen skall kunna bedrivas (Lindensjö, & 
Lundgren, 2002). Detta ställer förändrade krav på hur läroplanerna ser ut. 
Målen kan inte utformas så att de blir direkt styrande för undervisningen 
eftersom det i sig skulle innebära en detaljstyrning. Målen skall i stället 
konkretiseras på lokal nivå. Det kan ske genom att lärarna tillsammans i den 
specifika skolkontexten ställer upp preciserade mål för undervisningen. 
Skolan skall upprätta en lokal skolplan samt ansvara för att följa upp och 
utvärdera verksamheten. Decentralisering har skett för att möjliggöra 
förnyelse och möta förändringar och för att det ge ett större frirum med 
utrymme för olika vägar att nå målen.  

 
De nationella mål och riktlinjer som på ett övergripande plan definierar god 
kvalitet finns formulerade i läroplanen med kursplaner och i arbetsplaner 
som genomförandemål (Skolverket, 1998). Målen blir synliga i skolornas 
arbete med elevernas lärande. En sådan mål– och resultatstyrd verksamhet 
ställer krav på systematiskt arbete på varje nivå. Hur man uppnår målen är 
ett tecken på hur god kvalitet verksamheten har. Målen är process– 
uppgifts– och resultatinriktade (Per Måhl, 2007). För att visa vad detta kan 
innebära ger författaren exempel på hur målen för svenskämnet i åk 3 är 
formulerade. Eleverna skall kunna läsa bekanta och elevnära texter (fokus på 
uppgift) med flyt (process) och kunna kommentera och återge några för 
eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt (resultat). 
Kommentarmaterialet (Skolverket, 2011) betonar att syftet med att lära sig 
språk är detsamma oavsett vilket språk det gäller. Kursplanens första 
mening fastställer att språket är ett redskap för att tänka, kommunicera och 
lära. Formuleringen bygger på teorier om att språket är avgörande för 
lärandet och tankeutvecklingen och att språket utvecklas i samspel med 
andra. Läroplanen betonar kultur och språk som oupplösligt förenade. Som 
texter räknas inte bara skrivna texter utan också film och teater och via dessa 
medier ges eleverna möjlighet till att utveckla empatisk förmåga samt att 
ompröva attityder och värderingar. Genom litteraturläsningen ska eleverna 
även få möjlighet att möta och förstå kulturell mångfald.  

 
Lässtrategier ses som ett centralt innehåll i alla årskurser eftersom 
undervisning om dessa verkar vara avgörande för elevernas möjligheter att 
bredda och fördjupa sin läsförmåga (Skolverket, 2011). I centralt innehåll för 
åk 1-3, kursplanen i svenska, skrivs det fram som ”undervisning om 
lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen 
efter textens form och innehåll”. Vidare skall eleverna också få möta 
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berättande texter och poetiska texter som belyser människors upplevelser 
och erfarenheter. Godtagbara kunskaper i slutet av årskurs tre innebär att 
eleverna ska kunna använda lässtrategier och visa grundläggande 
läsförståelse genom att kommentera och återge innehållet på ett enkelt sätt. I 
syftet framgår det att eleverna ska möta och få kunskap om skönlitteratur 
från olika tider och skilda delar av världen och att de genom undervisningen 
skall ges förutsättningar att utveckla förmågan att läsa och analysera 
skönlitteratur och andra texter. Eleverna ska också kunna söka information 
från olika källor och värdera dessa.  

 
Utifrån dessa grundläggande antaganden kommer jag följa några lärare som 
utvecklar sitt arbete med läsförståelse i åk 1 -2 för att uppnå målen i åk 3 och 
se vilken eventuell påverkan ett sådant arbete kan få på barnens läsförståelse 
och motivation för läsning.  
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Syfte 

Syftet med mitt arbete är att ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv följa några 
lärare som med Lgr 11 som utgångspunkt bestämt sig för att utveckla arbetet 
med läsförståelse i åk 1 -2 för att uppnå målen i åk 3. Syftet är även att belysa 
vilken eventuell påverkan ett sådant arbete kan få på barnens läsförståelse 
och motivation för läsning. Detta vill jag försöka få svar på genom följande 
frågor: 

 
Frågeställningar 
 

 Hur arbetar lärarna med läsförståelse? 

 Hur konkretiserar lärarna lässtrategier? 

 I vad mån stödjer sig lärarna på Lgr 11 i sitt arbete?  

 Vilken eventuell utveckling hos eleverna tycker sig lärarna kunna 
iaktta? 
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Forskningsöversikt 
 
Teorier om språk och lärande  
 
En konstruktivistisk utgångspunkt är att individen bygger sin egen kunskap 
vilket förutsätter individens aktivitet och deltagande. Sociokulturella 
perspektiv bygger på en konstruktivistisk syn på lärandet men lägger 
samtidigt stor vikt vid att kunskap konstrueras genom samarbete i ett 
sammanhang (Vygotskij, 2001; Broström, 2009). Karaktäristiska drag för ett 
sociokulturellt perspektiv är att lärandet ses som ett situerat, socialt, 
distribuerat, medierat och språkligt fenomen (Broström, 2009). Människan 
befinner sig hela tiden under utveckling och förändring och i alla 
samspelssituationer kan hon ta till sig kunskaper från sina medmänniskor. 
Lärande och utveckling är olika processer men utgör samtidigt en dialektisk 
enhet där lärandet leder till förändring och utveckling. Individuell utveckling 
sker genom någon form av interaktion mellan individen och den sociala 
miljö där lärandet sker.  

 
Social samverkan utgör själva ramen och utgångspunkten för lärande och 
utveckling men individuellt lärande och socialt lärande kan komplettera och 
påverka varandra. Vygotskij (2001) kallar det för den närmaste 
utvecklingszonen (Zone of proximal development, ZPD) och definierar det 
som skillnaden mellan vad en individ kan prestera ensam och vad han/hon 
kan prestera med stöd av vuxna eller kamrater. Även Lave och Wenger 
(1999) betonar vikten av att skifta fokus från individen som lärande till att 
lärande sker genom aktivt deltagande i ett socialt sammanhang. Lärandet får 
inte ses som en process där en person enbart tillförs ny kunskap eftersom ett 
sådant fokus inte tar hänsyn till inlärarens personlighet och relationer. 
Lärande, tänkande och vetande är, enligt Lave och Wenger, relationer mellan 
människor i aktivitet i den socialt och kulturellt strukturerade världen. 
Människors intellekt utvecklas i sociala situationer och de verktyg som 
kulturen erbjuder använder vi för att stödja, utveckla och omorganisera vår 
mentala funktion. En persons vilja att lära sig och meningen med lärandet 
befästs genom att personen får vara en fullvärdig deltagare i en 
sociokulturell praktik. Lärandet är en integrerad och oskiljaktig del av social 
praktik och förståelse innefattar hela personen eftersom processen ”att 
förstå” är en aktivitet i världen. Den agerande, aktiviteten och världen 
konstituerar samtidigt varandra. 
  
I ett sociokulturellt perspektiv handlar lärandet alltså om att bli aktivt 
handlande och delaktig i ett sammanhang och inte enbart om att inhämta 
kunskap. Den som lär sig skall få erfara situationer där hon eller han 
använder sitt handlande i vardagen, löser problem samt hanterar 
kommunikativa och praktiska situationer på ett i sammanhanget 
ändamålsenligt sätt (Säljö, 2011). Att identifiera och reda ut problem utgör 
den kritiska aspekten av lärandet för att komma vidare. Det som är 
lösningen på ett problem varierar eftersom problemet kan ses och förstås på 
olika sätt av olika människor i olika sammanhang. Varje användning av 
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kunskap kan ses som en kreativ och skapande process där människor skapar 
händelser och löser problem med stöd av något de redan känner till eller har 
erfarenhet av. När kunskap eller redskap används så görs det i nya eller 
förändrade situationer och därför kan alltid ett nytt och kreativt moment 
tillkomma som förändrar kunskapen.  

 
Med en sociokulturell syn på lärande följer att eleven är i centrum och att 
skolan erbjuder barnet utvecklingsmöjligheter (Säljö, 2000). Sociokulturella 
teoretiker lägger tonvikt på autentiska lärarandeaktiviteter i skolan och att 
syftet med aktiviteten tydliggörs för eleverna. När vikten av sammanhang 
betonas uttrycks även att lärandet gynnas av att deltagarna i en grupp har 
olika erfarenheter och förmågor. Utgångspunkten är att vi lär genom att 
delta som handlande människor tillsammans med andra som har andra 
förmågor och kunskaper (Broström, 2009). Många skolsituationer är av den 
arten att eleven visserligen kan uppfatta vad som sägs och vad som händer 
men kanske inte fullt ut kan klara av att förstå och därefter handla utan stöd. 
Språket kan inte vara för abstrakt om ett barn skall kunna använda det som 
stöd för sina handlingar. Barns tillkortakommanden skall inte heller vara 
utgångspunkt för undervisningen utan tanken bör vara att visa på 
möjligheter att utvecklas (Vygotskij, 2001). Undervisningen skall ligga i 
utvecklingens framkant och innebära en utmaning för eleverna. Kunskap ses 
därmed som något man måste erövra för att förändra sitt sätt att se, inte för 
att enbart anpassa sig till det rådande. Utveckling och mognad föregår 
lärande och det är därför inte någon mening att undervisa i det som barnen 
ännu inte är redo för.  
 
Enligt Vygotskij är leken viktig och ett sätt för barn att utveckla sin 
omvärldsförståelse och knyta inlärning till utveckling. I leken prövar och 
bearbetar barnet ett innehåll som hon/han har blivit intresserad av. 
Undervisning kan ses som en vidareutveckling av leken när det gäller att 
frigöra sig från situationsbunden handling, träna sociala samvaroregler och 
utveckla barns förmåga till kreativitet och självreglering. En sådan 
undervisning kräver att lekens förutsättningar gäller; det vill säga att lära 
genom att pröva och upptäcka snarare än att eleven presenteras ett 
lärandeobjekt (Jonsson, 2006). 

 
Lärarens uppgift handlar inte om att vägleda så att alla svårigheter tas bort 
eller att läraren blir den som står för lösningen. Barnet skall hela tiden 
uppmuntras till att själv bära ansvar för tolkning och få nycklar för att nå 
olika mål (Säljö, 2005). Barnet behöver dock hjälp och stöd att hitta 
fruktbara frågor genom samtal med andra. Tänkandet är en form av 
kommunikativt arbete, ett görande som utvecklas från samtal med andra till 
inre samtal eller från yttre till inre dialog. Språket är både den lins genom 
vilken vi ser världen och vårt viktigaste redskap för kommunikation med 
andra och för att mediera kunskap mellan individer (Vygotskij, 2001). 
Tänkande och språklig kommunikation kan dock inte jämställas med 
varandra eftersom det inte finns något ett till ett förhållande mellan vad vi 
kommunicerar och vad vi tänker. Samspelet mellan språk och tanke är en 
inre funktion och innebär reflektion och lärande på en metakognitiv nivå. 
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Det vi kan studera är vad människor säger, skriver eller gör och det sker 
alltid i ett visst sammanhang, menar Säljö (2005). Med detta följer att 
kommunikation är ömsesidig och måste knytas till de psykologiska och 
fysiska redskap som människor har tillgång till och är förtrogna med.  

 
Dewey (1910; 1991) liksom Vygotskij ser tänkande som en språkhandling och 
menar att utgångspunkten för undervisning bör vara barnets aktivitet. 
Undervisningens uppgift är att fånga barnets intresse och stödja det i den 
livsfas där det befinner sig. Varje erfarenhet införlivar en del från tidigare 
erfarenheter samtidigt som detta på något sätt förändrar kvaliteten på de 
efterföljande erfarenheterna. All erfarenhet är social eftersom den förutsätter 
och innebär kontakt och kommunikation och på det sättet är erfarenheten 
även relationell och kontextuell. I alla lärosituationer ingår även skapandet 
av attityder, sympatier och antipatier och detta metalärande kan vara 
viktigare än den konkreta lektionen, enligt Dewey.  
 
Dysthe (1993; 2003) anknyter till Dewey och Vygotskij när hon uttrycker att 
eleverna skall erbjudas möjlighet att få experimentera, leka, samtala, och 
undersöka även i samband med läs-och skrivaktiviteter. Dysthe betonar 
vidare att för att eleverna skall motiveras att lära måste innehållet uppfattas 
som meningsfullt för dem. Undervisningen skall utgå från elevernas 
erfarenheter och deras varierande sätt att lära. Avgörande för elevernas 
lärande är att skolan lyckas skapa en god lärmiljö och ordna situationer som 
inbjuder till aktivt deltagande. Dysthe förhåller sig kritisk till det hon 
beskriver som ett monologiskt klassrum där läraren initierar och följer upp 
samtal genom att ställa en fråga, låta någon elev svara och därefter följa upp 
elevens svar. Denna typ av konversation benämns även IRE-konversation 
utifrån att läraren ”Initierar–Responderar–Evaluerar” (Dillon 1990; 
Aukrust, 2003). Dysthe (1993; 2003) efterlyser ett dialogiskt eller 
flerstämmigt klassrum där alla elever kan bli delaktiga i samtal. 
Utgångspunkten är att samtalet stärker elvernas självkänsla och tillit till sitt 
eget kunnande. I det dialogiska klassrummet ställs ”autentiska frågor” eller 
öppna frågor och Dysthe syftar då på frågor som ger eleverna möjlighet till 
egna inlägg i diskussionerna eftersom det finns plats för flera svar och ingen 
bedömning av svaren görs. Tienken, Goldberg & Dirocco (2009) har 
undersökt och visat på hur lärare ställer frågor till eleverna. De noterar att 
vissa frågor som lärare ställer endast fordrar basal faktakunskap medan 
andra kräver mer produktiva svar och ger möjlighet för eleverna att skapa, 
analysera och utvärdera. De konstaterar att endast 25 % av lärarnas frågor är 
sådana produktiva frågor och författarna betonar därför vikten av att frågor 
förbereds innan läsning så att de blir utvecklande och produktiva.  

 
En djup/holistisk inriktning är, enligt Marton och Booth(2000), den enda 
vägen till förståelse av innehållet i exempelvis en text. Djupinriktning 
handlar om att fokusera på textens innebörd; att förstå helheten, söka efter 
avsikt, relatera budskapet till ett vidare sammanhang och urskilja de viktiga 
delarna.  Motsatsen till detta är en atomistisk inriktning som fokuserar på 
delar, memorerar detaljer och information men har brist på inriktning mot 
budskapet som helhet. En polariserande position mellan holism/atomism 



 

10 

ger i sig en alltför förenklad beskrivning eftersom såväl holistiska som 
atomistiska strategier kan behövas vid inlärning. Vid läsning av exempelvis 
en bok är en effektiv läsare samtidigt medveten om till exempel vilken typ av 
bok han/hon läser, något om innehållet i boken, men också om bokstäver, 
ord och vem han/hon är. Medan vi läser är vi dock inte medvetna om allt på 
samma sätt. I varje enskilt ögonblick står vissa fenomen i förgrunden medan 
andra är underförstådda. Textens helhet måste göras tydlig genom att 
delarna hittas och förs in på rätt plats (Marton & Booth, 2000).  

 
Sfard (1998) identifierar två metaforer för lärande som vägleder vårt arbete 
som lärare och forskare: överföringsmetaforen och deltagandemetaforen. 
Sfard argumenterar inte för och emot någon specifik metafor utan menar att 
forskare och lärare kan använda dessa metaforer som ett erbjudande om 
olika perspektiv snarare än att jämföra dem. Många bilder i litteraturen 
framställer lärande som överföring och tillägnande av något. Det ger oss 
bilden av den lärande som ett tomt kärl som skall fyllas och att 
lärandeprocess innebär att förvärva nya enheter. I det ramverk som skapas 
av överföringsmetaforen finns många termer såsom: kunskap, koncept, 
tillägnande, begrepp, mening, fakta osv. Många begrepp visar också på 
avsikten att göra kunskapen till sin egen, som till exempel reception, 
överföring, konstruktion och tillägnande. Här talas det även om att läraren 
hjälper eleven att nå sina mål genom att förmedla eller mediera. När 
kunskapen blivit överförd kan den tillämpas, överföras och delas med andra. 
Denna metafor är så starkt förankrat i vårt medvetande, menar Sfard, att vi 
troligen aldrig skulle bli medvetna om dess existens om inte en annan, 
alternativ metafor hade utvecklats – deltagandemetaforen. 

 
Med deltagandemetaforen talas om lärande i termer av aktivt deltagande 
tänkande och handling (Sfard, 1998). Titlarna på litteratur inom detta 
område refererar till lärande men nämner inte koncept eller kunskap. Det 
har ersatts med lärande och kunnande och pekar på aktivitet. Tal om 
kunskap som ett tillstånd har bytts ut till uppmärksamhet på aktivitet. 
Beständigheten ”att ha” har bytts mot aktiviteten i ett görande. Den 
pågående lärandeaktiviteten ses inte skilt från den kontext som det äger rum 
i. Kontexten är rik och mångskiftande och det betonas genom att exempelvis 
tala om situerat lärande, kontextualisering och social mediering. Den som lär 
sig betecknas som en person som är intresserad av deltagande i olika 
aktiviteter hellre än tillägnande av privat kunskap, enligt Sfard. Att lära sig 
ett ämne ses nu som en process av att bli medlem i en speciell grupp. Detta 
innebär möjligheter att kommunicera på det språk som finns i gruppen och 
agera enligt normerna där. Medan överföringsmetaforen fokuserar det 
individuella tänkandet skiftar deltagandemetaforen fokus till att utveckla 
band mellan individen och övriga. Helheten och delarna påverkar och 
informerar varandra. Överföringsmetaforen gör gällande att det finns en klar 
slutpunkt för lärandeprocessen medan deltagandemetaforen inte definierar 
något stopp för lärande (Sfard, 1998).  
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Sfard (1998) menar att teorier bara kan klassificeras som 
överförandeorienterade eller deltagandeorienterade om de visar en klar 
preferens för endera metaforen. Överförande är dock ofta liktydligt med att 
bli en deltagare och genom det så är det svårt att ses överföring och 
deltagande som skilda åt. Deltagandemetaforen har en potential att leda till 
ny, mer demokratisk praktik för lärande och undervisning men överförandet 
behövs eftersom vi människor behöver förbereda oss för nya situationer. 
Kompetens innebär att kunna upprepa vad som kan upprepas och ändra det 
som behöver ändras. Detta kan inte göras om vi inte får ta med oss och 
överföra något från en situation till nästa. Varje metafor har något att 
erbjuda som den andra inte har. 

Literacy 
 
OECD definierar begreppet literacy som förmågan att kunna använda tryckt 
eller handskriven text för att fungera i samhället och uppfylla kraven i olika 
vardagssituationer samt för att kunna tillgodose sina behov och för att 
förkovra sig och utvecklas i enlighet med sina personliga förutsättningar 
(Myndigheten för skolutveckling, 2003). En genomgång av några forskares 
uppfattning om literacy (Lankshear & Knobel 2003; Street, 1993; Säljö, 
2005; Barton, 2007) visar att deras gemensamma tolkning är att literacy 
äger rum i en socialt, kulturellt och historiskt situerad praktik. Läsande och 
skrivande som färdigheter och förmåga handlar om att avkoda och att kunna 
förstå och dra slutsatser, göra associationer och kunna koppla det lästa till 
tidigare kunskap (Säljö 2005).  

 
Barton (2007) följer OECD´s förklaring kring literacy men anser att det är 
omöjligt att entydigt försöka definiera begreppet literacy eftersom begreppet 
innebär komplexa definitioner. Ordet läsa kan t.ex. omfatta så skilda 
områden som att läsa barometrar, teblad och ansiktsuttryck, läsa upp 
nyheter eller att på djupet läsa och tolka en text. Literacy har nu utvidgats till 
att innefatta de olika föreställningar som människor kan ha när de tolkar ett 
sammanhang, en dikt, roman eller film. Barton använder termen literacy för 
att täcka en vidare användning av läsning och skrivning och beskriver 
literacy som en aktivitet där olika typer av språkhändelser kopplas till olika 
områden i människors liv. Läsning är tätt sammanbundet med förståelse och 
omfattar kunskap, eftersom kunskap måste föras in till en text för att texten 
skall bli förståelig. Rosenblatt (2002) menar att samtidigt som läsaren är 
författarens text trogen så måste han/hon vara uppmärksam på möjliga 
ledtrådar till karaktärer och motiv. Dessutom måste läsaren också försöka 
organisera eller tolka alla ledtrådar. Den egna erfarenheten och de egna 
meningarna om texten kommer att bilda en gräns för tolkningen. En del 
beståndsdelar i texten kan nonchaleras men läsaren måste även revidera 
eller vidga sina ursprungliga antaganden. 

 
Literacy baseras på ett system av symboler som representerar världen och 
som är avsedda för kommunikation (Barton, 2007). Skriftspråkliga 
aktiviteter är kommunikativa och sociala handlingar och våra liv består av 
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många literacyhändelser ända från vår tidiga barndom. Användning av språk 
och medvetenhet om språket och dess uppbyggnad utvecklas tillsammans 
och de känslor, attityder och värderingar vi har förknippade med literacy 
påverkar och styr vårt sätt att tänka. Barn som lär sig tala och kommunicera, 
lär sig också att använda språket inom flera områden och i olika 
sammanhang. När barnet lär sig tala lär de sig något om själva språket. Små 
barn kan t.ex. fråga när de inte förstår och härma andra när de leker rollekar. 
Eleverna har långt innan de kommer till skolan mött literacy på olika sätt, de 
har idéer och tankar om de symboler de ser i omgivningen och försöker tyda 
och använda dem. Barnen har framför allt lärt sig hur språk används och den 
kunskap de fått om det muntliga språket är till stor nytta för deras fortsatta 
skrivutveckling. Barnen lär sig ännu mer om språket genom att lära sig att 
läsa och skriva men språklig medvetenhet hör också samman med särskilda 
sätt att undervisa i läsning och skrivning. Att skriva möjliggör till exempel en 
specifik analys av språket i bokstäver, ord och meningar. Leken kan kopplas 
ihop med ett arbete med skriftspråket eftersom barnet via skriftspråket kan 
leka med tecken och skapa egna symboler för att förmedla ett innehåll innan 
de lärt sig de konventionella (Kress, 2003).  

 
Literacybegreppet har, som framgått, utvecklats från att till en början ha 
används enbart för att beteckna ”att läsa och skriva”.  Själva ordet ”Literacy” 
är i sig laddat med ideologiska och politiska förutsättningar och därför bör vi 
hitta ett mer passande begrepp, enligt Janks (2010). En distinktion som även 
omfattar Street (2003) och Barton (2007). Literacy är ett mer komplext 
begrepp än vad policydokument och läroplaner alltid medger, anser Street, 
och föreslår begreppen literacyhändelser och literacypraktiker. 
Literacyhändelser är konkreta aktiviteter med direkt eller indirekt 
anknytning till text. Med literacypraktiker avser Street en bredare kulturell 
syn som innefattar olika sätt att tänka på och praktisera läsande och 
skrivande i en kulturell kontext. Literacypraktik är, enligt Barton (2007), det 
generella kulturella sättet varpå människor brukar litteracitet i en 

literacyhändelse. Om literacy förenklas till några få mekaniska färdigheter 

misslyckas man med att se den rikedom och komplexitet som finns i faktiska 
literacypraktiker. Street (2003)  uttrycker att för att göra det möjligt för 
elever att utveckla denna skatt behöver vi en läroplan och 
bedömningsinstrument som i sig själva är rika och komplexa. Det som 
benämns “New Literacy Studies” representerar, enligt Street, en ny tradition 
från att se på läsning som något som innebär att tillägna sig färdigheter till 
att se literacy som en social färdighet. Literacy blir då mer en social praktik 
och inte bara en tekniskt neutral färdighet.  

 
Literacy är sociala praktiker specificerade till och situerade i kontexter och 
det innebär att literacypraktik kan variera från en kontext till en annan 
menar även Estrada and Grady (2011). Vad som räknas som literacy och vem 
som räknas som litterat är beroende av maktförhållanden, på hur resurser 
sprids och hur institutioner och individer arbetar för att behålla sin 
dominans. Att bli litterat är som att göra en resa och en persons resa är inte 
lik någon annans. Estrada och Grady anser att lärares syn på literacy behöver 
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utvecklas och hänvisar till ett projekt där de fann att ämneslärare tenderade 
att se literacy som enbart en teknisk färdighet. Lärarna beskrev förmågan 
som neutral och individuell och de som äger förmågan att läsa och skriva kan 
applicera den på vilken typ av text som helst. En förmåga som man antingen 
hade eller inte även om lärarnas egen erfarenhet av att bli litterat visade på 
något annat. 

 
Den form av literacypraktik som finns i skolorna har inte alltid den 
nödvändiga relationen till den literacypraxis som finns i barnens vardagliga 
liv och sammanhang (Janks, 2010). Det handlar om kunskap; det sätt som 
människor tar itu med läsande och skrivande är rotade i deras egen kunskap, 
identitet och liv. Engagemang i literacy är alltid en social handling och det 
sätt på vilket lärare och deras elever interagerar medför att en viss typ av 
literacy lärs och det gäller speciellt nybörjarelever. Att kunna läsa och skriva 
räcker dock inte, menar Janks. Många människor kan läsa och skriva men 
föredrar att inte göra det. Att läsa för nöjes skull är inte en del av alla 
människors dagliga liv. Janks relaterar begreppet ”literacy” till aspekter av 
makt och menar att det underförstått i literacy ligger en förmåga att förstå 
text. Eftersom text omfattar många olika typer av texter är vi alla någon gång 
illiterata när vi inte kan läsa eller tolka en viss typ av text. Varje form av 
literacy producerar specifika förmågor relaterade till särskild literacy och 
därför har de flesta av oss svårt att läsa och vara litterata inom alla ämnen.  

Läs- och skrivdiskurser 

En helhetssyn på språket behandlar den textuella aspekten av språket som 
oskiljaktig från mentala och sociala aspekter (Ivanič, 2004). Ivanič använder 
bilden av en lök för att visa hur de olika lagren omger och förankrar de 
mindre delarna av språket. Det första lagret är själva texten i en smal 
lingvistisk betydelse. Nästa omgivande del inkluderar vad som händer i vårt 
medvetande när vi producerar eller försöker förstå text. Här ligger fokus inte 
så mycket på själva språket som objekt utan på språkandet; den mentala 
processen att skapa mening. Det tredje lagret refererar till den sociala 
kontext där språket används, literacypraktiken, som även innefattas i en 
helhetssyn på språket. Det yttersta lagret består av de sociokulturella 
tillgängliga resurserna för kommunikation – multimodal praxis, diskurser 
och genrer stödda av den kulturella kontext där språkanvändningen tar 
plats. Ett fokus på dessa aspekter av språk inkluderar också syn på världen 
och de sociala strukturer som interagerar med språkpraktiken.  

Ivanič (2004) definierar sex skrivdiskurser som en sammanställning av olika 
uppfattningar om skrivande och skrivinlärning, olika sätt att prata om 
skrivande samt de metoder för skrivinlärning och bedömning som kopplas 
till dessa föreställningar. Dessa sex diskurser om skrivande och 
skrivundervisning kan enligt Ivanič, också anpassas och refereras till läsning 
och läsundervisning och vara ett användbart verktyg för att analysera och 
koda intervjuer med lärare när de talar om sin praktik och för att koda 
händelser i den pedagogiska praktiken. Parallellt med skrivprocessen finns 
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en läsprocess där fokus ligger på strategier för läsning. I en enskild lektion 
kan en enskild lärare befinna sig inom flera olika fält men i en särskild 
kontext kan det dock vara möjligt att känna igen en dominant diskurs. De 
sex diskurser Ivanič presenterar är: 

1) Färdighetsdiskursen 
2) Kreativitetsdiskursen 
3) Processdiskursen 
4) Genrediskursen 
5) Diskursen om sociala praktiker  
6) Den sociopolitiska diskursen 

Färdighetsdiskursen omfattar ett smalt sätt att se på färdigheter där bara 
skriftkoden och skriftspråket antas vara av betydelse för att både kunna lära 
sig att läsa och skriva och använda dessa förmågor. Texten står i centrum 
och eleverna får lära sig bokstäver och ljud och hur de hänger ihop samt 
andra grammatiska regler. En stor del av undervisning är explicit, barnen lär 
sig stavningsmönster och grammatikregler genom färdighetsträning utan 
kontext. I praktiken integrerar många lärare denna traditionella syn med 
andra synsätt och ger därmed en mer varierad och balanserad 
skrivundervisning. De föreställningar och den praxis som konstituerar denna 
diskurs är välkända och framhävs inte sällan i polariserande diskussioner om 
bästa praktik.  

I kreativitetsdiskursen står texten och läsaren/skrivaren i centrum. Läsande 
och skrivande ses som ett resultat av deltagarnas kreativa förmåga och lärs 
bäst via sådant man är intresserad av. Den personliga tolkningen och 
upplevelsen av läsandet står i fokus och eleverna förväntas lära sig olika 
färdigheter genom att läsa och skriva om det som intresserar dem. 
Förhållningssättet är starkt sammanbundet med läsundervisningen och 
tanken är att eleverna lär sig hur man ska skriva genom att läsa och få goda 
exempel från litteraturen samt genom att få många tillfällen till att skriva 
och få respons på sitt skrivande. I kreativitetsdiskuren tänker man att skriva 
lärs genom att skriva och att eleverna därför måste få skriva ofta. Vad som 
räknas som god skrivförmåga är baserat på kriterier från litteraturen och 
finns implicit i skriv– och läshandlingar och bör inte undervisas om explicit. 
Skrivandet ses som en produkt av skrivarens kreativitet och förmåga att 
använda sig av sina erfarenheter av både läs-och skrivaktiviteter. 

Processdiskursen ställer själva läs– och skrivhändelsen i centrum 
(processen) och ser det både som en mental inre process och en yttre process 
av att vara deltagare i en literacypraktik. Dessa processer utvecklas genom 
att eleverna får delta i processinriktade läs– och skrivaktiviteter tillsammans 
med andra och på egen hand. Denna föreställning om skrivande och 
skrivundervisning lockar såväl lärare som policyskrivare, menar Ivanič. Den 
uppfattas som en serie delar eller moment som kan läras ut explicit och den 
har en inbördes ordning mellan tre ingående delar: planering, genomförande 
och återkoppling. Det är inte helt enkelt att utvärdera och bedöma eleverna 
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inom denna diskurs eftersom fokus är på processen samtidigt som processen 
skall leda till ett uppnående av resultat. 
 
Både deltagare och literacypraktik står i centrum i genrediskursen. Här 
ligger fokus på skrivande som en produkt och tonvikt läggs på hur denna 
produkt skall formas. Texter varierar lingvistiskt utifrån syfte och 
sammanhang och det är viktigt att kunna hantera olika typer av texter och ha 
en tydlig undervisning om hur texters uppbyggnad till form och innehåll. 
Denna föreställning om skrivande breddar synen på skrivning och 
inkluderar en social aspekt. God skrivförmåga är inte bara korrekt skrivning 
utan lingvistiskt passande till avsikten med texten. Att lära sig skriva lärs 
bäst inom denna diskurs genom explicit instruktion av olika texttypers 
lingvistiska karaktär. ”Måltexterna” modellas, exempeltexter läses som 
förberedelse inför att kunna skriva egna texter inom genren.  
 
I diskursen om sociala praktiker ses läsandet och skrivandet som 
målinriktade handlingar i en social kontext. Man lär sig genom att läsa och 
skriva i autentiska vardagssammanhang och för verkliga syften. 
Identifikation är viktig och lärande sker implicit genom deltagande och inte 
genom instruktion. Hela literacypraktiken med varierande inslag och lokala 
förutsättningar uppmärksammas. Olika sammanhang för läsande och 
skrivande undersöks i undervisningen och dimensionerna av de 
grundläggande färdigheterna sätts in i ett större sammanhang. Ett 
funktionellt närmande eftersträvas, vilket innebär lärande i sammanhang 
som liknar det ”verkliga livet”. Eleverna blir involverade i aktiviteter som 
kräver skrivande för att uppnå mål och lärarens roll är att identifiera och 
skapa sådana situationer. Här innefattas också skrivande för att lära. God 
skrivförmåga innebär att skriva effektivt för att nå sociala mål. Denna 
diskurs liknar den sjätte och sista; den sociopolitiska diskursen som dock 
inkluderar en politisk dimension där även makt och identitet har en central 
funktion. Skrivaren ses här som socialt agerande och fri att hantera och 
bearbeta olika texter och genrer.  
 
Att lära sig skriva innefattar utvecklandet av en kritisk medvetenhet om 
varför olika diskurser och genrer är som de är (Ivanič, 2004). Eleverna kan 
genom undervisning bli medvetna om de sociala, historiska och kulturella 
förhållanden som läsandet och skrivandet skall utveckla. När man rör sig 
från den första till den sjätte diskursen förflyttas fokus från texten över till 
den sociokulturella och politiska kontexten. Det är också en rörelse från 
förmågan att hantera skriftspråket och regler till förmågan att själv kunna 
skapa mening och vara deltagande aktör i ett skriftspråksberoende och 
mediebaserat samhälle.  

Malmgren (1996) delar in skolämnet svenska utifrån vad som visar sig vara 
det centrala innehållet i undervisningen; färdigheter, litteraturen eller 
elevernas tidigare erfarenheter. I färdighetsämnet står elevernas språkliga 
färdigheter i centrum och tanken är att eleverna skall träna olika 
delfärdigheter och därigenom till slut utvecklas till goda språkbrukare. 
Konstruktionen beskrivs som formaliserad med isolerad färdighetsträning, 
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läromedelspaket, lärarens monolog, fokus på brister, diagnoser och tester 
som utmärkande för verksamheten. Innehållet för de olika övningarna kan 
vara sekundärt och i princip oviktigt eftersom det är läsning och skrivning 
som färdigheter som ska uppövas. Den typen av verksamhet beskriver 
Bergöö (2005) som dominerande i de tidiga skolåren. När svenskämnet ses 
som bildningsämne utgörs undervisningen till största delen av 
litteraturläsning. Då talar man om en kanon av böcker som eleverna bör ha 
läst och om att läsning av litteratur har en personlighetsutvecklande 
påverkan på eleverna. Det tredje ämnet, erfarenhetspedagogiska 
svenskämnet, utmärks av en strävan att funktionalisera elevernas språkliga 
arbete i projekt där deras egna erfarenheter är centrala och där 
skönlitteraturen tas tillvara som en källa till kunskap.  

Läsundervisning 

Olika perspektiv på läsundervisning 
 
Uppfattning om läsandets och skrivandets natur har skilt såväl forskare som 
lärare åt. Två forsknings– och undervisningsparadigm har efterhand 
framträtt (SOU1997:108; Stanovich, 2000). Traditionellt har läsandet 
beskrivits utifrån ett individualpsykologiskt perspektiv som en färdighet en 
människa behärskar eller inte behärskar (Liberg, 1990). Läsfärdigheten 
beskrivs och förklaras då som inre, mentala aktiviteter med ett vagt intresse 
för de sociala och kommunikativa sammanhang där läsandet försiggår. Ett 
annat betraktelsesätt är, enligt Liberg, ett socialinteraktionistiskt perspektiv 
där det verbala språkandet ses som en del av den individuella människans 
och samhällets identitet. De sammanhang där vi lever får en avgörande 
betydelse för vad och hur vi läser. För att kunna läsa måste vi känna till och 
kunna hantera det teckensystem som utgör en text. De två olika perspektiv 
som beskrivs ger olika inriktningar på hur det skrivna språket introduceras 
för barnet. Fokus hamnar antingen på symbolerna eller på hur barnets 
intressen och erfarenheter påverkar läsningen. I skolans tidiga läsning talas 
det om att barnen skall ”knäcka koden”, dvs. lära sig att förstå sig på hur 
tecknen förhåller sig till det talade språket men även om vikten av 
förförståelse, dvs. att texterna måste handla om sådant som barn har 
intresse och erfarenhet av (Liberg, 1990). På så sätt möts i själva verket de 
båda forskningsparadigmen i praktiken. När och hur undervisningen om 
symbolerna skall ske skiljer sig dock fortfarande utifrån de beskrivna 
synsätten här ovan.  

Vid ett individualspykologiskt och fonologiskt perspektiv startar 
undervisningen med inlärning av symbolerna såväl auditivt som visuellt och 
dessa skall då befästas hos eleverna innan undervisning om förståelse av det 
lästa kommer in. Bokstavskännedom och en generell kunskap om text och 
hur texter fungerar är grunden för hur läsförmåga uppkommer (Elbro, 2004; 
Stanovich, 2000). Själva knäckandet av koden sker då genom att kritiskt 
moment när barnet vid läsningen inser att text betyder något. 
Undervisningen skall ske med hjälp av utarbetade metoder och vid en 
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lämplig tidpunkt då barnen anses mogna för att lära sig läsa (Fast, 2007). 
Muspratt, Luke och Freebody (1997) beskriver det som en traditionell 
inlärningsmodell i två steg som använts i engelskspråkiga länder. ”Basen” 
lärs ut först (ordigenkänning, handskrivning, stavning och högläsning) och 
det följdes därefter av del två som innebar klassikerna; lära känna en kanon 
av värderad litteratur. Det material som användes vid den tidiga 
läsinlärningen var läsmaterial anpassat för att lära barnen alfabetet, ljud och 
bokstavskorrelationen och memorerande av ordbilder. Skrivandet som 
förknippas med sådan läsning handlade om att kopiera bokstäver, ord och 
meningar och målet var att få eleverna att kunna läsa en kanon av engelska 
klassiker. Det målet nåddes främst av medelklassbarn, enligt Muspratt, Luke 
och Freebody (1997) och ledde till producerandet av två olika grupper av 
elever; en grupp som klarade första steget och en grupp som klarade båda 
stegen.  

Sedan 1960– talet har många lärare inom läs– och skrivfältet förändrat 
undervisningen mot det som betecknats som ”whole language” (Muspratt, 
Luke & Freebody, 1997). Det har inneburit att undervisningen gått från 
avkodning och ljud- och bokstavskorrespondens till mer av läsning som 
konstruktion av mening. Skiftet har kunnat ses i många klassrum som ett 
byte från ett passivt mottagande till en mer aktiv och muntlig hållning där 
eleverna uppmärksammas på de idéer som hänger ihop med texten. 
Utgångspunkten bygger på en teori om att skriftspråket är bekant och har 
synliggjorts redan från tidig ålder och att barnen gradvis skaffar sig 
kunskaper genom det informella lärande som sker i möten och samspel med 
andra människor (Adams, 1990).  

 
I slutet av 90-talet uppstod en läspedagogik som definierar läsning som en 
kritisk social praktik (Schmidt och Gustavsson, 2011). Vi läser alltid något, 
skrivet av någon eller skriver något avsett för någon att läsa. Dessa andra är 
alltid i relation till oss, materiellt eller symboliskt. Den literacy som 
favoriseras i skolan är många gånger sådant som inte är förankrad i barns 
och ungas erfarenheter. Schmidt och Gustavsson menar att när intresse eller 
motivation saknas kan heller inte riktig förståelse uppnås. Läsning kan då i 
värsta fall reduceras till en intetsägande process utan mål och möjlighet till 
reflektion och fascination.  

 
Balanserad läsundervisning 
 
Straw, (1990) beskriver de lästeorier som förekom tidigt under 1900-talet 
som föreskrivande. Läsning byggde på ett antagande om att meningen i 
texten fanns hos författaren och handlade om att överföra meningen från 
författaren till läsaren. Separata läsövningar, t.ex. bokstav–ljud 
överenstämmelse och ordigenkänning var de färdigheter som förutsa hur 
man skull förvärva läsförmåga. Gradvis skiftade meningsskapandet från 
författaren till texten för att slutligen engagera läsaren som en deltagare i en 
social kontext (Street, 1995). Med en senare förändrad syn följer förståelsen 
för att barnen gynnas av att från tidiga år få läsupplevelser där de steg för 
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steg bygger upp sin egen litteraturförståelse och kompetens. Därigenom kan 
de lära sig både hur en historia är uppbyggd, få nya ord och begrepp och göra 
upptäckter om bokstäver och symboler (Broström, 2009). Via läsning får 
barnet även möjlighet att se världen genom någon annans perspektiv. 
Barnen måste förstå vad som menas med läsning och lära sig att uttrycka sig 
på olika sätt omkring de texter som används. För att barn ska kunna lära sig 
och förstå sammanhang i skolans miljö måste de förhålla sig till olika 
kontexter i skolmiljön. Jönsson (2007) identifierar den situationella 
kontexten, den tolkande kontexten och den textuella kontexten. När det 
gäller den sistnämnda ska barnen positionera sig i förhållande till de 
skönlitterära böcker som finns i klassrummet och språket i dem.  
  
Olika förklaringar ges till varför och hur elever lär sig läsa och skriva men för 
att de skall bli funktionellt och formellt medvetna om vad läsning går ut på 
behövs det någon form av guidning (Jonsson, 2006). Naturliga lärsituationer 
med många tillfällen till samtal och skriftspråksmöten med både 
färdighetstränande moment, skrivande och litteraturmöten är viktiga. 
Muspratt, Luke och Freebody (1997) utgår från att eleverna kommer till 
skolan med tillgängliga kulturella och sociala resurser, texter och diskurser. I 
stället för att fråga vilket som är bästa sättet att lära ut läsning bör 
pedagogerna, enligt dem, fråga vilken slags läsningspraktik och vilka 
positioner skolan ska värdera, stödja och propagera för. Muspratt, Luke och 
Freebody skriver om literacy– undervisning på ett sätt som stämmer överens 
med Langers (1995) tankar om att eleverna ska kunna interagera i en 
gemenskap, ställa frågor till texten och diskutera och samtala.  

 
Läs– och skrivförmåga kan alltså inte reduceras till enstaka färdigheter som 
att avkoda, stava rätt eller skriva korrekta meningar (Skolverket, 1998). 
Eftersom vissa språkliga former är vanligare i en del ämnen skall eleverna 
dessutom föras in i olika ämnens sätt att språka. Nationella 
kvalitetsgranskningar (Skolverket, 1998) redovisar tre huvudtyper av miljöer 
för läs– och skrivprocessen. Dessa miljöer utgör punkter på en skala som 
visar hur man arbetar för att stärka elevers läs– och skrivlärande i olika 
ämnen. De så kallade A- miljöerna utgör en god grund för att bygga upp 
funktionellt skrivande och läsande i skolan. I dessa miljöer finns en rik 
tillgång till olika typer av texter och möjlighet för eleverna att få samtala 
omkring texterna. Detta överensstämmer med det som Snow och Juel 
(2007) skriver om effektiv literacy- undervisning. En sådan undervisning 
präglas, enligt dem, av variation och av att läraren är medveten om att 
undervisning både i förståelsestrategier, ordavkodning, ordkunskap och 
skrivning behövs. Enligt Marton och Booth (2000) förändras något när man 
lär sig något nytt om detta något och det i sig förutsätter att helheten måste 
föregå delarna. Så måste t.ex. barnen först förstå avsikten med att läsa och 
skriva för att ta till sig undervisning i läsning och skrivning. När man ska 
förstå en text räcker det inte med att bara göra en djupdykning i texten utan 
man behöver se på texten utifrån olika delar och perspektiv av texten.  

 
Eftersom läsning med förståelse rör sig om olika processer, både ”bottom 
up” och ”top down” bör eleverna redan från årskurs 1 få möta en balanserad 
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läsundervisning som inkluderar lärande av avkodningsstrategier förenade 
med autentisk läsning i en och samma aktivitet (Bråten, 2008). Riktad 
undervisning när det gäller ljudande och helordsläsning skall finnas med 
tillsammans med förståelsestrategier och skrivstrategier eftersom förståelsen 
av det lästa är betydelsefull och invävd i alla nivåer av läsprocessen. Tydlig 
undervisning i lässtrategier skall integreras med ämnesundervisning och ge 
kunskap om textgenrer och textstrukturer. Danielsson (2003) har gjort fyra 
studier som visar att barn för att förstå vad de läser också använder sig av 
parallella strategier på olika lingvistiska nivåer, såsom ljudning, 
helordsläsning och kunskap om begrepp. För barnen obekanta ord kan leda 
till felläsningar och vid felläsningar kan de söka efter andra yttre ledtrådar.  
 
I PIRLS, 2006 (Skolverket, 2007b) framhålls att den skriftspråkliga 
nybörjarundervisningen i skolan skall präglas av både läs- och 
avkodningsstrategier för att utveckla automatiserad avkodning och 
läsförståelsestrategier. En utmaning enligt PIRLS (2011) är att stärka 
elevernas kunskaper i de mer avancerade lässtrategierna redan i de tidigare 
skolåren. Eleverna bör även få arbeta med olika texter på flera olika sätt och i 
olika slags gruppkonstellationer. Undervisningen skall vara formaliserad och 
funktionaliserad och en uppföljning av alla elevers läsutveckling skall göras. 
Att lära sig läsa handlar både om innehåll och form och detta måste fungera 
samtidigt och interaktivt (Frost & Sørensen, 2007). Ord och meningar skall 
studeras i relation till innehållet i en text och undervisningen anpassas till 
det enskilda barnet. Gemensamma texter skall användas som utgångspunkt 
för samtal och texterna ska ha ett innehåll som passar barnen. Till innehållet 
kan olika slags varierande uppföljande uppgifter ges och stoffet kan också 
utnyttjas för egen textproduktion. Ett parallellt arbete med läsning och 
skrivning bör även ske om läs- och skrivfärdighet skall vidareutvecklas för 
alla barn. Det som måste nötas in skall knytas till ett funktionellt 
sammanhang och läsning av barnlitteratur och minilektioner som 
åskådliggör olika strategier skall vara en återkommande aktivitet, skriver 
även Bråten (2008). Han påpekar också att god läsförståelse går att uppnå 
trots dåliga ordavkodningsfärdigheter eftersom förkunskaper är den 
viktigaste delen.  

Det funktionella läsandet är viktigt och läsningen blir till ett 
meningssökande och meningsskapande när texten anknyter till något som 
barnen redan känner till (Bråten, 2008). Därför är det i den första 
läsundervisningen, enligt Bråten, mycket viktigt att se till att läsning verkar 
vara en meningsfull syssla, och inte ett intetsägande lärande av 
delfärdigheter. Street (2005) menar att literacypedagogik är att få ” alla med 
på tåget” och ger exempel på en lärare i Sydafrika som lät barnen ”ta in 
världen utanför” i sitt klassrum. Läraren insåg att mötet mellan deras 
hemmiljö och skolan måste ske på ett annat sätt än vad det tidigare gjort; att 
kommunikation måste ske åt båda hållen. Barnens motivation och intresse 
för literacylärande ökade markant efter förändringen och så gjorde även 
deras känsla av värdighet. Flera undersökningar har visat att skolor som 
lyckas med undervisning i läsförståelse/literacy (Michael S Knapp and 
Associates, 1995, Taylor, Pearson, Clark and Walpole, 2000, Pressley 2002) 
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har många tillfällen till undervisning i smågrupper, mer stöd i form av 
stöttning (”scaffolding”) från lärarna, ljudinlärning i sammanhang, frågor 
som kräver inferens och engagemang i texten och mer självständig läsning. 
Undervisningen har också en balans mellan helhet och enskilda 
färdighetsövningar och eleverna får många tillfällen till att samtala om och 
diskutera berättelser och böcker som läses i klassrummet. 

Enligt Muspratt, Luke och Freebody (1997) bör undervisning i Literacy 
samtidigt innehålla fyra olika aspekter som speglar en läsares parallella 
roller vid läsning. Undervisningen ska omfatta ”Coding Practies”; det vill 
säga att elevernas resurser som kodknäckare utvecklas. Eleverna skall 
knäcka koden i en text och veta hur ljuden och grafemen förhåller sig, 
ensamma och i kombination. Undervisningen bör även utveckla elevernas 
resurser som textdeltagare (”Text–meaning Practies”) så att de får möjlighet 
att se hur idéerna i texten passar ihop tillsammans och vilka möjliga 
läsningar som kan konstrueras från texten. Elevernas resurser som 
textanvändare bör samtidigt utvecklas så att de kan se vad de kan göra med 
en text och vad andra kan göra med den (”Pragmatic Practies”). Slutligen 
skall elevernas resurser som textanalytiker och kritiker utvecklas (”Critical 
Practies”) så att de kan få en förståelse för vad det är att vara en person som 
både kan skriva och läsa en text enkelt och oproblematiskt. De skall fundera 
över vad texten göra med läsaren och i vems intresse. De skall få möjlighet 
att se vilka röster och intressen som spelar med och vilka som är tysta och 
vilka som märks i texten.  

Läsförståelse 

I PISA–rapporten (Skolverket, 2011c) översätts begreppet ”reading literacy” 
till läsförståelse och definieras som ”elevers förmåga att förstå, använda, 
reflektera över och engagera sig i texter för att uppnå sina egna mål, utveckla 
sina kunskaper och sin potential för att delta i samhället”(s.8). I begreppet 
innefattas, enligt Rosén och Gustafsson (2006), även föreställningar om 
läsaren och dennes förhållningssätt till texter samt en medvetenhet om olika 
texters olika karaktär och krav på läsaren. Läskompetens kan förstås som en 
mångfald av kunskaper och färdigheter i ständig interaktion med individens 
tidigare erfarenheter, texten och sammanhanget. I PIRLS, definieras 
läskompetens (Reading Literacy) som  

…reading literacy is defined as the ability to understand and use 
those written language forms required by society and/or valued 
by the individual. Young readers can construct meaning from a 
variety of texts. They read to learn, to participate in 
communities of readers in school an everyday life, and for 
enjoyment (Skolverket, 2007, s.3). 

 
Block, Gambrell och Pressley (2002) definierar läsförståelse som att förvärva 
mening från en skriven text genom att läsaren interagerar med texten. Det 
viktigaste med att läsa är alltså att förstå det lästa och därför är undervisning 
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i läsförståelse en av lärarnas största utmaningar, menar författarna. Vissa 
elever har inga problem med detta men för andra är det en komplicerad och 
svår process. Att bygga upp alla elevers läsförståelse kräver kontinuerlig 
undervisning innan eleverna kan använda olika effektiva strategier vid egen 
läsning. Lärare förväntas undervisa om läsförståelse utan att alltid ha 
grundläggande ämnesdidaktiska kunskaper om vad som skall göras och 
varför. Många elever kan också ha en felaktig bild av vad det innebär att läsa 
med förståelse. Effektiv läsförståelseundervisning innefattar varierad läsning 
för olika syften och rika erfarenheter av skönlitteratur, facklitteratur och 
läsning i andra medier. Eleverna kan också lättare använda innehållet när de 
fått samtala om texten, läsa i grupp tillsammans med lärare eller fått 
möjlighet att ”tänka-högt”. Författarna uttrycker att det dock kan vara svårt 
för eleverna att överföra strategierna de övat till ett nytt innehåll utan direkt 
undervisning (Block, Gambrell och Pressley, 2002). 

 
Att förstå en text och kunna göra inferenser mellan olika händelser kräver 
kunskap om både semantik och språkets syntax (Van den Broek, Espin, 
2009). Framgångsrik läsning beror på läsarens förmåga att konstruera en 
sammanhängande mental representation av texten. För att konstruera en 
sådan representation måste läsaren kunna tolka olika delar av informationen 
i texten och urskilja meningsfulla samband mellan dessa och samtidigt 
relatera till sin bakgrundskunskap. Om relationen mellan två element skall 
finnas måste dessa på något sätt samtidigt vara i fokus. Eleverna behöver få 
hjälp med att lära sig olika strategier eftersom det inte är tillräckligt att låta 
dem läsa mycket för att de ska utvecklas till effektiva läsare 
(kommentarmaterialet, Skolverket, 2011 b). De strategier som åsyftas är dels 
strategier för avkodning och förståelse dels förståelsestrategier (innefattande 
även arbete med att utöka ordförrådet). Genuin läsförståelse handlar om att 
tillvarata och känna sig bunden av textens innehåll och samtidigt kunna gå 
utöver innehållet och tillföra något nytt. Läsaren skapar mening i texten och 
det måste vara ett samspel mellan läsare och text eftersom en text inte kan 
förstås helt lika av olika läsare.  
 
Textrörlighet 

Läsning är, enligt Rosenblatt(2002), en konstruktiv och selektiv process över 
tid i ett särskilt sammanhang. Det är inte en aktivitet där textens mening 
inpräglas i läsarens medvetande eller där läsaren drar fram den mening som 
finns dold i texten. Förståelsen utvecklas i en spiralformad rörelse mellan 
läsare och texten, där parterna hela tiden påverkas av vad den andra har 
bidragit med så att det blir ett givande och tagande mellan läsare och text. 
Som läsare närmar vi oss i bästa fall en text med ett syfte, förväntningar och 
vissa föreställningar och det styr hur vi läser och vad vi tar till oss ur texten. 
När vi börjar läsa erbjuder de första orden öppningar för förståelse som styr 
fortsatt läsning och tolkning av texten. Om fortsättningen av det lästa inte 
överensstämmer med vår förväntan kan vi revidera vår uppfattning så att de 
nya orden införlivas eller så kan vi börja om på nytt med ny förståelse och 
andra förväntningar. Både läsaren och texten är viktiga för den process i 
vilken det skapas mening och det förklarar varför meningen uppstår mellan 
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läsaren och text. Rosenblatt (2002) uttrycker att ett av de bästa sätten att 
hjälpa elever att erhålla förståelse av texter är att uppmuntra dem att själva 
ägna sig åt att skriva fiktion eftersom de då behöver brottas själva med det 
material som livet erbjuder dem.  

Lärarens uppgift är att hjälpa elever att förstå vad de har läst och svårigheten 
ligger just i ordet ”förstå” eftersom det är en mycket komplex process 
(Rosenblatt, 2002). Att förstå ett ord är att se innebörden i ett sammanhang 
som kan uppfattas som betydelsefullt. För förståelse krävs att ordet kopplas 
ihop med vad det pekar på i människans värld. För att lära sig något av en 
text behöver texten först ge input och därefter måste läsaren skapa en egen 
situationsmodell i sitt eget medvetande (Kintsch, 2009). Det är en aktiv 
process eftersom en text aldrig står helt för sig själv utan måste ha läsarens 
inferenser av olika slag.  

 
Av ovanstående följer att läsaren skall betraktas som aktivt bidragande och 
interagerande i läsförståelseprocessen. Läsaren använder sin kunskap och 
ett antal ledtrådar från texten och textsammanhanget för att skapa mening i 
det lästa. Läsning är en social praktik där skriven text används för att 
konstruera och rekonstruera påståenden, meddelanden och betydelser och 
skall inte ses enbart utifrån färdigheter och förmågor (Freebody & Luke, 
1990; Muspratt, Luke & Freebody, 1997; Schmidt & Gustavsson, 2011). 
Förkunskaper som läsaren tar med sig till texten är viktiga och till dem kan 
läsaren koppla strategier för att få förståelse för texten. Både förkunskaper 
och läsförståelsestrategier kan utvecklas med hjälp av undervisning. Den 
enskilda texten talar till oss så att vi både ser, känner och hör röster i den 
även när vi läser tyst för oss själva (Bachtin, 1998). Läsaren skapar rösten i 
texten och texten förnyas ständigt i mötet med läsarna, enligt Bachtin.  
 
Langer (1995) beskriver hur litterär fantasi kan användas för att lösa 
problem, utforska möjligheter och förstå andra. Hon menar att litteratur kan 
hjälpa elever att undersöka båda sina egna och mänsklighetens möjligheter. 
Genom att litteraturen hjälper dem att finna sig själva och föreställa sig 
andra kan eleverna bli de litterära tänkare som morgondagens samhälle 
behöver. Litteraturen kan vara båda intellektuellt provocerande samtidigt 
som vi genom den lär oss att se saker ur olika perspektiv och blir medvetna 
om att det finns många möjligheter och frågor utan färdiga svar. Precis som 
Rosenblatt (2002), ser Langer läsning som en aktivitet där förståelsen 
utvecklas mellan läsare och text genom att våra förväntningar och 
föreställningar styr vad vi tar till oss ur texten och orden och meningarna 
styr tolkningen av den fortsatta texten. Langer använder begreppet 
föreställningsvärld för att hänvisa till den värld av förståelse som en person 
har vid en given tidpunkt. Föreställningsvärldar är textvärldar i våra egna 
sinnen och skiljer sig därför åt mellan olika individer.   

 
Varje föreställningsvärld är sammanlänkning av bilder, idéer, tankar och 
förväntningar som uppfyller oss när vi läser eller tar del av andras tankar 
eller tolkningar (Langer, 1995). Den innehåller därför både det som 



 

23 

individen förstår och inte förstår och antaganden om hur något kommer att 
utvecklas. Medan någon läser förändras föreställningsvärldarna och vissa 
idéer blir ointressanta eller omvärderas medan nya kommer till. Till och med 
när boken är slut har läsaren kvar en föreställningsvärld som fortsätter att 
förändras. Dessa förändringar kan ske när man t.ex. diskuterar eller 
samtalar om det läsa. För att en läsare skall förändra föreställningsvärlden 
och byta ut tolkningar måste han/hon interagera med texten. När en text 
lästs upp för en klass kan alltså alla elever och läraren ha sina tillfälliga 
intryck som senare, genom samtal, kan förändras i relation till egna och 
andras idéer.  

Langer (1995) identifierar fyra faser/valmöjligheter som är avgörande för 
uppbyggande av en sådan föreställningsvärld. Dessa faser kan återkomma 
när som helst under läsningen och uppstår i interaktionen mellan läsare och 
text. Den första fasen innebär att läsaren är utanför men kliver in i en 
föreställningsvärld. Det sker främst när vi just har börjat läsa en text och 
innebär att vi som läsare börjar utveckla föreställningsvärlden utifrån vår 
egen kunskap och erfarenhet samt från textens ytliga drag och andra 
ledtrådar. Nästa fas innebär att vi är i och rör oss genom en 
föreställningsvärld. Då är läsaren fördjupad i sin textvärld och använder ny 
information för att gå bortom det han/hon redan vet. Den tidigare 
förståelsen föder ny förståelse. Den tredje fasen skiljer sig från de övriga och 
innebär att vi stiger ut och tänker över det vi vet för att öka vår egen kunskap 
och erfarenhet. Det är nu som läsaren funderar över vad de nya tankarna 
betyder för deras eget liv. Den sista fasen innebär att läsaren distanserar sig 
från föreställningsvärlden och reflekterar över den. Förståelsen objektifieras, 
texten begrundas och kopplas ihop till andra verk och upplevelser.  

De fyra faserna skall inte läras ut, menar Langer, men de kan stödja lärare i 
att öppna för dialog med eleverna genom frågor som på ett eller annat sätt 
riktar sig mot deras föreställningsvärldar. Författaren anser att det är en god 
förberedelse för livet att lära eleverna att interagera i en gemenskap där 
deras idéer kan stimulera till nya insikter och nya möjligheter. Det är ett 
önskvärt beteende att ställa frågor till texten eftersom goda läsare funderar 
på tveksamheter och utforskar möjligheter. Eleverna måste dock få lära sig 
att diskutera och samtala och läraren skall stödja olika sätt att samtala. Det 
är viktigt att från början inbjuda eleverna till den litterära erfarenheten och 
tillkännage att erfarenheten och upplevelserna av texten kommer att vara 
subjektiv. Litterära erfarenheter bör alltid uppmuntra förväntningar på det 
föränderliga. Aktiviteterna läsa, skriva och diskutera samverkar som redskap 
för eleverna att dela med sig och reflektera över sina tankar och för att 
utveckla den medvetenhet som litteratur fordrar (Langer, 1995).  

Liksom Langer talar Liberg (2006) om olika former av textrörlighet som 
eleverna bör behärska; textbaserad rörlighet, rörlighet utåt och interaktiv 
rörlighet. Vid textbaserad rörlighet handlar det om att eleven skall befinna 
sig i texten, på ord -, sats – eller heltextnivå och kunna kommentera innehåll 
och struktur i texten på en ytlig och/eller djup nivå. När det gäller rörlighet 
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utåt är det en fråga om att eleven står med ena benet i texten och det andra i 
den egna erfarenhetsvärlden och ska kunna associera utåt till den egna 
upplevelsen och tankar. Interaktiv rörlighet innebär att eleven kan diskutera 
mottagare och sammanhang kring texten. Eleven kan distansera sig från 
texten och fundera över vem som ska läsa den och varför man skall arbeta 
med text och textuppgift. Schmidt och Gustavsson (2011) menar också att 
läsning är en tolkande process och att vi dessutom när vi tolkar behöver 
andras tolkningar för att komma vidare. Vi är alla del av olika gemenskaper 
och föreställningsvärldar och därför blir samtalet viktigt för att nya 
tolkningar av texter ska möjliggöras. Förståelsen vidgas genom dialogen och 
i mötet mellan skillnader kan något oförutsägbart och nyskapande uppstå. 
De pedagogiska konsekvenserna, enligt dem, blir att tillvarata de skillnader 
som finns på en skola eller i ett klassrum. 
 
Samband läsförståelse och avkodning  
 
Svårigheter med läsförståelse har ibland tolkats som en följd av bristande 
avkodning, vilket i sin tur varit ett tecken på det som man ansett vara 
kärnproblemet vid specifika läs-och skrivsvårigheter; otillräcklig fonologisk 
medvetenhet. Magnusson och Nauclér (2006) beskriver hur de testat 
läsförståelse och jämfört språkstörda barn med normalspråkiga. Under 
förskoletiden uppvisade den språkstörda gruppen en lägre grad av fonologisk 
medvetenhet än den normalspråkiga. I årskurs tre klarade den språkstörda 
gruppen läsförståelsetesterna mätbart sämre än den normalspråkiga trots att 
båda grupperna då var lika bra på att avkoda. Det verkar alltså inte vara 
avkodningsproblem som är orsaken till den språkstörda gruppens sämre 
resultat. Testet upprepades i årskurs fyra och skillnaden hade snarare ökat. 
Läsförståelsen var nu klart sämre utan att det kunde förklaras med sämre 
avkodning. Magnusson och Nauclér såg också att det fanns barn som var 
dåliga avkodare men som ändå var bland de bästa när det gällde att förstå 
vad de läste. Dessa barn var få till antalet men de borde inte existera alls om 
automatiserad avkodning skulle vara en förutsättning för god läsförståelse. 
Magnusson och Nauclér tittade även på vilka lässtrategier goda och dåliga 
läsare använder och tolkade resultatet så att barn med språksvårigheter 
kanske måste förstå texten och använda sig av andra strategier för att kunna 
utvecklas till goda avkodare.  

 
Även om eleverna kan avkoda helt automatiskt så kan de ha problem med 
förståelsen för att de inte är vana vid skriftspråket (Reichenberg, 2008). Det 
skrivna språket innehåller konstruktioner som inte används i talspråk. 
Skriven text innehåller många fler ord och begrepp än vad som används i 
talspråk och låg förståelse kan också ha sin grund i dålig ordkunskap. De 
goda läsarna verkar angripa texten och laborera med betydelsebärande 
enheter. De läser i ett visst syfte, använder sin kunskap och sina erfarenheter 
både om världen och om strategier när de läser för att förstå texten. Alla gör 
fel vid läsning men de goda läsarnas felläsningar ändrar oftast inte textens 
innehåll, dvs. de måste förstå för att kunna göra dessa fel. Läsare med dålig 
läsförståelse provar i större utsträckning med meningslösa enheter och det 
är vanligare att deras felläsningar innebär ord som inte passar in i 
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sammanhanget eller ord som inte finns. Syntax och morfologi kan också bli 
helt fel utan att de försöker att rätta till det (Reichenberg 2008). Magnusson 
och Nauclér, i den tidigare refererade undersökningen, såg en märkbar 
skillnad i fråga om felläsningarna. De läsare som hade en god förståelse för 
vad de läste hade halverat antalet fel. Det verkar alltså som om man behöver 
förstå det man läser för att bli en bättre avkodare (Magnusson & Nauclér, 
2006).  
 
Skrivundervisning och läsförståelse 
 
Det finns även samband mellan läsförståelse och hur skrivundervisningen 
ser ut (Eriksen-Hagtvet, 2002, Pressley 2002). Hagtvedt menar att barnen 
inledningsvis vid skrivinlärning kan få använda sig av s.k. lekskrivande, 
lyssna efter ljud och skriva de bokstäver de kan och känner igen. Denna 
skrivning utvecklas så småningom till s.k. fonetisk stavning där barnen 
skriver som det låter. Barns fonematiska medvetenhet utvecklas som en följd 
av sådan fonetisk stavning. De blir uppmärksamma på ordens fonematiska 
struktur och dessutom kan själva intresset för stavning väckas. Barnen bör 
även erbjudas skrivsituationer som de upplever som meningsfulla och 
autentiska för att deras ansträngningar skall bli mer seriösa. Den formella 
skrivträningen kan då kopplas ihop med elevens egen textproduktion 
(Hagtvet, 2002). Om skrivning ingår som ett naturligt led i allt arbete och 
om man tillsammans i klassen från allra första början skriver ned händelser 
och tankar underlättar det troligen förståelsen för att text innehåller 
betydelser som någon vill förmedla. Skrivandet är en social och kulturell 
aktivitet och barnen bör få tillgång till många olika diskurser och praktiker 
så att de helt och fullt kan delta i det sammanhang som de lever i (Winch 
m.fl, 2006).  
 
Undervisning i läsförståelse 
 
Muspratt, Luke och Freebody (1997) anser att det inte finns någon enskild 
undervisningsmetod som kan lösa barns problem med läsning och skrivning. 
Många försök till att utverka tillvägagångssätt när det gäller literacy har 
inneburit att en alltför stor betoning lagts på läsning som färdighet. Det har 
fått till följd ett alltför stort inslag av ”fixande metoder” eller för stort fokus 
på texter eller på de som skall lära sig. Författarna menar att det i stället är 
nödvändigt att de som undervisar ställer sig frågor om vad läsning 
egentligen är, vilken social funktion läsningen har och slutligen vilken effekt 
läsningen får. Läsning är, enligt Muspratt, Luke och Freebody, både en 
konstruktiv och interaktiv process som innebär att läsarna aktivt skapar 
mening av det lästa och känner till effektiva lässtrategier samt hur de kan 
reflektera över texten. En läsare kan läsa både för nöjes skull och för att 
hämta information. Att läsa är först och främst att tillägna sig innehållet i en 
skriven eller tryckt text. Texten fokuserar ett särskilt ämne men innehåller 
samtidigt språkliga och strukturella beståndsdelar (Längsjö & Nilsson, 
2005).  
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Det finns ingen neutral position i vilken en text kan läsas eller skrivas utan 
alla texter är motiverade utifrån något. På så sätt ”reflekterar” alla texter 
världen och visar olika versioner av den värld som vi agerar utifrån och 
speglar t.ex. klass, kön och identitet (Muspratt, Luke och Freebody, 1997). Vi 
lär oss om passande läs- och skrivpositioner via relationer som tar ansvar för 
vårt lärande; ofta föräldrar, lärare, media och författarna till de texter vi 
läser. Undervisning i läsning är undervisning av kulturellt påverkade sätt att 
se, beskriva och förklara. En läsare läser alltid något och läsare tar alltid 
ställning eller får en relation till textens värderingar och omvärldssyn. 
Undervisning involverar beslut om hur och i vilken riktning praktiken och 
elevernas identiteter skall formas som läsare och skrivare. Därför kräver 
undervisning en förståelse av att de resurser och den praxis som barnen tar 
med sig till klassrummen inte är individuella skillnader, lärstilar eller uttryck 
för förmåga eller brist på förmåga. Enligt Freebody och Luke (1997) bör vi 
utgå från ett socialt perspektiv på läsning hellre än att behandla det som ett 
tillägg till en individs kompetens. Utmaningen är att skifta från att ha sett 
läsning utifrån en psykologisk modell och mera se det som en sociologisk 
kognitiv modell.  
 
Läsförståelsestrategier  
 
Lässtrategier definieras i kursplanen (Lgr 11) som de konkreta sätt som en 
läsare använder för att angripa en text. Det handlar alltså om något som 
läsaren gör med texten. Progressionen går från nybörjaren som ska ”knäcka 
koden” och behöver lära sig lässtrategier för att förstå och tolka texter. I 
årskurserna fyra–sex vidgas innehållet till att eleverna också ska få lära sig 
strategier för att urskilja texters budskap, och då även sådant som står 
mellan raderna. Att lära ut strategier for strategiernas skull är dock inte 
målet, påpekar Tovani (2004). Att kunna göra kopplingar, ställa frågor eller 
visualisera är inte det som har störst betydelse utan den enda orsaken till att 
lära barn hur de skall bli strategiska läsare är att hjälpa dem att bli mer 
reflekterande över sin läsning och öka deras förståelse. Tovani påpekar att 
mening utifrån en text inte uppstår för att eleven har markerat texten, 
använt ”post–it lappar” eller har skrivit det rätta ordet i en 
ordförståelseövning. Mening med texten uppstår för att de är målmedvetet 
engagerade i att tänka medan de läser.  
 
En förståelsestrategi är en plan eller en teknik som elever använder för att få 
den information de behöver från en text oavsett vilket syftet med läsningen 
är (Dymock & Nicholson, 2010; Block, Gambrell och Pressley, 2002). Målet 
med undervisningen är att lära eleverna de strategier som enligt Dymock och 
Nicholson är mest effektiva; att aktivera bakgrundskunskap, att ställa frågor, 
att analysera textstrukturer, att skapa mentala bilder och att sammanfatta. 
Eleverna måste veta både hur strategierna fungerar och när de ska använda 
dem. Strategier ska läras explicit över en lång tidsperiod och läraren har en 
kritisk roll för elevers tillägnande av strategierna. Att lära ut strategierna 
explicit innebär att läraren har ett klart mål och innehåll i undervisningen 
och förväntningar på eleverna. Lektionerna ska vara strukturerade och ge 
många exempel och demonstrationer av strategin. Eleverna ska sedan få 
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många tillfällen till att öva lässtrategierna under lärarens ledning och med 
många olika typer av texter (Dymock & Nicholson, 2010).  
 
De förståelsestrategier som skall läras ut kan delas in i fyra huvudkategorier: 
minnesstrategier, struktureringsstrategier, elaboreringsstrategier och 
övervakningsstrategier (Bråten, 2008). Själva undervisningen i förståelse-
strategier kan bestå av att förklara och demonstrera olika strategier för 
eleverna och Bråten nämner då tre olika modeller; Reciprocal teaching, 
transaktionell undervisning och begreppsorienterad lärarundervisning. 
”Reciprocal Teaching” är en modell där eleverna under stödjande ledning lär 
sig att utveckla sin läsförståelse (Hacker & Tenant, 2002). Ledaren, som kan 
vara en lärare eller en elev, modellar strategierna genom att ställa frågor, 
sammanfatta, klargöra missförstånd och be eleverna att förutsäga 
fortsättningen av texten. I mindre grupper turas därefter eleverna om att 
vara ledare och arbeta efter samma modell som läraren demonstrerat. De 
övergripande målen är att skapa självreglerande och flexibla strategier som 
är nödvändiga för att eleverna ska kunna förstå och skapa mening av en text. 
Transaktionell strategiundervisning utvidgar detta arbetssätt genom att 
innefatta mer av modellering från läraren och lägga till några fler 
grundläggande strategier. I begreppsorienterad undervisning kombineras 
strategiträningen med åtgärder för att öka elevernas motivation för läsning 
och inlärning av begrepp och faktakunskaper.  
 
Reichenberg (2008) använder begreppen aktiva och passiva läsare och säger 
att de aktiva läsarna har kunskaper om hur och varför de använder vissa 
strategier när de läser. När aktiva läsare möter en okänd text är de medvetna 
om att det krävs en ansträngning för att de ska förstå den. De kan också 
anpassa sina strategier efter målet med läsningen och vet att olika textgenrer 
kräver olika strategier. De gör förutsägelser om vad som skall komma 
framöver i texten och kan upptäcka om förutsägelserna stämmer eller inte. 
En annan utmärkande egenskap för dessa läsare är att de kan bedöma sin 
egen förståelse och upptäcka brister och fel i sin uppfattning av texten 
allteftersom de läser. De har också utvecklat strategier som de tillämpar för 
att förbättra sin förståelse. De aktiva läsarna är också medvetna om att de 
själva måste inferera och fylla i utelämnade tankeled i texten (Block, 
Gambrell & Pressley, 2002). Liberg (2010) sorterar dessa processer i 
”centripetalläsande” och ”centrifugalläsande”. Vid centripetalläsande 
inriktas undervisningen mot att eleverna ska fokusera och arbeta med en 
texts kärninnehåll och vid centrifugalläsande utgår läsaren från texten och 
rör sig vidare ut i det ämnesområde som texten behandlar. Liberg framhåller 
även betydelsen av att läsa texter på olika sätt, diskutera fördelar och 
nackdelar med olika sätt att läsa eller med olika texter, beskriva varför en 
text är bra eller dålig, lätt eller svår osv.  
 
I en annan modell för textsamtal, ”Questioning the Author, (QtA)”, skall 
eleverna uppmuntras att ifrågasätta författaren och bli uppmärksamma på 
att det bakom varje text finns en författare som valt att skiva på ett visst sätt 
och som har ansvar för hur texten ser ut (Mc Keown, Beck & Worthy, 1993). 
Genom att ställa egna frågor till texten tränas eleverna att bli medskapande 
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läsare. Läraren skolar in eleverna i rollen genom att de under dennes ledning 
läser kortare avsnitt i texten som läraren valt ut och delat upp utifrån 
svårigheter eller utifrån centralt avsnitt som skall uppmärksammas. 
Frågorna riktar in sig mot vad författaren vill säga eller kan mena med t.ex. 
vissa formuleringar och hur det hänger ihop med andra texter. Eleverna 
förmås att diskutera och ”bråka med texten” tillsammans för att skapa 
mening. Lärarens uppgift handlar om att vara uppmärksam och respondera 
på elevernas kommentarer så att samtalet blir konstruktivt och 
sammanhanget bibehålls (Reichenberg, 2003, 2008).  
 
Att lära ut modeller kan hjälpa eleverna att identifiera vilka strategier de 
behöver till den specifika text de arbetar med. För läraren, menar Tovani 
(2004), gäller det att identifiera vad eleverna brottas med och ge dem 
strategier för att lösa problemen. Vanliga situationer som kan innebära att 
eleverna behöver stöd är att de läser en text för andra gången, att de påbörjar 
en ny bok, försöker förstå diagram, försöker förstå hur de ska läsa ett ord 
eller förstå meningen av en dikt. Undervisning bör erbjuda många tillfällen 
till guidad praktik men för att eleverna skall lära sig vad det är som krävs bör 
läraren ge dem feedback så att de förstår vad de skall utveckla vidare 
(Kintsch, 2009).  
 
Kintsch (2009) fann i en studie att lärares testande av kunskaper gjorde att 
elever hade svårt att dra slutsatser och göra inferenser i texten även om de 
kunde alla viktiga fakta i en text. De missade därför att få en djup förståelse 
av innehållet i det lästa. Kintsch hävdar att det kan bero på att enskilda fakta 
ofta är det som krävs i testerna och att eleverna var vana att läsa på det sättet 
för att klara test. För barn som har svårigheter med att lära sig läsa med 
förståelse finns det dock inga snabba lösningar och effekten av olika 
träningsprogram är alltid störst direkt efter en satsning och avtar över tid. 
Det är därför av stor betydelse med långvarig och effektiv undervisning som 
övervakar och uppfyller elevernas behov och utveckling. En sådan 
undervisning måste dessutom hela tiden ändras för att möta elevernas 
ökande behov (Block, Gambrell & Pressley, 2002).  
 
Samtal bygger på interaktion mellan människor och genom samtal får vi 
möjlighet att ställa frågor och bearbeta våra kunskaper och erfarenheter 
tillsammans med andra (Dysthe, 2003). De flesta textsamtal i klassrum sker 
dock, enligt Dysthe, i enlighet med ”IRE-modellen och vid textläsning brukar 
det innebära att eleverna läser texter tyst, läraren ställer frågor till texterna 
och sedan bedömer läraren svaren. De frågor som läraren ställer efterfrågar 
oftast svar som eleverna kan ta direkt ur texten (Dillon, 1990, Reichenberg, 
2003). För att eleverna skall läsa aktivt och inferera i texten bör frågorna 
vara på olika nivåer (Franzén 2003, Zwiers 2004) och visa på att svaren kan 
finnas direkt i texten, finnas ”mellan raderna” eller att läsaren måste gå 
utanför texten och tänka efter vad den kan betyda för han/hon och vilka 
kopplingar den kan ha till läsarens eget liv.  
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Motivation och läsförståelse 
 
Målet för undervisning är att göra kunskapsbyggande möjligt och eleverna 
måste ha en orsak till att vara intresserade av vad de gör (Kintsch, 2009). 
Samhällets och skolans syn på läsning har även förändrats. Från att läsning 
tidigare betraktades som ett medel att utöka människors minne ses det 
numera som att förstå och tillgodogöra sig ett innehåll(Bråten, 2008). Snow, 
Burns och Griffin (1998) ser tre olika grundorsaker till att eleverna får 
lässvårigheter. Det kan vara att de har problem med kopplingen mellan 
fonem och grafem, att det inte har läsförståelsestrategier och att de saknar 
motivation för läsningen. De måste hitta motivation för att läsa och de ska 
även ha förväntningar på att klara av att läsa (Bråten, 2008). Sådan 
motivation för läsande kan, enligt Bråten, uppnås genom att intressanta 
texter erbjuds och intresse för olika ämnen och olika innehåll stimuleras. 
Bråten framhåller vidare betydelsen av att ge eleverna olika valmöjligheter 
när de skall läsa och därmed en känsla av självbestämmande. Han hänvisar 
till en studie som visade att man i norsk undervisning lade förhållandevis 
liten vikt vid läsförståelse. När eleverna tillägnat sig grundläggande färdighet 
i avkodning och flyt gjordes det, enligt Bråten, inte så mycket för att främja 
läsförståelsen och lära eleverna effektiva lässtrategier.  

 
Både färdigheter i läsförståelse och motivation för att läsa behövs för att 
eleverna skall lära sig av det lästa (Guthrie m.fl, 2004). En engagerad och 
motiverad läsare bygger upp kunskap och använder kognitiva strategier för 
att förstå texten och interagerar även med andra för att lära sig från texten. 
Guthrie m.fl. genomförde en studie där syftet var att implementera 
instruktioner som kombinerade motivationsstöd och kognitiva strategier i 
läsning och jämföra detta med andra läsförståelsestrategier som inte ger 
uttalat motivationsstöd. I undersökningen betonades tre kännetecken för 
engagerat läsande; användandet av kognitiva strategier, motivation för 
läsningen och läsförståelse. Det stöd eleverna fick bestod av att läraren gav 
mål för läsandet och hade praktiska övningar tillsammans med eleverna. 
Eleverna fick stöd i eget val av texter, de fick använda för dem intressanta 
texter och läraren uppmanade dem att samverka. Studien visade att 
motivation och engagemang stöder läsförståelse och är en förutsättning för 
att kunna utveckla lässtrategier. Eftersom motiverade elever vill förstå 
innehållet fullt ut processar de informationen mer djupgående. 
Guthrie(2004) påpekar att olika studier har visat att när målen för läsningen 
var tydliga fokuserade eleverna mera på att få mening av texten, bygga upp 
kunskap och få djupförståelse. Här spelar elevernas eget val av texter stor 
roll eftersom deras intresse medför att de processar innehållet djupare, får 
en större förståelse och blir engagerade i texten.  
 
I bildningssammanhang brukar man tala om att det är grundläggande att 
göra någon nyfiken på det främmande och utmana honom eller henne. I den 
andan diskuterar Pauline Gibbons (2008) när hon konstaterar att en stor 
mängd forskning pekar på att undervisning som engagerar är intellektuellt 
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utmanande. En sådan undervisning utmärks av att den ger möjlighet till att 
delta i utforskande aktiviteter där eleven får konstruera sin förståelse genom 
att delta i djuplodande samtal och samspel med andra. Eleverna ges också 
möjlighet till att få transformera eller omskapa kunskap men framför allt 
ställer en intellektuellt utmanande undervisning krav på avancerat tänkande. 
Att skapa ett möte mellan eleverna och innehållet är den centrala didaktiska 
utmaningen för läraren.  

 
Hattie (2009) har gjort sammanställningar och analyser av kvantitativ 
forskning som beräknar effekterna av olika påverkansfaktorer i och utanför 
klassrummet när det gäller elevers studieprestationer. Han har funnit att 
nyckelkomponenter för att få engagerade elever är att ha tydliga mål, visa 
framgångskriterier och göra lärandet synligt för eleverna samt att skapa en 
klassrumsmiljö som välkomnar misstag och lägger uppmärksamheten på 
utmanande uppgifter. Det behövs ett inre och ett delat engagemang för att nå 
målen och en positiv attityd till skolarbete tycks bidra till detta och även 
bidra till att elever är mentalt närvarande i klassrummet. Lärares 
uppfattningar om undervisning, lärande, läroplaner, bedömning och om sina 
elever är betydelsefulla. Det som Hattie kan se utmärker de bästa lärarna är 
en passion för ämnet, bra relationer till sina elever och att de hjälper 
eleverna att använda varierande strategier eller processer för att lära sig 
ämnet ifråga. Lärarna är även villiga att förklara undervisningsmaterialet 
och engagera sig i elevernas lärprocesser. Olika metoder och program 
tillskriver Hattie ingen större betydelse utan menar att det viktigaste är hur 
lärarna genomför dessa program. När det gäller hur lärare bäst blir 
strategiska ifråga om undervisning och lärande nämns att finna vägar att 
engagera och motivera eleverna, undervisa om lämpliga strategier för att 
tillägna kunskaper inom läroplanernas områden och ständigt söka efter 
återkoppling på hur effektiv undervisningen är för alla elever.  
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Metod 
 
I metodavsnittet kommer jag först att beskriva den forskningsansats jag 
använt mig av, sedan hur jag gått tillväga för att inhämta material från 
praktiken och slutligen vad jag använt för att analysera mitt material. 

Praxisnära forskning  
 
Ett av den praxisnära forskningens syfte är att producera praktisk kunskap 
och förståelse som kan underlätta för de verksamma i praktiken 
(Denscombe, 2000; Tiller, 1999). Praxisnära forskning bedrivs och utvecklas 
därför i nära anslutning till verksamheten. Forskning med lärare som aktiva 
deltagare har visat sig framgångsrik eftersom forskare har kunnat se en 
utveckling av lärarnas egen förståelse kring frågor rörande lärande och 
undervisning (Reason & Bradbury, 2008; Zeichner & Noffke, 2001; Somekh 
& Noffke, 2009; Stigler & Hiebert, 1999). Resultatet pekar på ett ökat 
professionellt kunnande och förändringar i undervisningspraktiken. Det kan 
även för forskarens del aktualisera nya forskningsfrågor som är relevanta för 
praktiken (Rönnerman, 2004). Det är dock inte säkert att forskare ser på 
skolan på samma sätt som de ingående verksamma lärarna. Forskarnas 
primära uppgift är att undersöka och söka förklaringar medan lärarna har ett 
handlingsinriktat undervisningsuppdrag (Holmqvist, Gustavsson & 
Wernberg, 2007). Den praxisnära forskaren behöver vara lyhörd inför 
lärarnas önskningar och behov (Tiller, 1999).  
 
Praxisnära forskning har fokus på vad som händer i praktiken och det kan 
alltså leda till att forskningsresultatet blir mer åtkomligt och använt av lärare 
men det kan även utveckla lärarnas förmåga till att ha ett kritiskt 
förhållningssätt (Erixon, 2001). Forskning direkt på fältet har likaså visat sig 
vara viktigt för utvecklandet av kunskapsområdet, enligt Erixon. En 
nyckelförmåga för alla som skall lära sig något oavsett ålder, omgivning eller 
ämne är att hitta vägar till och motiv för det egna lärandet. Lärarens roll 
förändras med nya inlärningssituationer och sammanhang. Att lärare deltar i 
en undersökning, tar del av resultatet och diskuterar detta resultat har en 
möjlighet att bidra till en metakognitiv utveckling och ökad förmåga till 
reflektion för deltagarna. Asplund (2003) poängterar att en framställning av 
vetenskaplig art inte då skall utestänga läsaren från det som blir avhandlat 
utan bjuda in läsaren.  

Etnografi  
 
Etnografi har sitt ursprung både i antropologin och etnologin och betyder, 
enligt Denscombe (2007), beskrivning av människor eller kulturer. Ibland 
betonas fältarbetet och textförfattandet och termen etnografi har också två 
innebörder: det empiriska arbetet och den färdiga studien/texten (Alvesson 
& Sköldberg, 2008). Vid insamling av data är oftast etnografer deltagare i 
människors dagliga liv under en längre tid (Hammersley & Atkinson, 2007) 
och speciell vikt läggs vid hur deltagarna i undersökningen ser på sin värld 
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(Denscombe, 2007). Forskaren ska försöka förstå saker utifrån de 
inblandades syn och det kan göras genom att ett rikt och varierat material. 
Forskaren kan t.ex. studera vad som händer, lyssna till vad som sägs, ställa 
frågor genom formell eller informell intervju och ta del av dokument. Målet 
för undersökningen är att porträttera särskilda grupper för att kartlägga hur 
deras erfarenheter ändras över tid och koppla ihop dessa erfarenheter med 
kultur och social, historisk kontext.  

 
Deltagande observation eller relativt informell konversation används ofta 
som en huvudsaklig källa eftersom det ger oss en möjlighet att lära oss de 
studerade människors kultur eller subkultur (Hammersley & Atkinson, 
2007). Tillvägagångssättet kan ge tillgång till de underliggande meningar 
som styr individers handlingar. Datainsamlingen är för det mesta 
ostrukturerad och ingen färdig detaljerad forskningsplan följs från början. 
Kategorierna som används för att undersöka vad människor säger är inte 
inbyggda i datainsamlingsprocessen genom t.ex. observationsscheman eller 
frågeformulär. Fokus ligger oftast på en liten grupp människor och det som 
produceras är verbala beskrivningar, förklaringar och teorier. Analysen av 
insamlad data innefattar tolkning av mening, funktion och konsekvenser i 
begränsad eller vidare kontext. Utgångspunkten handlar om att förstå 
människan och då måste man förstå den kultur som människan tillhör 
eftersom kulturen bestämmer hur människan handlar, tänker och känner 
(Hartman, 1998). Därför blir det viktigt att eftersträva att återge en bild som 
är så naturtrogen som möjligt så att det som människor tror, säger eller gör 
talar för sig själv. Deltagarna bör få ta del av det färdiga materialet och göra 
ett utlåtande vilket kan ses som en prövning av validiteten av resultatet. 
Först vid analysen av data kan forskaren göra en tolkning och applicera sin 
teori på det sammanhang som studeras. 
 
För att tillmötesgå kravet att ha en teoretisk bas bör forskaren enligt 
Denscombe (2007) förklara hur resultaten kan knytas ihop med teorier, visa 
varför valet av miljö gjordes och visa hur resultaten kan jämföras med 
liknande etnografiska resultat. Detta koncept och dessa verktyg för en 
undersökning kan aldrig vara neutrala och passiva. Frågan blir hur långt 
beskrivningen av sammanhanget eller händelsen kan skildras utifrån de 
inblandades synvinkel när forskaren använder sig av sina analysverktyg för 
att förstå och tolka resultat. Läsaren måste informeras om den möjliga 
påverkan som forskaren kan ha gett vid tolkningen av händelserna eller 
kulturen. Forskarens erfarenheter och kunskap inom fältet, social bakgrund, 
ålder, kön, etnicitet, utbildning och arbetslivserfarenhet kan påverka både 
resultatet och tolkning av resultatet. Som forskare kan vi komma att tolka 
världen mer eller mindre på samma sätt som informanterna gör men vi har 
också kravet att reflektera över oss själva och våra handlingar som objekt i 
den värld i vilken vi är en del. Reflexiviteten gör att vi har möjlighet att 
redovisa trovärdiga och motiverade resultat.  
 
Teori skall användas för att förstå data och tolkningen kan användas för att 
förändra och utveckla idéer och tankar (Hammersley and Atkinson, 2007). 
Att analysera innebär att gå bakom data för att pröva idéer som kan belysa 
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dem. Upplevelser skall vara teoretiskt förankrade för att bli grundade 
antaganden. Hur varje-dags–upplevelser uttrycks och ställs samman beror 
på olika faktorer, bland annat på vilka frågor som ställs och forskarens 
nyfikenhet. En etnografisk studie definieras av forskningsfrågan och vad 
man vill ta reda på (Kullberg, 1991). Forskarens roll liknar lärarens, enligt 
Kullberg, men skillnaden är att forskaren observerar praktiken mer 
systematiskt. Forskarens uppgift är att analysera och skildra praktiken och 
upptäcka vilka uttryck för diskurser, kultur och kommunikation som 
förekommer (Willis, 2000). En praktik är alltid mer komplex än att den kan 
förklaras med redan existerande svar. Den etnografiska knuten handlar om 
att noggrant plocka upp detta som ett relevant och överraskande material. 
Observation och deltagande i fältet är avgörande centrala komponenter.  

Partiell etnografisk ansats 
 
En partiell etnografisk ansats (Alvesson & Deetz, 2000) innebär att en 
särskild situation studeras för att dra lärdom av. Vid tolkning och analys av 
materialet tas hänsyn till att aktörerna är påverkade av det sammanhang i 
vilket de agerar. Det blir en fråga om ett mer begränsat empiriskt område än 
vid etnografi, vilket medför att det är lättare att på djupet granska en 
situation och att beskriva det empiriska materialet genom en delvis 
strukturerad ansats. I en intervju kan en person formulera värderingar och 
attityder och i en situation kan värderingen visa sig i handling. Intervjuer 
kan komplettera beskrivningen av det som händer i situationen och ge en 
bredare bild genom att ge ledtrådar till aktörernas tolkningar. Det empiriska 
materialet blir begränsat även om det presenteras utförligt och det medför 
att läsaren kan ompröva forskarens slutsatser. Den undersökta situationen 
beskrivs i detalj och studien ska säga något intressant om det som pågår i 
situationen men kan också bidra till förståelsen av andra liknande 
situationer. Det är insikter som eftersträvas och inte generaliseringar 
(Larsson, 2005).  

Arbetssätt i studien 
 
Min studie har en partiell etnografisk ansats där jag studerat en särskild 
situation för att dra lärdom av den (Alvesson & Deetz, 2000). Jag har följt 
undervisning i läsförståelse i fem olika klassrum och försökt tolka och förstå 
lärarnas intentioner via observationer och intervjuer. Lärarnas anteckningar 
i loggböcker har kompletterat beskrivningen av det som hände i 
situationerna och gett en bredare bild genom att ge ledtrådar till aktörernas 
tolkningar. Insamlade data från loggböcker, observationer och intervjuer har 
bearbetats, analyserats och tolkats. Jag har varit inriktad på att förklara 
handlingar med hjälp av det som pågått mellan deltagande individer och 
mellan situationen och individer. Ambitionen har varit att redogöra för hur 
lärarna uppfattar sitt uppdrag och mer specifikt beskriva det arbete de gör i 
sin läsförståelseundervisning. Interaktionen mellan lärare och elever har 
följts vid lässituationer. Utifrån ett övergripande teoretiskt ramverk har jag 
beskrivit och analyserat såväl undervisningens innehåll som elevernas 



 

34 

lärande. Efter sammanställning och analys av observationerna har jag 
återkopplat resultatet till lärarna, bett om deras utlåtande och diskuterat 
med dem hur undervisningen kan utvecklas för att förbättra lärandet av ett 
specifikt innehåll.  

Urval 
 
Via ett regionalt nätverk i läs– och skrivutveckling och via kontakter med 
enskilda skolor frågade jag efter lärare som var intresserade av att delta i en 
studie. Jag sökte specifikt efter lärare som bestämt sig för att utveckla sitt 
arbete med läsförståelse i årskurs 1 och 2. Jag informerade om att jag skulle 
observera och intervjua dem under arbetet samt att jag önskade att de skulle 
skriva någon form av loggbok om processen. Tre lärare anmälde sitt intresse 
under höstterminen 2011 och tre under våren 2012. Ingen av lärarna som 
deltog i studien är själva medlemmar i nätverket. Fyra av lärarna undervisar 
i skolor belägna i en mellanstor svensk stad och två i mindre byskolor. 
Deltagarna är erfarna lärare som arbetat minst 15 år i yrket och jag uppfattar 
dem som öppna och villiga att prova nya arbetsformer och arbetssätt. En 
lärare tog tjänstledig under vårterminen 2012 och jag kunde endast 
genomföra ett par observationer i hennes klass och hon finns därför inte 
med i min sammanställning. På en skola anmäler ett arbetslag på fem 
personer sitt intresse för att delta i min studie. Efter ett första samtal med 
arbetslaget visar det sig att det endast är en av dem som jag tidsmässigt har 
möjlighet att följa under arbetet. 

Insamling och analys av material 
 
De lärare som deltog i studien träffade jag enskilt på respektive skola och gav 
dem exempel på vad de kunde göra för att arbeta med strategier men 
betonade att de själva skulle välja hur och vad de ville utprova tillsammans 
med sina elever. Utifrån Dymock & Nicholsons (2010) och Bråtens(2008) 
sammanställning av effektiva strategier för läsförståelse, gav jag lärarna 
förslag till symboler för respektive strategi och hade en genomgång om vad 
de syftade till och varför det för läsförståelse var viktigt att kunna använda 
dessa strategier: 

Återberätta/sammanfatta          

Frågor                                       

Reda ut oklarheter                   

Föregripa/förutsäga                    

Kopplingar                                       

Inre bilder                
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Vid det inledande samtalet resonerade lärarna även något om när arbete 
med strategier kunde göras; vid högläsning, gruppläsning och läsning med 
enskilda barn. De deltagande lärarna uppmanades att skriva loggböcker för 
att reflektera över vad de gör i praktiken när de arbetar med att utveckla 
läsförståelse hos eleverna. Lärarna fick frågor att följa vid 
loggboksskrivandet (bilaga 1). De skulle även bedöma vad eleverna 
uppfattade att de gjorde och hur de förhåller sig till läsning. För att få en 
uppfattningom hur eleverna uppfattade undervisningen och vad de 
eventuellt lärde sig uppmanade jag lärarna att vid något tillfälle be eleverna 
skriva ned tankar om vad de gjort, hur de uppfattat innehållet i det som de 
läst och vad de tycker om läsning som aktivitet.  

Intervjuer 
 
Intervjuer, observationer och lärarnas anteckningar i loggböckerna 
kompletterar varandra. Via intervjuer fick jag en fördjupad kunskap om vad 
lärarna menade förändrades i undervisningen och vilken effekt de tyckte att 
denna förändring eventuellt fick på elevernas läsförståelse och läsintresse. 
På så sätt får jag en tydligare bild av deras åsikter och upplevelser och 
därmed bättre förståelse för deras val. Thurén (2000) menar att det rent 
intellektuellt går att förklara och begripa olika händelser och beteenden men 
när vi studerar och samtalar med människor kan vi förstå och tolka deras 
situation. Vi förstår dem för att vi själva är människor och kan sätta oss in i 
hur de tänker och känner.  
 
Intervjuerna utgick från i förväg färdigställda frågor (bilaga 2) men exakt hur 
frågorna formuleras och i vilken ordning de togs upp kunde variera från en 
intervju till nästa. Kvale (2007) förespråkar ostandardiserade intervjuer 
eftersom dessa öppnar många möjligheter för intervjuaren att utveckla sin 
kunskap och insikt. Den kvalitativa forskningsintervjun handlar om att få 
beskrivningar av de intervjuade för att tolka och förstå de undervisnings- och 
lärandesituationer som redovisats. Intervjun ger kvalitativ kunskap och har 
inte kvantifiering som mål. Genom intervjun kunde nyanserade 
beskrivningar erhållas samtidigt som speciella situationer och handlingar 
beskrivs. Lärarna gav sin syn på det som hände och hur de såg på elevernas 
lärande och intresse. Jag eftersträvade en samtalsliknande situation och 
informanterna fick frågorna i samband med intervjun. Lärarna kontaktades 
även efter intervjun för eventuella kompletteringar. Intervjuerna tog 30-40 
minuter vardera, spelades in och genomfördes på respektive skola, enskilt 
med varje lärare. Intervjuerna transkriberades och omarbetades efter 
skriftspråkliga regler till löpande text.  
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Observationer 
 
Vid observationerna förde jag löpande anteckningar av vad som hände vid 
lärarnas arbete med strategierna. Jag använde mig av både observationer 
och intervjuer för att förstå konkreta lokala skeenden och vad som påverkar i 
en viss miljö (Repstad, 1999). Det sociala samspelet kunde observeras och 
jag kunde få en helhetsbeskrivning av processer och särdrag i miljön (Kvale, 
2007). Enligt Hammar (2003) är observationer ett lämpligt sätt att få 
information om händelser i ”verkligheten” eftersom det inte krävs några 
speciella arrangemang eller manipulationer för att kunna observera det som 
sker. Observationer bygger på det som observatören uppfattar och ses som 
ett pålitligt sätt att samla in information. Skolan som institution ändrar hela 
tiden karaktär och dessa förändringar är värdefulla att observera för att få 
aktuella studier om vad som händer. Jag gjorde observationer för att se vad 
lärarna gör i det praktiska arbetet och valde att använda mig av lågt 
strukturerad observation.  
 
Vissa förhållanden i skolans verksamhet studeras bäst som deltagare i 
gruppen och vissa förhållanden studeras bäst som icke-deltagare i gruppen 
(Kullberg, 1991). Jag studerade som icke-deltagare, skrev jag noggranna 
fältanteckningar och ställde frågor till lärarna efter observationerna. Vid 
lektioner i mindre grupper (2- 5 barn i grupperna) spelade jag även in 
lektionen. Anteckningarna och det inspelade transkriberades och 
sammanställdes. När jag påbörjade mina observationer var det viktigt att för 
lärare och elever klargöra vilken roll jag hade i klassrummet, att jag är där i 
min roll som observatör och inte lärare. Vid observationerna skrev jag ned 
vad som hände med fokus på undervisning som rör läsförståelse. Jag skrev 
även en form av läslogg där mina egna tankar och funderingar omkring 
själva observationstillfället blev dokumenterade. Dessa anteckningar 
fungerade som stöd för uppföljande samtal av läraren och för analys och 
diskussion av undervisningen. Jag observerade, samtalade med lärare och 
elever, intervjuade lärarna i verksamheten men hade ingen hypotetisk 
ansats. Det kan dock alltid ifrågasättas hur förbehållslös forskaren verkligen 
är då forskarens erfarenheter, kunskaper m.m. har betydelse för vad man 
ser.  

 
De deltagande lärarna har i resultatredovisningen fått fiktiva namn. Vid 
beskrivning av samtal mellan lärare och elever väljer jag att beteckna alla 
elever som E och ett nummer och den aktuella läraren redovisas med första 
bokstaven i sitt fiktiva namn. Begreppen barn och elever används synonymt i 
min text. 
 
Loggboksskrivande 
 
Ett sätt att följa lärarnas undervisning och åstadkomma reflektioner är att 
låta deltagarna skriva loggböcker. Lärarna ombads skriva kortfattade 
loggböcker om sin undervisning så att jag kunde få deras beskrivningar och 
reflektioner om vad som sker när de har undervisning som är inriktad på 
strategier för läsförståelse mellan mina observationstillfällen. Skrivandet 
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utgör i sig ett stöd för minnet och i skrivandet kan man hitta sina egna 
tankar och uttrycka dem individuellt och genom skrivandet får lärarna 
möjlighet till eftertanke och till att prova olika uttrycksmöjligheter (Jönsson, 
2007).  
 
När mina observationer samt intervju med och loggboksanteckningar från 
respektive lärare sammanställts och analyserats har varje lärare läst igenom 
sammanställningen och fått möjlighet att ge synpunkter.  
 
Tolkning 
 
Vi kan inte lägga märke till allt som finns i vår värld utan förmår endast 
notera en liten bråkdel av det som finns i vår omgivning, enligt Asplund 
(2003). I största utsträckning lever vi i världen med en ”saklig” inställning 
till vad vi uppfattar. Vi förväntar oss att saker och ting är vad de är och att de 
om de t.ex. avger ljud, låter på det sätt de ska låta. När våra förväntningar 
blir uppfyllda behöver vi inte lägga märke till att de blir det och det gör att vi 
inte uppmärksammar allt vi ser. Vi är inte själva medvetna om att vår 
tolkning är ett resultat av en tolkning (Jonsson, 2006). Allt vårt seende är 
dessutom perspektiviskt eftersom vi lägger in perspektiv i allt vi ser 
(Alvesson & Sköldberg, 2008). Enligt Alvesson och Sköldberg innebär 
reflektion tolkning av det vi ser och kan medföra en kritisk självprövning av 
egna tolkningar av det empiriska materialet. Författarna menar även att det 
bör handla om att reflektera om villkoren för sitt eget observerande, 
tänkande och språkanvändande. Att analysera ett sammanhang eller en 
händelse handlar, enligt Watt-Boolsen (2003), om att kunna blottlägga 
förhållandet mellan de enskilda delarna i exempelvis ett projekt och så 
småningom göra en självständig analys och värdering av stoffet. Teorin 
pekar på var tonvikten läggs och får olika konsekvenser i mitt sätt att tänka 
och handla. Analysen omfattar prövning och innehåller steg som innefattar 
förförståelse, kunskap, tillämpning, ny förståelse och slutsatser.  
 
Jag tolkar och analyserar lärarnas undervisning utifrån Ivanič (2004) 
skrivdiskurser, och Malmgren (1996) svenskämneskonceptioner. Samtalen 
granskas med särskilt fokus på frågor och svar genom kategorierna 
faktafrågor, kontrollfrågor och inferensfrågor (Cain & Oakhill 1999; 
Reichenberg 2003; 2005;): 

a) faktafrågor- de som efterfrågar faktisk information där svaret finns i 
texten, t.ex. ”Vad skulle de ha med sig till festen?” ”Vem var den 
olyckliga pappan?” 

b) kontrollfrågor- för att kontrollera att eleverna förstår, t.ex. ”Vad är 
något som är svalt?” 

c) inferensfrågor- syftar till att få eleverna att läsa mellan raderna och 
bortom raderna för att finna ett svar, t.ex. ”När kan en pappa vara 
olycklig?” ”Varför är det bra att det går fort när han tar sig fram?” 
Svaret finns inte i texten och flera olika svar är möjliga.  
 

Frågor som rör själva klassrumsarbetet/procedurerna eller ställs för att 
upprätthålla ordningen i klassrummet har jag lämnat därhän. Öppna frågor 
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där det finns flera möjliga svar har jag sorterat in under inferensfrågor 
eftersom lärarnas syfte och utgångspunkt är att få eleverna att inferera till 
texterna. Eftersom jag vid observationer av helklassundervisning använde 
mig av fältanteckningar reserverar jag mig för att jag kan ha missat någon 
fråga men mängden frågor är så pass stor att tendenser ändå kan skönjas. 

 
Elevernas svar har jag delat in i: faktasvar (direkt från texten), inferenser till 
texten och egna frågor på texten (Reichenberg 2003, 2005). En fråga från 
läraren kan resultera i flera svar och kommentarer från en eller flera elever. 
Frågor från eleverna har endast räknats om de rör texten. 

 
En oberoende medbedömare har läst transkriptionerna och sorterat in 
lärarnas frågor och elevernas responser i kategorierna ovan. Vid jämförelse 
var överensstämmelsen 90 % vilket får anses vara en tillfredsställande siffra 
som styrker att frågetyperna är rimliga och tillärckligt valida för att kunna 
redovisas som resultat. 
 
Etiska överväganden 

Jag har följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2011) som har till 

syfte att ge normer för förhållandet mellan forskare och 

undersökningsdeltagare. De kan delas in i fyra huvudkrav på forskning; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. För att tillgodose informationskravet har lärare, målsmän 

och elever fått information om mitt deltagande vid observationer. De har 

även gjorts medvetna om att hur materialet kommer att användas. Eftersom 

min undersökning inte innefattar frågor av privat natur eller är etiskt 

känsligt kan samtycke inhämtas via företrädare för verksamheten. Lärarna i 

de klasser som berör min studie informerade målsmännen om min närvaro 

och mitt deltagande i klassrummet. Det material som erhållits under 

studiens gång hanteras i enlighet med vad konfidentialitetskravet 

föreskriver, för att skydda de medverkande i undersökningen. All skriftlig 

och ljudbandsinspelad dokumentation förvaras inlåst. För att förhindra 

identifiering av skola, elever eller lärare används fingerade namn. En 

kodnyckel förvaras på annan plats än insamlat material. Enligt 

vetenskapsrådets rekommendationer skall materialet sparas så länge som 

möjligt och jag har valt att spara materialet i 5 år. Materialet kommer att 

användas i en uppsats och det finns det inget kommersiellt bruk eller andra 

icke-vetenskapliga syften med undersökningen. 
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Resultat 
 
Här kommer jag först att redovisa observationstillfällen, loggboks-
anteckningar och intervju av varje enskild lärares undervisning. Därefter 
följer en analys av respektive lärares undervisning.  

Resultat Monika  
 
Monika arbetar i en årskurs 1 på en liten F-3 skola, centralt belägen i en 
mellanstor svensk stad. På skolan arbetar lärarna i årskursvisa arbetslag som 
består av lärare, fritidspedagoger och förskollärare. Barngrupperna är 
åldershomogent indelade i både förskoleklass, skola och fritids. Jag följde 
Monikas arbete vid sex lektioner från november till mars under 2011–2012. 
Monika ansåg att det blev för tidskrävande att skriva loggbok och skrev 
endast något i början av arbetet men dessa anteckningar gjorde att jag ändå 
fick en tydligare bild av hur hon lade upp sitt arbete med läsförståelse. Vid 
två av mina observationstillfällen arbetar Monika med läsförståelse i det 
samhällsorienterande ämnet religion. Det motiverar hon med att 
läsförståelse behövs oavsett ämne eller typ av text och att Lgr 11 tydliggör att 
svenska, läsning och skrivning, ingår i alla ämnen.  

Undervisningen 
 
Planering och stöd inför undervisningen 
 
Lärarna har i arbetslagen på skolan arbetat igenom delar av innehållet i 
Lgr11. Vid arbetet har lärarna utgått från kunskapskraven och brutit ned 
dem för varje årskurs så att innehållet passar i den bedömningsmall som de 
använder men de har inte specifikt behandlat avsnittet centralt innehåll. 
Monika uppger att hon vet att ”lässtrategier för att förstå och tolka texter 
samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll” är ett centralt 
innehåll även för årskurs 1. Arbete med läsning och läsförståelse i årskurs 1 
har tidigare skett genom att Monika arbetat med ”Storbok” och vid 
högläsning visat på strategier för förståelse. Monika uppger att hon då 
egentligen inte haft fokus på själva strategierna och säger: ”Det här har jag 
gjort förut men jag har inte lyft fram det så tydligt för barnen eller försökt att 
göra dem medvetna om vad de gör”. Den nya läroplanen har även påverkat 
Monikas arbete genom att lärarna på skolan tidigarelagt nivån ”förstår det 
jag läser” från årskurs 3 till årskurs 1, som mål för elevernas läsning. Ett mål 
som innebär en förmåga och ett färdighetskrav med direkt koppling till 
läsförståelse och kursplanetextens centrala innehåll. Det var Monikas 
förståelse och intresse för nämnda mål som gjorde att hon ville delta i 
studien. 
 
Tidigare har läsförståelseträning för Monika oftast inneburit att eleverna 
först i årskurs 3 skulle läsa texter och därefter skriftligt besvara ett antal 
frågor. Monika menar att hon tidigare haft väldigt lite variation i 
undervisningen men hon framhåller att hon har varit noga med att ställa 



 

40 

olika typer av frågor, både rena faktafrågor och tolkningsfrågor. Eleverna ska 
klara olika tester och prov och därför har undervisningen, enligt Monika, 
blivit mer formaliserad och fokus har blivit att kontrollera att eleverna klarar 
testen. När lärarna nu, enligt Lgr 11, ska arbeta med läsförståelse i alla 
årskurser skulle det tidigare arbetssättet med att läsa en text och därefter 
skriva svar på frågor ha flyttats ned till årskurs 1 och 2 utan att hon 
reflekterat över andra alternativ, om hon inte valt att delta i studien. Genom 
sitt deltagande, menar Monika att hon fått en annan syn på vad läsförståelse 
är. Det hon gjort under det senaste året har inneburit ett bredare spektrum 
av uppgifter och mer omväxling i undervisningen. Monika anser vidare att 
hon själv har haft lika stor hjälp som barnen av symbolerna hon använt. 
Barnen behöver inte alltid skriva ned svar på frågor och det har Monika även 
tänkt på när eleverna haft läxläsning. Då har alla barn läst samma text och 
sedan har Monika gett dem uppgifter utifrån symbolerna så att de till 
exempel har sammanfattat, återberättat eller kopplat det lästa till egna 
erfarenheter.  
 
Monika uppger att hon inte direkt läst någon facklitteratur för att få stöd för 
sitt arbete med läsförståelsestrategier. Samtalen med mig inför studien och 
en sammanställning av symbolerna för olika lässtrategier var ett tillräckligt 
stöd för att utveckla arbetet, anser Monika. Tillsammans med en kollega 
bestämde hon att inriktning skulle vara att få barnen att förstå symbolerna. 
Eftersom Monika inte fick några instruktioner i hur arbetet skulle läggas upp 
menar hon att hon ”provat fritt”. Monika och kollegan planerade 
tillsammans i början av arbetet men har ändå valt olika vägar för arbetet i 
klassrummen.  

Exempel från undervisningen 
 
Monika beskriver i loggboken att hon går igenom varje enskild strategi 
genom att lyfta fram symbolen för strategin, därefter läsa en text och hjälpa 
barnen att använda strategin. Detta gör hon för att få med olika aspekter av 
läsförståelsen och för att förklara hur och vad man gör när man läser med 
förståelse. Monika vill ”ge barnen ord för det de gör”. Vid de fyra första 
observationerna jag gjorde arbetade Monika med strategierna på detta sätt. 
Monika samlar först eleverna vid Smartboarden och samtalar om ord som 
hon skrivit upp eller om någon bild eller symbol som visas. Därefter läser 
Monika någon text och låter barnen praktisera strategierna medan hon läser. 
Vid ett tillfälle får barnen rita medan Monika läser, men oftast ger hon någon 
typ av rituppgift efter läsningen. 
 
Vid inledning av arbetet med lässtrategier väljer Monika att börja med att 
förklara för eleverna vad strategi kan vara och ger exempel genom att 
beskriva två olika strategier för att bygga med lego; antingen kan man 
planera hur man ska bygga först och sedan börja leta bitar som passar in 
eller så kan man ta bitar som de kommer och se vad det blir. Hon säger att 
man gör på samma sätt när man läser, man använder olika strategier för att 
bättre förstå det man läser. Monika pekar på den aktuella symbolen (bild av 
kontakt) och säger att bilden är tänkt för att visa att eleverna skall koppla 
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ihop texten de läser med sådant de upplevt själva, läst om tidigare eller sett 
runt omkring sig. Monika läser därefter en Storbok (Vem bor här) och 
barnen kommer med några kommentarer och inferenser till texten under 
tiden som hon läser. Barnens kopplingar handlar främst om associationer till 
deras egna erfarenheter som t.ex. att ”våra ben är längre”, men ett av barnen 
säger också att han ”sett honom på TV”. En elev associerar till ”Lilla Anna 
och långa farbror” men säger det så tyst att Monika inte uppfattar 
kommentaren. När Monika läst boken färdigt visar hon på kopplingstecknet 
igen och säger:  
   M: Nu ska vi koppla till nästa bok (håller upp Guinness rekordbok).  
   Koppla på riktigt. Vi ska hitta rekord av olika slag. (Hon visar och läser  
   några olika rekord och kommer till slut till världens längsta man). 
   E 1: Jag har sett honom på TV. 
   M: Han är 243 cm, (Hon går fram och mäter vid dörren). Han har stora  
   skor (visar bild). Er uppgift idag blir att rita en bild på ett rekord som ni    
   hittar på. Vad skulle man kunna hitta på? 
   E2: Hoppa 70 m högt.  
   E2: Längsta snigeln 
   E3: Träd – proppfullt med människor 
   E : Världens längsta snigelskal 
   Monika påpekar att det är fantasi och säger att de ska rita och skriva  
   rekordet. 
 
Vid följande observationstillfälle presenterar Monika ytterligare en ny 
symbol, en cowboy med lasso. Hon frågar eleverna om de kan vara överens 
om att man samlar in med en lasso och fortsätter med att säga att de idag ska 
samla in innehållet i det som hon läser för dem. Monika delar ut ett 
teckningspapper till var och en av eleverna och ber eleverna ta fram 
färgpennorna. Hon berättar kortfattat att sagan hon ska läsa handlar om en 
vante som flera djur en efter en flyttar in i. Monika läser och barnen ritar. 
Hon stannar upp då och då, ställer frågor eller ber barnen att göra 
förutsägelser, t.ex. ”Vad tror ni kommer att hända?” Hon ställer även 
kontrollfrågor exempelvis: ”Vad är ett vildsvin”? Ett barn svarar på den 
frågan ”en brun gris med betar” och ett annat barn kopplar till Asterix och 
Obelix och säger att där finns det alltid vildsvin. Monika avslutar läsningen 
med att säga ”Det var sagan om vanten” varvid en elev utbrister – ”Den där 
sagan är overklig. Det kan inte rymmas ens en kanin i en vante.” Monika 
bemöter inte kommentaren utan säger att de ska få en stund på sig att rita 
färdigt. Barnen ritar i tio minuter och därefter får de parvis berätta för 
varandra.  
 
När de på liknande sätt arbetat med alla symbolerna lyfter Monika vid ett 
tillfälle fram både symbolen för frågor och symbolen för sammanfattning. 
Hon betonar för eleverna att de ska använda sig av frågor och 
sammanfattning men att de även kommer att använda andra strategier. 
Monika håller upp en bok och säger att hon kommer att läsa en berättelse 
som heter ”List och styrka” – och att boken innehåller olika berättelser från 
Ryssland. Monika upprepar att hon vill att de ska ställa frågor medan hon 
läser.  
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   M: Varför är det bra att ställa frågor?   
E1: För att förstå vad ord betyder. 
E2: Min mammas kusin har en kompis som kommer från Ryssland. 
E3: Ja, för att lära sig. 
E4: Ska vi ställa frågor? 

 
Monika läser och barnen avbryter då och då för att ställa frågor. Ibland 
svarar Monika på deras frågor och ibland svarar de varandra. Monika skriver 
även på tavlan upp egna ord som hon tycker behöver förklaras eller andra 
ord utifrån frågor som barnen ställer. Hon stannar då och då upp i läsningen 
och ställer frågor till barnen, som till exempel: Vad är ”sedvänjor”, ”vad är 
långlivad?” När eleverna svarar ger Monika ingen annan förklaring utan 
godtar elevernas svar genom att nicka och fortsätta läsningen.  
 
Vid nästa undervisningstillfälle samlar Monika eleverna och pekar på alla 
strategisymboler som de använt och låter eleverna benämna dem en efter en. 
Monika påpekar att alla symbolerna har med läsförståelse att göra och att 
eleverna idag ska försöka att använda så många som möjligt när hon läser 
för dem. Monika läser berättelsen om Den barmhärtige samarien och 
stannar då och då upp, väntar och tittar uppfordrande på eleverna tills någon 
av dem kommer med en fråga eller kommentar. Eleverna avbryter även 
spontant med frågor om vad olika ord i berättelsen betyder. Eleverna 
besvarar ofta varandras frågor och Monika godtar elevernas förklaringar. 
När eleverna ställer frågor drar Monika upp symbolen för ”fråga” högre upp 
på tavlan. När en elev kommenterar att hon gjort en inre bild drar Monika 
upp symbolen för inre bild och när en annan elev säger att han förstått att 
någon skulle komma och hjälpa honom drar Monika upp bilden av spåkulan.  
 
När Monika läst att rövarna skadat mannen, lämnat honom vid vägkanten 
och att några går förbi utan att hjälpa honom frågar en elev: Varför hjälper 
ingen honom? Monika kommenterar inte frågan direkt utan funderar: 

M: Det här kanske också handlar om att vi använder förstoringsglaset, att 
vi utreder något (pekar på förstoringsglaset). Egentligen vet jag inte vad det 
är man gör när man använder förstoringsglaset, det blir mest samma som 
frågor men vi kan väl tillsammans försöka utreda varför ingen av dem som 
går förbi hjälper honom. Då använder vi kanske förstoringsglaset och reder 
ut något som är oklart. 
E1: De kanske inte hjälpte för att de var från det andra landet där de 
krigade. 
E2: Jag kopplar ihop den svårt skadade mannen med mig när jag vara fem 
år och gick på dagis och ramlade och blev svårt skadad. 
E3: När jag gick på dagis och smällde i staketet då fick mamma komma och 
vi fick åka på akuten och limma. Ändå hade jag hjälm. Tur att jag hade 
hjälm.  
M: Nu är många som vill berätta men ni får de vänta ett tag för nu vill jag 
läsa klart. 
 

Vid de två följande lektionstillfällena arbetar Monika med strategier via 
samtal utan någon text som läses. Den första av dessa lektioner fokuserar 
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strategin ”inre bild” och inleds med att Monika skriver ordet Beskriva på 
tavlan och tar fram en kortlåda. Hon berättar att det i lådan finns bilder på 
olika personer och bilder på miljöer. Monika instruerar barnen att de ska få 
arbeta två och två och använda korten för att träna på att beskriva för 
varandra. Hon demonstrerar och ger ett exempel genom att beskriva en 
person som hon ser på ett kort. Hon frågar då och då: ”Räcker det här för att 
ni ska göra en inre bild?” Hon påpekar att de inte ska gissa vem det är utan 
göra något annat och undrar om de förstår vad de ska göra. En elev säger: 
”en inre bild”. Några elever börjar ställa frågor om personen hon beskriver, 
vilken ögonfärg och vilken hudfärg personen har. Monika fortsätter att 
beskriva och visar till slut bilden och frågar: ”Var det någon som gjorde sig 
en sådan bild?” Barnen får instruktion att beskriva en bild av en person två 
och två för varandra och att säga så många saker som möjligt så att den 
andra eleven får en ”inre bild”. Monika poängterar att den andre inte får 
fråga förrän den som beskrivit är klar. Hon lottar paren och alla elever turas 
om att beskriva för sin kamrat utom ett par som ställer frågor till varandra 
hela tiden. Några kommentarer som hörs under arbetet: ”Jag får inte visa än 
– du måste göra en inre bild” eller ”Du kan visa nu, jag har en inre bild”. 
Monika samlar därefter eleverna i ring och frågar vad de lärt sig av det de 
gjort. Som avslutande uppgift får eleverna i uppdrag att var för sig skriva en 
beskrivning av sig själva. Alla barn skriver och får ihop minst ett par 
meningar om dem själva, de flesta skriver om håret och färg på ögonen. 
 
Den andra samtalslektionen handlar om påsken och fokuserar strategin 
”koppla ihop”. Monika uppger att tanken med lektionen är att eleverna skall 
träna sig att berätta om något som de kopplar ihop med påsken. Monika 
uppger att hon egentligen tänkt läsa en text och sedan göra en tankekarta om 
påsken tillsammans med eleverna men eftersom hon inte hittade texten får 
barnens eget berättande bli utgångspunkt för tankekartan. Utifrån Monikas 
frågor berättar eleverna om olika påsktraditioner. Medan eleverna berättar 
skriver Monika upp nyckelord som bildar en tankekarta runt ordet Påsk. När 
tankekartan är färdig läser Monika högt och pekar på orden och säger att alla 
sakerna är traditioner som hör ihop med påsk. Monika berättar att en sak 
inte finns med där och det är orsaken till varför man firar påsk; ”Det hände 
för över 2000 år sedan…”  
   E1: Det var nå´t med Jesus 

M: Just det, när var det han föddes? 
E2: Till jul 
M: Men han dog till påsk. 
E3: Hur dog han? 
M: Påsken är sorglig först men sedan återuppstod han och då blir det en 
glad högtid. 
E3: Hur dog han? 
M: Det berättas att han blev korsfäst. 
E2: Spikades upp, blodigt, det rann… 
M: Ni ska få höra mer om detta men att de idag ska ni få berätta för 
varandra, något om en tradition eller något ni brukar göra på påsken eller 
ett minne från någon påsk. Idag ska ni få prata (hon flyttar symbolen för 
att koppla ihop till en central plats på tavlan). Ni ska koppla ihop och prata 
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och berätta för varann, vad ska vi tänka på då? Kom ihåg att lyssna, prata 
en i taget, visa att ni lyssnar, m.m. Om ni hinner kan ni berätta flera saker 
för varandra.  

 
Barnen delas in parvis och några barn börjar prata och berätta för varandra 
men alla par kommer inte igång; några barn börjar rita och några säger bara 
något ord innan de tystnar. Efter ca tio minuter avbryter Monika och samlar 
dem i ringen igen och frågar dem hur det har gått med deras arbete. Hon 
håller upp en bok och berättar att det i den står lite om olika traditioner och 
om att vi firar påsk för att Jesus återuppstod. En elev undrar vad 
återuppstod egentligen är och Monika svarar att det betyder att Jesus 
kommer tillbaka. Därefter berättar hon kortfattat om Jesu liv och säger 
bland annat att när man skulle fånga Jesus så visste man ju inte hur han såg 
ut eftersom det inte fanns filmkamera, TV eller kamera. 

M: Hur skulle de då göra? 
E: En skulle pussa honom på kinden. 
E: Han skulle få pengar men han ångrade sig men då var det för sent. 
M: Tyvärr hinner vi inte prata så mycket om detta.  
E: Jag skulle vilja att alla kunde återuppstå för min morfar är död och jag 
tyckte om honom jättemycket så jag skulle vilja att han levde igen.  

 
Monika hummar och nickar bekräftande mot eleven och avslutar därefter 
lektionen.  

Samtalet/frågorna 
 
De frågor Monika oftast ställer vid mina observationer är kontrollfrågor för 
att se om barnen förstår ord eller har de förkunskaper som krävs. En del av 
dessa frågor handlar om elevernas lärande och förståelse av själva 
symbolerna. De faktafrågor jag noterar förekommer när hon vill att barnens 
skall sammanfatta en berättelse hon läst. Hon ställer få inferensfrågor. 
Någon enstaka gång ger Monika svaren själv till frågorna genom att väva in 
förklaringen eller genom att använda synonymer.  
 
Tabell 1. Sammanställning av frågor vid samtliga observationstillfällen hos 
Monika:  
 

Frågetyper Förekomst 
faktafrågor 03 
kontrollfrågor 24 
inferensfrågor 08 
Sa: 34 

 
Exempel på faktafråga: ”Hur började berättelsen?” 
Exempel på kontrollfråga: ”Vad är ett vildsvin?” 
Exempel på inferensfråga: ”Vem tycker ni var den skadade mannens nästa, 
medmänniska, vän och vad var det Jesus ville lära oss människor?” 
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När Monika ställer en fråga kan ett flertal elever få möjlighet att svara. 
Eleverna svarar ofta med inferenser även på kontrollfrågor och gör egna 
kommentarer/inferenser under lärarens högläsning.  
 
Tabell 2. Elevsvar och kommentarer vid samtliga observationstillfällen hos 
Monika: 

 
Elevernas svar Förekomst 
faktasvar/direkt från text 04 
inferenser 47 
egna frågor 16 
Sa: 67 

 
Exempel på faktasvar: ”Två gick förbi och den tredje hjälpte”, 
Exempel på inferenser: ”Våra ben är längre”, ”Lilla Anna och långa farbror” 
Exempel på egna frågor: ”Vad är pantrar? Varför blev dom rövare dom som 
rövade?” 
 
Elevernas läsförståelse och motivation 
 
Monika har inte testat eleverna men hon säger att det är helt klart att barnen 
”förstår och tar till sig symbolerna”. De är också intresserade av att läsa, 
speciellt att läsa tillsammans i par. Monika uppger att hon själv tycker att det 
varit inspirerande och roligt att arbeta på detta sätt och hon vill att barnen 
ska koppla det roliga de gör nu till att läsa och förstå en text och därigenom 
bli motiverade för att läsa. Monika menar att barnen har fått en passiv 
kunskap om vad symbolerna står för och att den kunskapen så småningom 
blir aktiv om de fortsätter att använda orden. ”Alla kanske inte förstår allt 
just nu så att de liksom kan säga att de gör en inre bild men de har börjat och 
till slut kan de”, säger Monika. När Monika i loggboksanteckningarna 
utvärderar det arbete hon gjort skriver hon oftast att hon tyckte att arbetet 
tillsammans med eleverna var roligt och att eleverna var intresserade. 
 
Vid mina observationer noterar jag att eleverna associerar och gör 
kopplingar vid lärarens högläsning; oftast till sig själv, någon gång till 
världen omkring dem och vid ett par tillfällen till annan litteratur de läst. Vid 
några tillfällen berättar barnen om inre bilder som de fått och de föregriper 
även vad som skall komma i handlingen vid uppmaning från läraren. Barnen 
sammanfattar och återberättar med lärarens hjälp och en gång 
sammanfattar de utifrån bilder de gjort. Jag ser inget exempel på att de reder 
ut oklarheter tillsammans men däremot förklarar läraren vid ett tillfälle vad 
oklarhet betyder men eleverna tillämpar inte uttalat strategin. De ställer 
dock många frågor av utredande karaktär och över saker de inte förstår i en 
text.  
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Analys av Monikas arbete 
 
Undervisningen  
 
Monikas undervisning i de lektioner som observerats visar främst att 
elevernas språkliga färdigheter står i centrum (Malmgren, 1996, Ivanič, 
2004). Genom att träna olika delfärdigheter (olika läsförståelsestrategier) 
skall de så småningom utvecklas till goda läsare. Ett av målen för hennes 
undervisning är att barnen skall lära sig symbolerna för innebörden av de 
olika lässtrategierna en och en för att de så småningom skall kunna 
införlivas i deras egen läsning. Kunskapen om symbolerna och 
användningen av enskilda strategier är framträdande vid lektionerna jag 
observerar. Jag deltar inte vid någon lektion då barnen använder sig av 
strategierna vid egen läsning eller läsning i mindre grupper men Monika 
uppger att de gör det vid läsläsning. Texterna står inte specifikt i centrum av 
undervisningen men är vid de flesta av mina observationer en grund för 
övningarna så att barnen ska lära sig användningen av symbolerna i en 
kontext (texter som läraren läser, eller något de berättar). Vid två tillfällen 
tränas strategierna vid berättande när ingen textläsning förekommer. När 
texter används vid Monikas undervisning ligger fokus både på vad enskilda 
begrepp och hela texten kan betyda. Genom frågor och förklaring av begrepp 
tas på så sätt skönlitteraturen tillvara som en källa till kunskap men jag 
noterar inte något fördjupat samtal om innehållet i det lästa. Jag uppfattar 
det som om Monika genom sin undervisning vill visa och ”modella” för 
eleverna att läsning innebär både att tänka över texten och att delta i samtal 
med andra omkring det lästa eftersom hon vid undervisningen kopplar 
symbolerna till förståelse och tolkning av text. Monika har själv valt texterna 
och det innehåll som eleverna ska arbeta med och inte uttalat utgått ifrån de 
enskilda elevernas intresse och val.  
 
Samtal 
 
Vissa frågor som Monika ställer öppnar för möjlighet till djupare och längre 
samtal men ingen längre tid läggs på att samtala tillsammans med barnen 
om det som de svarar eller berättar om eftersom det viktiga just då förefaller 
vara själva strategierna. Många frågor fordrar endast basal faktakunskap till 
svar (Tienken, Goldberg & Dirocco, 2009). Sådana fakta – och kontrollfrågor 
ger dock inte alltid korta, enkla svar utan utvecklas av barnen så att 
möjlighet till dialog skapas utifrån dessa frågor. Elevernas frågor kan även 
resultera i följdfrågor från Monika som gör att en dialog inleds. Ett exempel 
är när Monika läser om högvisa jättar och en elev undrar vad högvisa är och 
en annan elev säger att det betyder att man skriker högt. Monika frågar då 
alla ”Vet ni vad ordet vis betyder?” Ett barn svarar att det är samma som 
klok och det tar Monika fasta på och bekräftar. Några elever kopplar då 
genast till sig själva och säger att de är högvisa och Monika svarar att det är 
fint att de känner så och först därefter läser de vidare.  
 
Barnen svarar med egna ord på många frågor och de gör inferenser till egen 
erfarenhet och till texter de läst. De ställer förhållandevis många frågor 
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utifrån det lästa eller utifrån det som läraren berättar, oftast på vad ord i 
texten betyder. Elevernas interaktion med texten blir dock vanligen på en 
ytlig nivå eftersom svaren inte alltid bemöts och utvecklas tillsammans i 
gruppen. Vid några tillfällen svarar även barnen varandra så att början till en 
dialog kan ses.  
 
Monika betonar vikten av att fråga när eleverna inte förstår något och visar 
förbildligt genom att själv ställa frågor, speciellt på begrepp och ords 
betydelse. Detta är enligt Skolverket (2011) en viktig del av ett arbete med 
läsförståelsestrategier. Det blir även frågor på ords betydelse som oftast 
förekommer när barnen frågar. Genom den guidade praktiken (Kintsch, 
2009) innefattas utökning av barnens ordförråd i arbetet. Enligt Dymock och 
Nicholson (2010) är ”att ställa frågor” en av de fem viktigaste strategierna för 
läsförståelse och mina observationer tyder på att Monikas elever håller på att 
lära sig detta när de lyssnar på en uppläst text. Strategier skall läras explicit, 
enligt Dymock och Nicholson, och eleverna kan få utveckla kunskapen 
genom att få många tillfällen till att öva lässtrategierna vid egen läsning av 
olika texter, enskilt och i mindre grupper, under lärares ledning. Vid dessa 
övningstillfällen ska textens budskap och innehåll vara i fokus och 
strategierna användas för att bättre ta till sig, förstå och tolka innehållet.  
 
Stöd i Lgr 11 – centralt innehåll 
 
Lärarna på Monikas skola har inte arbetat specifikt med centralt innehåll i 
kursplanen i svenska, åk 1-3. Monika reflekterar inte uttalat över varför 
”lässtrategier för att förstå och tolka texter” finns med som ett centralt 
innehåll för årskurs 1. Jag tolkar hennes uttalande som om den nya 
läroplanen har påverkat hennes arbete genom att hon tidigarelagt nivån för 
att barnen ska kunna förstå det de läser. Lgr 11 framskriver inte klart hur 
undervisningen om läsförståelse skall ske och vid mina observationer 
uppfattar jag att Monika följer arbetsgången att eleverna först skall träna 
strategier via högläsning för att därefter kunna använda dem när de läser 
enskilt. Hon uppger dock att hon arbetat med förståelsestrategier tidigare via 
läsning av storböcker och småböcker tillsammans med eleverna och då är 
strategier involverade i läsinlärning från första början. Det nya för Monika 
nu är att själva strategierna lyfts fram och betonas. 
 
Elevernas läsförståelse och motivation 
 

Vid mina observationer kan jag se att barnen verkar vara intresserade när 

Monika läser för dem eller samtalar med dem. De inferenser eleverna gör 

tyder på att eleverna klarar av att gå utanför texten när de lyssnar på någon 

som läser och lägga till av sin egen erfarenhet eller utifrån sådant de läst 

tidigare. 
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Resultat Karin 
 
Karin arbetar i en årskurs 2 på en större F-9 skola, några kilometer från 
centrum i en mellanstor svensk stad. Personalen på skolan är indelade i fem 
arbetslag; förskoleklass/fritids, årskurs 1-3, årskurs 4-6, årskurs 7-9 och 
grundsärskolan. Barngrupperna är åldershomogent indelade. Jag följde 
Karins arbete vid sju tillfällen från december till april 2011–2012. Karin hade 
tillsammans med en kollega i åk 5, bestämt sig för att utveckla sitt arbete 
med läsförståelse. Karin och kollegan planerade vad de skulle göra och hur 
de skulle lägga upp arbetet. De har även planerat att sprida och förmedla sitt 
arbete till övriga lärare på skolan. Vid ett par tillfällen skickade Karin in 
loggbok med beskrivningar av vad som hänt vid lektioner i läsförståelse.  
 
Undervisningen 
 
Planering och stöd inför undervisningen 
 
Karin deltar i ett lokalt nätverk i läs – och skrivutveckling och uppger att hon 
har planerat sin satsning på läsförståelse utifrån litteratur och föreläsningar 
som hon tagit del av i nätverket. Karin har även genomfört en 30 hp 
lärarlyftskurs som hon beskriver som inspirerande för arbetet. Kursen gav 
henne nya idéer och har fått henne att prova andra undervisningsformer i 
sin klass. Karin uppger även att hon ville utveckla arbetet med läsförståelse 
bland annat för att det i klassen finns ett par barn som hon uppfattade hade 
svårt med att förstå vad de läser.  
 
När det gäller den nya läroplanen säger Karin att lärarna på skolan har 
arbetat med den genom att läsa, samtala och använda sig av material från 
skolverkets hemsida. Lärarna har strukturerat vad de gör på skolan och 
jämfört deras tidigare mål i varje årskurs och ämne med de nya 
kunskapskraven. Utifrån vad lärarna brukade göra i varje årskurs när det 
gäller språk-, läs– och skrivundervisning granskade de hela Lgr 11 och 
sammanställde det som skulle passa dem. Lärarna har nu en plan för 
innehåll och mål i svenska för varje årskurs. Karin själv menar att hon 
saknar matriser för kunskapskrav så att det skulle bli tydligare för 
föräldrarna. När det gäller strategier för läsförståelse i de olika årskurserna 
är Karin lite osäker på hur det ska tolkas men hon har sett det som att 
barnen ska kunna läsa alla olika typer av texter, faktatext till skönlitterär text 
och ha förståelse för det de läser. Karin anser att det måste man börja med 
redan i ettan. I årskurs 1 ser Karin själva arbetssättet för att lära eleverna 
strategier för läsförståelse som att läsa en text högt för barnen och sedan ha 
en diskussion om texten. Karin uttrycker att det borde vara så eftersom det 
är något man kan göra oavsett barnens nivå i läsning. De korta texter 
eleverna arbetar med nu i årskurs 2 tror Karin möjligen skulle fungera att 
arbeta med på våren i ettan. Karin tillägger att det kanske blir så att hon 
provar det när hon nästa gång har en årskurs 1.  
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Under hela årskurs 1 har Karin arbetat med berättande i klassen för att bland 
annat träna eleverna på att lyssna. Eleverna har utifrån sagor, bilder och 
olika föremål berättat en historia varje vecka. Eleverna har även skrivit 
stödord och berättat historier med stödorden som hjälp. Karin upplever att 
barnen fått trygghet i berättandet och tror att det kan innebära att eleverna 
kommer att lyckas bättre på nationella proven i årskurs tre. Karin beskriver 
att barnen även har blivit bättre på att lyssna och hon ser sin 
berättarsatsning som ett stort stöd för läsa och skriva eftersom barnen fått 
struktur för hur man bygger upp en berättelse och en grund till att både 
skriva berättelser och tolka det de läser. Karin säger:  

Jag tror att när de läser texter idag så tror jag att de också fattar att 
något kommer att hända, alltså de läser inte text bara utan de tror att 
– vad är det som kommer att hända – något kommer ju att hända. 
Och det tror jag man vinner, jag tror att skivande, berättandet och 
läsande är mer sammanlänkat än vad man tror att det är, att det i 
detalj stöder varandra enormt. Det blir mer och mer fascinerande för 
mig.  

 
Exempel från undervisningen 
 
Karin har tagit fram egna symboler som hon vill arbeta med i klassen. Det är 
symboler för att träna att sammanfatta, ställa frågor, förutsäga och utreda. 
Inledningen av arbetet har planerats tillsammans med skolbibliotekarien och 
arbetet startades med böcker skrivna av Sven Nordqvist och Astrid Lindgren. 
Bibliotekarien presenterade författarna för klassen och därefter fick eleverna 
under en ”läsvecka” arbeta i mindre grupper och läsa böcker tillsammans 
som de därefter fick bearbeta innehållsligt på olika sätt, enligt Karins 
loggbok. 
 
Karin uppger att hon vill presentera strategierna en i taget, modella för 
eleverna och därefter låta dem arbeta i enskilt eller i smågrupper med 
uppgifter utifrån symbolerna. Vid de lektioner jag observerade, 
strukturerade Karin arbetet med strategierna på detta sätt. Hon samlar först 
eleverna i en ring på en stor matta och presenterar boken eller texten de skall 
läsa tillsammans med symbolen för den strategi de skall träna. Därefter läser 
Karin texten och visar genom egna exempel hur strategin fungerar. Efter 
läsningen får barnen ibland läsa en ny text och träna strategin vid parvis 
läsning eller någon typ av skriv- eller rituppgift. 
 
Karin tränar vid två observationstillfällen strategin ”att ställa frågor”. Hon 
inleder den första lektionen med att berätta att hon ska visa olika sätt att läsa 
för att bättre förstå när man läser och tar fram en bild på en apa. Karin 
meddelar att apan är nyfiken och att han ska hjälpa dem att ställa frågor. 
Karin säger: ”Jag ska nu läsa och ställa frågor under tiden för att visa hur 
man gör och sedan ska ni få prova två och två tillsammans”. Karin läser ur 
Emil i Lönneberga om när Emil skulle hjälpa till att dra ut Linas tand. Hon 
stannar då och då för att ställa frågor till barnen om vad olika ord betyder, 
till exempel ”väljäst, kyrkkaffe, maskrosfjun, björntråd” och ”slipsten”. 
Barnen hjälps åt och kan ge synonymer eller beskriva och berätta för att 
förklara orden. De kopplar ofta till egen erfarenhet när de skall förklara och 
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ett barn säger t.ex. när de skall förklara maskrosfjun ”Jag har haft 
jättemycket maskrosor på baksidan” och ett annat barn säger om björntråd 
att ”det har jag hittat i ett rum i vår stuga där vi har mycket olika saker”. 
 
Karin stannar även upp och frågar om uttryck för att låta barnen göra egna 
tolkningar, exempelvis: ”Hur kunde man märka på mamman att hon förstod 
varför Emil och Alfred skrattade?”, ”Hur låter en gök?” eller ”Hur gör man 
när man nickar förnöjt?” Barnen ger olika förslag och någon av dem vet 
oftast vad uttrycken betyder och kan berätta eller visa det. När det återstår 
ett par sidor av texten slutar Karin att läsa och instruerar barnen att de nu 
ska förbereda delar av fortsättningen tillsammans två och två. När det är 
något de undrar över eller inte förstår så ska de dra streck under det i texten 
för att markera och efter läsningen ska de få ställa frågor utifrån det 
understrykna. Eleverna får därefter parvis två sidor var från det som återstår 
av texten om Linas tand. Eleverna läser högt för varandra och markerar ord 
som de inte förstår. Därefter samlas de igen och Karin läser högt de sidor 
som barnen arbetat med. Karin ber eleverna att säga stopp när hon kommer 
till något ord eller uttryck som de dragit ett streck under och som de vill få 
förklarade. Barnen har markerat ord och begrepp, till exempel: ”språnget, 
jämra, taknocken, stolleprov, särken, i´na och far hän”. Ett av barnen som 
markerat” i´na” och ”far hän” säger när Karin läser hela textsammanhanget 
högt: ” Nu förstår jag, nu förstår jag”.  
Vid det andra tillfället när strategin ”att ställa frågor” tränas meddelar Karin 
inledningsvis att hon ska läsa en historia som de bara ska lyssna på och 
sedan kommer hon att ställa frågor. Hon tar fram Nicke Nyfiken och säger 
att det är honom de ska tänka på och undrar om de vet vad det är de ska göra 
då. Karin inleder ”Jag ska läsa sagan om termiterna, ur boken 
Framtidslandet”. En elev undrar direkt vad en termit är och en annan svarar 
att det är en slags myra, en insekt. Karin läser vidare och stannar då och då 
upp och frågar om vad ord betyder t.ex; ”bannor” och ”märkvärdig”. Barnen 
hjälps åt att förklara.  
 
När Karin läst klart berättelsen säger hon att de ska tänka som Nicke 
Nyfiken och frågar: ”Hur kom det sig att de andra inte såg? Vart tittade 
dom?” Hon berättar därefter om hur det var när hon följde efter sin pappa 
ute i skogen när hon var liten. Hon fortsätter och frågar om det finns saker 
som de sett som andra inte trott på? Eleverna har många olika svar, t.ex:  

E1: I stugan såg jag en bäver och de andra trodde inte på mig. 
E2: I sommar såga jag en stor myra (visar ca en decimeter) och de andra 
trodde inte på mig. 
E3: Jag såg ett simmande flöte när vi fiskade. Det bara simmade iväg och 
de andra trodde inte på mig. 
E4: Jag såg ett hunddjur, en räv när vi var hos Ville och de andra trodde 
inte på mig, det var mina föräldrar som inte trodde på mig. 
E5: Nu ska jag berätta om ormar. De bor där det är som stenar, det här är 
inte om nå´t som jag inte blivit trodd”. 
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Karin lyssnar men kommenterar inte svaren. Hon frågar om eleverna ibland 
fantiserat om att kunna något som de inte kan. Alla får tänka tyst i några 
sekunder och sedan går de en runda och berättar vad de fantiserat om. Karin 
ger sedan instruktion om att de ska läsa en text och därefter svara på två 
frågor. En av frågorna har svaret i texten och till den andra får de fantisera 
fram svaret själva. ”Precis som vi gjorde nyss; först fick ni fundera utifrån 
texten om när ni inte blev trodd. Sedan fick ni fantisera själva om vad ni 
skulle vilja kunna göra om ni skulle kunna”, säger Karin. Barnen läser en text 
om när mormor och morfar får besök. Frågorna är av tre olika typer; ”det 
står i texten, tänk efter tillsammans med författaren och tänk själv”. En 
fråga: ”Varför är Måns besök välkommet, tror du?” blir problematisk för de 
flesta av barnen att svara på utan att be Karin om hjälp först. Eleverna säger 
att de inte vet vad de skriva eller att de inte fattar var de ska göra. Även 
frågan ”Vem leker du med?” är lite svår för barnen att svara på och de frågar 
Karin vad de skall skriva.  
 
Karin berättar i loggboken om hur hon vid ett senare tillfälle arbetat med en 
grupp flickor som fick läsa och diskutera alternativa svar på frågorna innan 
de svarade skriftligt var för sig. Hon upptäckte då att det blev mycket lättare 
för dem att hitta svar på frågorna om de fick diskutera med varandra först. 
Svaren blev även mycket längre och utförligare efter samtalen. Efter detta 
tillfälle uppmanar Karin eleverna att samtala med varandra innan de ska 
skriva. Enligt Karin hjälper detta samtalande eleverna att utan hennes stöd 
skriva ned svar, speciellt på frågor där svaren finns mellan raderna. Karin 
uppger även att hon nu får många fler frågor utifrån texterna från alla barn 
sedan hon börjat arbeta och lyfta fram frågor på detta sätt. 
 
Vid ett av mina observationstillfällen när Karin tränar strategin ”att 
sammanfatta” inleder hon med att repetera symbolen för ”att ställa frågor” 
(Nicke nyfiken). Karin frågar eleverna vad de ska tänka på när de ser den 
bilden. Därefter säger Karin: ”Idag ska vi läsa som en cowboy” och visar en 
bild med en cowboy med lasso. Hon berättar att en cowboyläsare fångar in 
det viktigaste med sin lasso när han/hon läser. Karin påminner barnen om 
hur de gjorde när de sammanfattade filmen de såg förra veckan och 
instruerar dem: ”Jag ska läsa om Bullerbybarnen och ni ska lyssna när jag 
läser och när jag gör en sammanfattning. Sen får ni en text och ska göra en 
sammanfattning. Nu får ni bara lyssna”. Karin läser om när Bullerbybarnen 
var på julkalas hos moster Jenny. Hon stannar vid ett tillfälle och förklarar 
ett ord och vid ett tillfälle kopplar en elev till filmen och säger att han sett 
den. När Karin läst klart sammanfattar hon innehållet och håller upp 
cowboybilden. Något barn hjälper till och fyller i ord när Karin berättar. 
 
Eleverna får sedan parvis läsa var sitt utdrag ur barnen i Bullerbyn och 
tillsammans försöka komma på vad som är det viktigaste i texten. De skall 
berätta sammanfattningen för Karin och även rita en bild och skriva en 
sammanfattning. Karin delar in barnen i par och alla par börjar med att dela 
upp texten mellan sig så att de ska få läsa lika mycket var. Eleverna delar upp 
och några av dem markerar i texten var de skall byta läsare. När de läst klart 
hjälps de åt att berätta för Karin och hjälper varandra när de glömmer. Om 
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barnen har svårt att minnas vad texten handlar om hjälper Karin med frågor 
av typen: ”Vad hände sedan?”, ”Vem gjorde det?”, ”Varför gjorde de så?”  
Vid tre tillfällen tränar Karin strategin ”att förutspå”. Den första av dessa 
lektioner inleds med att Karin repeterar symbolerna ”Nicke nyfiken” och 
”Cowboy Jim”. Hon visar spågumman och säger att de idag ska prova 
spågumman Julia, som förutspår och jobbar med hypoteser. Hon jämför det 
med deras arbete med NTA-lådorna (teknikmaterial) och påminner om att 
de frågade sig vad de tror kommer att hända. Hon visar bokens framsida 
(Nordqvist: Julgröten) och säger att det är där, på framsidan, man börjar. 
Hon ska demonstrera och visa och sedan kommer de att få ett problem som 
de får hjälpas åt att lösa. En elev avbryter: ”Karin! Jag har ett verkligt 
problem och det är att skoljobbet börjar bli tråkigt. Det är problemet”. Karin 
konstaterar: ”Ja, det är så för dig just nu”. Karin beskriver därefter vad hon 
ser på framsidan av boken och vad hon tror kommer att hända i boken 
utifrån det. Hon säger att eleverna också kan få information om de läser 
baksidestexten och sedan ”läsberättar” hon det som står på baksidan. 
Därefter läser hon början och ett avsnitt ur boken. En elev viftar och vill säga 
något då och då men han får inte komma in. När hon avslutat berättandet 
och ska börja läsa säger han: ” Jag visste att det skulle hända!”  
 
Karin slutar läsa några sidor innan slutet och säger: ”Vad tror ni kommer att 
hända? Hur löser de problemet med gröten? Gröten kommer att hamna på 
rätt ställe men hur ordnar de så att gröten kommer till tomtefar?” Barnen får 
sätta sig två och två, samtala om hur tomtarna löser det hela och sedan 
skriva och rita sitt förslag till lösning. Alla par har ett positivt slut där tomten 
på olika sätt får sin gröt. Som avslutning läser Karin boken klart medan 
barnen färdigställer sina bilder.  
 
Vid ett annat tillfälle exemplifierar Karin strategin ytterligare genom att låta 
eleverna förutspå vad som skall hända utifrån titeln på boken. Hon läser: 
”En olycklig pappa”, och frågar: ”När kan en pappa vara olycklig?” 
   E1: Om sitt barn slåss och är olydig.  

E2: Barnet är inte duktig på matte, inte lyssnar på lektionen. 
E1: Om deras barn inte sköter sig.  
K: Kan inte pappor vara olyckliga för annat? 
E4: Jo, om någon tagit hans bil. 
E1: Eller hans fru. 
E5: Om de blir sparkade från jobbet eller från en tävling. 
E6: Om de blir fattiga.  

 
Karin läser hela berättelsen och frågar efteråt: ”Vem var den olyckliga 
pappan?”, ”Varför blev han olycklig?”, ”Varför gnällde barnen?” och ”Hur 
ville lilla My uppfostra barnen?”. Eleverna har lite svårt att svara på frågorna 
och vet inte riktigt vem den olyckliga pappan var eller varför barnen gnällde.  
Barnen får därefter en kort text om en bil och Karin säger att de ska läsa hela 
texten och sedan prata igenom den och diskutera frågorna med den som 
sitter bredvid dem innan de skriver ett svar. Karin påpekar ”Ni vet att ni 
måste tänka bredvid texten, fundera själva. Läs texten, prata igenom 
frågorna och skriv sedan”. Barnen läser och pratar sedan i små grupper ihop 
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sig om svaret på frågorna. Frågorna är av tre olika typer; ”det står där, tänk 
efter tillsammans med författarens och tänk själv”. Ingen frågar läraren utan 
alla skriver olika svar sedan de pratat med varandra. Karin avslutar 
lektionen med högläsning och tar fram bilden av cowboyen och säger att de 
ska sammanfatta vad som hänt tidigare. De hjälps åt och sedan läser hon 
slutet på boken Mästerdetektiven Blomqvist. Barnen frågar ofta om vad 
olika ord betyder som; ”kriminalitet, åhörare, skuld och äktenskap”.  
 
Vid den tredje lektionen där ”att förutspå” är i fokus läser Karin två olika 
texter. Hon inleder med att läsa Barbro Lindgrens: Sagan om den lilla 
farbrorn. Sagan handlar om en ensam farbror som får en hund till sin bästa 
vän. Karin slutar läsa när ett litet barn dykt upp i berättelsen och hunden 
även blivit vän med barnet. Den lilla farbrorn har gått ifrån de andra och är i 
skogen och är ledsen.  
   K: Hur tror ni att det slutar?  
   E1: Varför läser du aldrig slutet? 
   K: Gissa, hur tror ni det slutar? 
Barnen ger olika förslag och när några elever upprepar de första elevernas 
förslag frågar Karin ”Är det någon som tänker något annat?” Ett par elever 
ger då nya förslag och Karin kommenterar inte deras svar utan lyssnar och 
läser sedan slutet på sagan.  
 
Därefter tar Karin fram boken Häxorna och ber eleverna återberätta vad 
som hänt i boken så att den som inte hört berättelsen ska förstå vad som har 
hänt. Eleverna sammanfattar tillsammans utifrån frågor som Karin ställer. 
Hon avslutar sammanfattningen med att säga ”Nu vet vi att pojken har blivit 
en mus och att han har en formel och nu ska ni skriva vad ni tror kommer att 
hända. Skriv så mycket ni kan och rita en bild till”. Barnen sätter sig och 
skriver och en elev kommenterar att det är tråkigt att skiva. När de skrivit ca 
20 minuter säger Karin att de ska ta med sig sina texter och samlas i ringen 
för uppläsning av sina texter. Det är ganska stor variation i vad eleverna har 
skrivit; allt från att pojken blir människa igen till att alla häxor blir möss. Två 
av barnen läser inte upp eftersom de läst boken tidigare och vet hur den 
slutar. Karin lyssnar utan att kommentera och börjar läsa ur boken direkt 
när sista barnet läst upp sitt slut. 
 
Karin beskriver i loggboken att hon efter introduktion av alla symbolerna nu 
använder bilderna när hon ska läsa tillsammans med barnen men även när 
de ser på film. När Karin läser för barnen brukar de regelbundet göra en 
snabb sammanfattning över vad som har hänt innan de går vidare i boken. 
Karin uppger att barnen har svårt att se den röda tråden i texterna.  
 
Vid mitt sista observationstillfälle har Karin fokus på att få barnen att tolka 
känslor och upplevelser som finns ”mellan raderna” i texten. Karin inleder 
med att eleverna får tolka en bild. Hon visar en bild av två troll vid en strand 
och ber eleverna ge förslag på vad trollen kan uppleva. När eleverna gett 
förslag berättar Karin att de ska få en text som heter ”Bara till nästa stolpe” 
och att de ska läsa två och två och tänka på att dela upp texten. Karin visar 
hur stycken i texten kan vara markerade, håller därefter upp pappret med 
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frågorna och påpekar att innan de svarar ska de prata ihop sig om vad de 
tycker. Hon ger också en påminnelse om vad de ska tänka på när de skriver.  
Barnen läser och delar upp texten mellan sig, de flesta pratar med varandra 
om vad de ska skriva som svar innan de börjar skriva. Karin får dock 
uppmana något par att samtala med varandra innan de skriver. När de läst 
och skrivit i ca 20 minuter går de igenom frågorna tillsammans. Grupp för 
grupp får svara. När eleverna diskuterar hur pojken i berättelsen upplevde 
en plats kopplar Karin till deras tidigare prat om vad upplevelse kan vara. 
Den sista frågan de fick var en fråga där barnen själva fick tolka och ge 
förslag: ”Varför var fisken extra god?”. Den frågan fick lite olika svar till 
exempel: ” att de inte ätit fisk på länge”, ”att de var hungriga”, ”att han var 
trött så att det var skönt att äta”, ”att fisken var nyfångad” och att ”han hade 
fått jobba så hårt för fisken så att den blev extra god”. Karin avslutar med att 
berätta två liknande erfarenheter som hon hade när hon var liten men ingen 
av barnen kommenterar eller berättar något.  

Samtalet/frågorna 
 
De frågor jag noterar att Karin oftast ställer vid observationerna är kontroll- 
och inferensfrågor. Kontrollfrågorna handlar oftast om begreppsförståelse. 
De inferensfrågor som förekommer ger barnen tillfällen till att tänka mellan 
raderna och söka svaret utanför texten eller gå vidare och utifrån texten 
berätta om egna erfarenheter. När inferensfrågor ställs erbjuds alla barnen i 
gruppen möjlighet att lämna svar och Karin lyssnar utan att värdera eller 
kommentera deras svar.  
 
Tabell 3. Sammanställning av frågor vid samtliga observationstillfällen hos 
Karin: 

 
Frågetyper Förekomst 
fakta 06 
kontroll 18 
inferens 17 
Sa: 41 

 
Exempel på faktafråga: ”Vem gjorde det?” 
Exempel på kontrollfråga: ”Vad är våra sinnen?”  
Exempel på inferensfråga: ”En olycklig pappa vad kan det handla om. När 
kan en pappa vara olycklig?” 
 
Vid inferensfrågor ger ofta läraren ett flertal elever möjlighet att svara och 
kommentera.  En fråga från Karin kan därför resultera i upp till 15 inferenser 
från olika barn i gruppen. 
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Tabell 4. Elevsvar och kommentarer vid samtliga observationstillfällen hos 
Karin: 

 
Elevernas svar Förekomst 
Fakta/direkt från text 04 
inferenser 61 
egna frågor 17 
Sa: 82 

 
Exempel på faktasvar: ”Det gjorde Emil.” 
Exempel på inferenser: ”I stugan såg jag en bäver och de andra trodde inte 
på mig” 
Exempel på egna frågor: ”Vad betyder kriminalitet” 
 
Elevernas läsförståelse och motivation 
 
Karin beskriver elevernas utveckling genom att koppla till ett tidigare arbete 
med att sammanfatta innehållet i en film ”Tomtar och troll”. Dagen efter att 
de sett den filmen hade de svårt att sammanfatta och veta vad som var 
kärnan i berättelsen. De fastnade på detaljer och fick inte någon helhet. Nu 
har de sett ”Hitta Nemo” och fått samma uppgift och hon tyckte att de 
klarade av att sammanfatta detta på ett mer tillfredsställande sätt. Karin 
anser att barnen gått väldigt mycket framåt sedan årskurs 1. När Karin 
gjorde ett lästest i ettan var resultatet mycket dåligt. När de gjorde test nu i 
årskurs 2 var det bara de barn som har specifika svårigheter som inte klarade 
sig bra. Ingen av barnen i klassen är direkt ”slukarläsare” men det verkar 
som om många av barnen läser spontant hemma. Karin har gett förslag på 
böcker och försökt motivera föräldrarna till att satsa på läsningen hemma. 
Hon hänvisar till de tillfällen jag observerat och säger att det arbetet gått bra 
och att barnen tar sig an uppgifterna med tillförsikt och försöker göra sitt 
bästa. De elever som har svårt med motoriken kan tycka att det är lite jobbigt 
att skriva, menar Karin. Hon refererar till en elev som inte ville skriva vid 
senaste observationen och säger: ”Han har ju jättemycket idéer, det är ju inte 
så att han inte förstått det han har läst. Han hade ju tanken och han hade 
följt med i texten så även fast han inte själv orkade det där så var han med i 
samtalet och det kände jag när vi gick igenom efteråt att alla var ju med på 
det vi pratade om, alla hade ju läst och förstått texten, fast det inte var en lätt 
text”.  
 
Vid mina observationer noterar jag att eleverna på lärarens uppmaning 
återberättar en texts innehåll. Eleverna ställer spontant frågor om vad ord 
betyder, speciellt vid ett tillfälle, när läraren läser en text med för dem 
många nya och svåra ord. Vid några tillfällen föregriper de handlingen 
muntligt och då på uppmaning av läraren. Jag ser inget exempel på att de 
reder ut oklarheter utöver de ord de vill ha förklaringar på. Det som är mest 
förekommande är att de gör kopplingar, oftast till egna erfarenheter och 
världen omkring dem. Vid ett tillfälle kopplas det lästa till en annan text. När 
de skall förklara ord kopplar de ofta till egen erfarenhet. En elev beskriver till 
och med att han är utanför ämnet men vill ändå lämna sitt svar och det 
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accepteras (”Nu ska jag berätta om ormar, de bor där det är som stenar - det 
här är inte om nå´t som jag inte blivit trodd”.) I klassen arbetar de inte med 
inre bilder och har inte heller någon symbol för det. 

Analys av Karins arbete 
 
Undervisningen 
 
Min resultatsammanställning tyder på att Karin ser läsförståelse som en 
färdighet (Malmgren, 1996, Ivanič, 2004) som bygger vidare på det läsflyt 
barnen först förväntas uppnå genom lästräning. Hennes undervisning om 
strategierna är explicit och hon tar en strategi i taget som hon först modellar 
och sedan låter barnen träna. Betoningen av en strategi kan även innebära 
att eleverna blir uppmanade att inte använda övriga strategier. Barnen läser 
samma texter oavsett intresse och förmåga och därmed faller 
undervisningen inte in under kreativitetsdiskursen även om texten står i 
centrum och eleverna ofta får skriva utifrån frågor på det lästa. Eleverna 
läser texterna dels för att träna läsning och läsförståelse och dels för att 
reflektera över innehållet. Högläsningen blir en form av en process där 
barnen tillsammans får samtala och ge sina associationer till det lästa. 
Läraren tränar eleverna att använda strategierna för att de så småningom 
ska kunna använda dem när de läser tyst själva. Efter högläsningen låter 
läraren eleverna ofta träna genom parvis eller enskild läsning av en text. 
Texten har då inte alltid något sammanhang med den text läraren läst högt 
för dem. Det skrivande jag ser i samband med läsningen innebär oftast att 
skriva svar på frågor utifrån texten. Frågorna som eleverna får ligger då på 
olika nivåer så att svaret finns direkt i texten, mellan raderna eller utanför 
texten.  

Samtal 
 
Karins visar ofta på hur ord skall tolkas och samtalar om texten utifrån ”vad 
betyder detta” och försöker uppnå ett aktivt deltagande av barnen. Vid 
samtliga observationer läggs särskild betoning på ord för att utöka elevernas 
ordförråd vilket utgör en viktig del av ett arbete med läsförståelsestrategier 
(Skolverket, 2011). Karins frågor och barnens svar tyder till viss del på ett 
dialogiskt klassrum (Dysthe, 1993, 2003) där alla röster ska få komma till 
uttryck och där barnen ska få möjlighet att tänka fritt och lämna sina svar 
utan att de värderas. Det blir dock inte så ofta ett resonerande samtal där 
eleverna och läraren utbyter åsikter och tankar med varandra och som 
Reichenberg (2008) uttrycker ”brottas med texten” utan mer ett samtal där 
alla utifrån en fråga lämnar var sitt svar. 
 
Frågorna som Karin ställer kan gälla förståelse av begrepp med frågorna kan 
även ligga på olika nivåer utifrån ”svaret finns i texten, tänk efter 
tillsammans med författaren eller tänk själv”. För att få till stånd ett mer 
autentiskt samtal omkring texterna behöver fler av samtalen ske i mindre 
grupper och det försöker Karin åstadkomma genom att låta eleverna först i 
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smågrupper samtala med varandra om frågorna de senare skall besvara 
skriftligt. Genomgående modellerar Karin och visar på frågor som en viktig 
strategi för läsförståelse (Dymock och Nicholson, 2010). Eleverna får delta i 
en guidad praktik där de får praktisera strategierna tillsammans vid 
högläsning innan de överför det till gruppläsning och enskild läsning. De 
frågor som barnen besvarar skriftligt handlar om frågor på olika nivåer; både 
frågor där svaren fanns i texten och frågor där de fick tänka efter och söka 
eller gå utanför texten och ge sitt eget svar  
 
Stöd i Lgr 11 – centralt innehåll 
 
Karin uppger inte att hon har något direkt stöd i Lgr 11. Hennes beskrivning 
av skolans arbete med den nya läroplanen tolkar jag som att lärarlaget 
gemensamt anpassat Lgr 11 till sin verksamhet snarare än att utgå från och 
anpassa sin verksamhet efter läroplanen. Karin har tolkat ”arbeta med 
läsförståelsestrategier i alla årskurser” som att barnen i åk ett tillsammans 
med läraren ska träna läsförståelsestrategier vid högläsning. När läsflytet är 
mer utvecklat, från årskurs 2 och uppåt, ska de kunna läsa tyst för sig själva 
och då använda strategier för att förstå olika typer av texter. Vilka strategier 
som då avses framgår inte direkt. 
 
Elevernas intresse och läsförståelsestrategier 
 
Eleverna förefaller intresserade av att lyssna när Karin läser högt för dem. 
De använder sig av olika strategier på uppmaning av läraren och verkar 
förstå hur man utnyttjar dem för att samtala om en text som de lyssnat på. 
Några elever uttrycker att det är tråkigt eller jobbigt att skriva svar på 
frågorna när de läst texter själva och Karin tolkar det motståndet som att det 
handlar om att de har problem med motoriken. Hon ger som exempel en 
elev som hon uppfattat har innehållet helt klart för sig men där det inte blir 
något skrivet eftersom det är själva nedskrivandet som är för tungt. Många 
av barnen är intresserade av att läsa både hemma och i skolan, enligt Karin. 
Hon berättar att barnen gått väldigt mycket framåt sedan årskurs 1 men det 
är oklart om det resultatet kan kopplas direkt till hennes arbete med 
läsförståelse. När det gäller den grupp av barn som Karin beskriver har 
”specifika svårigheter” och som inte klarade sig bra fick jag ingen närmare 
beskrivning av problembilden och av vad de inte klarade av eller vilken 
insats som gjorts för dessa barn.  

 

Resultat Nina 
 
Nina arbetar på en F–9 skola i Norrlands inland. Personalen på skolan är 
indelade i arbetslag som består av lärare, fritidspedagoger och förskollärare. 
Barngrupperna är åldersblandade i förskoleklass och årskurs 1 men 
åldershomogent indelade från årskurs 2 och uppåt. Nina anmäler sitt 
intresse för att delta i studien via en kollega i regionala nätverket i läs– och 
skrivutveckling. Klassen är en F–1klass men vid Ninas lektioner i 
läsförståelse är det endast årskurs 1 som deltar. Jag följer Ninas arbete från 
november 2011 till maj 2012 och observationerna i klassen sker i mars–maj. 
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Till en början, innan jag har möjlighet att observera Ninas lektioner, mailar 
hon loggboksanteckningar till mig för att berätta om vad de gör i klassen.  
 
Undervisningen 
 
Planering och stöd inför undervisningen 
 
Nina uppger att hon fått inspiration till sitt arbete genom att lyssna på en 
föreläsning om läsförståelse. Nina har alltid haft mycket högläsning för 
eleverna men under föreläsningen blev det klart för henne att hon måste 
bygga mer på barnens erfarenheter för att få med dem i läsningen. Ninas 
tidigare läsförståelsearbete har mest bestått av att barnen fått läsa en text 
och sedan skriftligt eller muntligt svarat på frågor utifrån texten. Nina 
uppger inte att hon läst någon speciell litteratur för att få stöd till arbetet 
men hon säger att hon ”tänker språk” hela tiden.  
 
Skolan har en plan för vad eleverna ska kunna i varje ämne men Nina menar 
att det ändå kan vara elevernas infallsvinklar som styr hela arbetet. När 
klassen till exempel ska börja med ett nytt arbetsområde inleder Nina med 
att barnen får berätta vad de redan vet om området och sedan spinner hon 
vidare och försöker utveckla deras kunskaper. I klassen arbetar de även med 
ett projekt ”att skriva sig till läsning med hjälp av dator” och genom det 
projektet har Nina fått en bildkanon i taket. Det har medfört att hon lätt kan 
exponera bilder och text på ett snabbt sätt. Nina ser det som en fördel att 
hon inte behöver leta fakta i böcker utan kan få information direkt via 
internet. Nina betonar att klassen även arbetar med boktexter eftersom 
barnen måste kunna läsa både i böcker och på dator. Arbetet med 
ordförrådet upplever Nina som centralt och vill få eleverna att fråga om de 
inte förstår. Därför är det viktigt att klimatet i gruppen ska kännas tillåtande, 
framhåller Nina. När eleverna skriver kan Nina även snappa upp vad de är 
intresserade av och därigenom få med sig eleverna på ett helt annat sätt. 
Nina har inte lagt någon tid på själva formandet av bokstäverna i årskurs 1 
och anser att klassen därigenom fått mycket tid till att jobba med språk, 
tankar och reflektioner mer genomgående. 
 
En av de fördelar Nina ser med den nya läroplanen är att göra en lokal 
pedagogisk planering vilket kan medföra att läraren blir väl insatt i vad 
läroplanens mål är och kan systematisera arbetet. Tillsammans har lärarna i 
Ninas arbetslag gjort en lokal pedagogisk planering som visar innehållet i 
svenskundervisningen i varje årskurs. Syftet är att alla elever skall nå målen i 
årskurs tre. Att arbeta med strategier för läsförståelse finns klart med som 
ett innehåll i undervisningen redan från årskurs 1. Klasslärarna har hjälp av 
specialpedagogerna som går in och kollar vad barnen klarar av vid vissa 
avstämningspunkter. Eleverna ska exempelvis i årskurs 1 kunna göra en 
diktamen, kunna skriva en mening och kunna läsa för att förstå. 
Specialpedagogen arbetar med de barn som inte har läsflyt ännu och hon 
arbetar då med ”meningslösa stavelser” som barnen ljudar och läser för att 
bli säkrare på själva avkodningen.  
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Exempel från undervisningen 
 
Nina har arbetat med ”Storbok” för att lära barnen läsa under höstterminen i 
årskurs 1. Under hela vårterminen fortsätter hon även att läsa storböcker 
tillsammans med eleverna. Efter gemensam storboksläsning i klassen får 
eleverna parvis läsa samma text i ”lillboken” och därefter sammanfatta 
innehållet tillsammans.  
 
På vårterminen inleder hon sitt arbete med förståelsestrategier via 
högläsning av boken Tudda Galumpan. Under fruktstunden läser hon varje 
dag ett avsnitt högt för eleverna och därefter gör hon övningar utifrån texten 
för att barnen ska träna olika strategier för läsförståelse. Nina börjar med att 
öva på att återberätta/sammanfatta och introducerar då symbolen för detta. 
Inför eleverna betonar Nina att man läser för att förstå och för att visa att de 
förstått innehållet i en text får eleverna återberätta texten. När eleverna 
återberättar påpekar Nina att det är viktigt att berätta med en inledning, en 
händelse och en avslutning. Hon ger även barnen frågor att utgå ifrån för att 
de säkert skall kunna få med vad boken handlar om i början, inuti och i 
slutet. Därefter arbetar Nina med strategin ”reda ut oklarheter” och provar 
samtidigt ett system för att få eleverna att säga till när de inte vet vad som 
menas med vissa bärande handlingsord. Till slut följer ett arbete med att lära 
eleverna strategierna föregripa/förutsäga och koppla samman. Nina 
introducerar även symboler för detta till eleverna. Eleverna får exempelvis 
rita och visa hur de tror att hästen i Tudda Galumpan kan se ut och dessa 
bilder sätter de upp på väggen för att visa och berätta vilka olika 
föreställningar de har om hästens utseende. Eleverna presenterar muntligt 
sin bild för de övriga.  
 
Eleverna har läsläxor varje vecka eftersom Nina tror att det är viktigt att 
”nöta” samma text flera gånger. Nina har informerat föräldrarna, både på 
föräldramöte och på utvecklingssamtal, om hur klassen kommer att arbeta. 
Nina uttrycker att syftet är att barnen ska förstå allt de läser och kunna 
berätta om det samt även kunna lyssna på hur andra kan uppfatta det lästa 
på ett annat sätt.  
 
Barnen är nivågrupperade efter läsförmåga och träffas i sina läsgrupper 
tillsammans med Nina för att förbereda läsläxan. Alla i klassen läser Mini 
och den magiska stenen som läxbok men de läser i olika takt. När de träffas i 
läsgruppen tillsammans med Nina läser de, analyserar bilder och följer upp 
innehållet efter läsningen. Nina noterar att intresset för Mini-boken är stort. 
Hon berättar att föräldrarna är positiva till läsprojektet och att de flesta 
elever, förutom läsläxan, tar med sig fem extra småböcker att läsa hemma. 
När eleverna läst färdigt de fem böckerna får de ta tillbaka dem till skolan 
och välja fem nya. Lärarna är överens med föräldrar och elever om att läsa 
ofta både i skolan och hemma. Eleverna får även hem ett papper med 
sammanfattningssymbolen och stödpunkter inför läsningen. Efter varje bok 
de läst sammanfattar de innehållet för föräldrarna.  
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För att inspirera barnen till skrivande arbetar de med ”Drakägget”, berättar 
Nina. Det kommer ett brev och ett ägg till klassen och i ägget finns en liten 
drake som så småningom kläcks och får namnet Rödis. Barnen skriver en 
serie om detta och i åtta bilder ritar och berättar de utifrån stödord om hur 
det gick till när ägget kom till dem. Senare skriver de parvis en text till sina 
bilder på datorn.  
 
Nina beskriver även hur de arbetar med att läsa och skriva faktatexter när de 
har fåglar som tema i NO. Nina berättar för eleverna om några vanliga fåglar 
i trakten och sedan läser och skriver barnen parvis om var sin fågel. De 
elever som har vissa svårigheter med avkodningen hjälper Nina genom att 
göra en första genomläsning tillsammans med dem. Nina och den aktuella 
eleven läser ett kort avsnitt, de stannar därefter upp och sammanfattar och 
samtalar om texten. Eleverna skriver fakta om fågeln utifrån stödfrågor som 
Nina ger dem och därefter lägger de in en bild på fågeln. Till slut läser 
eleverna om hur boet ser ut och försöker rita äggen och boet under bilden av 
fågeln. Bilder och text sätts sedan ihop till en bok.  
 
Vid mina observationer i Ninas klass pågår tre olika läsaktiviteter; läsning i 
liten grupp, enskild läsning med återberättande (i par-grupper eller för hela 
klassen) samt lärarens högläsning. Nina har tidigare presenterat symboler 
för strategierna för eleverna men vid observationerna används de inte av 
henne eller eleverna. 

 
Läsning i liten grupp 
 
Tre av mina observationer sker vid läsning i liten grupp. Nina samlar då 
fyra–fem barn som hon nivågrupperat efter läsförmåga. Eleverna i 
respektive grupp har läst samma sidor ur Mini och den magiska stenen som 
läsläxa. Nina inleder varje gruppläsningstillfälle med att barnen med stöd av 
bilderna i boken får berätta vad som hänt tidigare. En grupp barn får 
exempelvis reda ut vart det hade varit fest och Nina börjar med att fråga: 
”Det var fest, vars då?”  
   E1: På lördag. 

E2: Hos Moa och Max.  
N: Bor de i en villa eller ett hyreshus? 
E1: Ett hyreshus. 
N: Hm, du bor i en villa. 
E3: Jag bor i en villa för vi bor ju inte i en stad, vi bor i en skogsglänta, en 
villa. 
N: De ska ha fest i Max och Moas hus. Vad gör han här? (Pekar på bilden). 
E1: De sätter upp skylten om fest. 
E4: Kolla man ser inte hela… BAGE – det ska vara RI – BAGERI 

 
Efter återberättande samtal turas eleverna om att läsa var sin sida högt ur 
läsläxan. När en elev läser uppmanar Nina de övriga att följa med i sin bok 
genom att peka på texten med sitt finger. Nina stoppar då och då upp 
elevernas läsning för att fråga om både innehållet och texten. Ibland frågar 
hon på ord eller tecken i texten, exempelvis: ”Vad är det där?”(Pekar på ett 
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frågetecken). Även eleverna kommenterar och ställer frågor under läsningen. 
En elev undrar till exempel hur länge det dröjer till festen genom att fråga 
och konstatera: ” Vilken dag är dom på? Dom längtar!” En elev läser ett 
stycke där det står att någon säger ”Jag ska laga min cykel” och så börjar han 
fnissa när han läser.  

N: Varför skrattar du? 
E1: Det var ju mat det handlade om.  
E2: Laga cykel och laga pizza är lite likt. 
N: Menar du att man fixar till? 

 
Vid ett tillfälle frågar en elev ” Alltså, hur många år är dom egentligen?” och 
en annan svarar:” Det fanns ett ställe i boken där det står, det var en gåta och 
då är Moa yngre än Max”. Nina uppmanar dem då att läsa om dessa gåtor 
och se om de hittar svaret. De letar och hittar till slut stället där gåtorna står 
och de enas om att Max är 8 år och Moa 7 år.  
 
När läsläxan är uppläst fortsätter eleverna att turas om och läsa kommande 
sidor i boken. Det är de sidor de skall få hem som läxa tills nästa gång. Vid en 
annan gruppläsning väljer Nina att läsa delar av den nya texten högt för 
eleverna. Nina ställer även nu frågor om innehållet och eleverna svarar 
utifrån texten när svaren finns i texten. När eleverna svarar något som Nina 
inte förstår eller som hon vill veta mer om, så uppmanar hon dem att berätta 
mer eller förtydliga. Innan Nina ställer frågor repeterar hon då och då vad 
eleverna läst genom att läsa meningen högt igen och sedan ställa en fråga. 
När en elev stakar sig på en mening uppmanar Nina honom: ” Läs om den 
igen och fundera sen på vad det står”. Han läser om och har då mera flyt i 
läsningen.  
 
Nina ger ofta eleverna tillfälle till att lämna egna förslag om vad som kan 
hända eller berätta om vilka tankar de har om text eller bild. En grupp elever 
samtalar till exempel om vad det är trollkarlen på en bild i boken egentligen 
gör. Eleverna enas om att han nog tillverkar någon form av vetenskapsdryck 
eller trolldryck och då ber Nina alla barn berätta vad de tror kan hända om 
man dricker trolldrycken. 
   E1: Bli en elefant. 

E2: Bli en myra. 
E3: Bli en mygga. 
E4: Bli vad som helst. 
E3: Till och med Jocke (namn på elev).  
E1: Jag tror att det är någon slags dricka som gör en smart. 
N: Du tror att det är en smartdricka. I alla fall vi vet ju inte, vi får väl se om 
de blir förvandlade. Trollkarlen ska ge sig av ut i mörka skogen för vad har 
han för uppdrag? 
E3: Han skall rädda kungen. 

 
Barnen kommenterar ibland bilder de ser längre fram i boken och Nina ber 
dem då fundera över vad de tror kommer att hända där. En gruppläsning 
avslutar Nina med att säga att läsningen med gruppen tagit för lång tid och 
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att hon därför inte hann med någon fler grupp. Barnen säger att det var bra 
att de hann läsa så länge.  
 

Enskild läsning 
 
I klassen har de under tre veckor arbetat med ett stort tema tillsammans 
med 6-åringarna och då enbart läst läsläxan på fredagarna. Nina uppger att 
hon känner sig missnöjd med att inte hinna med den dagliga läsningen med 
eleverna. När temat är klart och de börjar med att läsa i par varje dag och 
upplever hon att eleverna kommit ” in i en trall med att läsa för att komma 
vidare i boken”. Hon byter därför strategi och låter eleverna börja läsa 
småböcker enskilt på det sätt som sker vid tre av mina observationer. 
 
Vid det första tillfället samlar Nina halva gruppen (åtta barn) i en ring och 
säger att de ska börja med ett nytt jobb. Hon säger: ”Vi ska fortsätta att läsa 
men nu ska vi läsa småböckerna. När man läser - varför läser man?”. 
Eleverna lämnar lite olika svar:  

E1: Kommer det en skylt så måste man förstå. 
E2: För att förstå 
E3: Hur mycket det kostar. 
E2: Om det står att det är mjölk i filet typ åsså är nå´n allergisk då måste 
man kunna läsa 
E3: Typ mjölk i bullar och är allergisk måste läsa – man kan dö.”  

 
Nina säger att de ska få välja en bok och läsa tyst på sin plats. Hon påminner 
dem om att när de läst klart ska de tänka efter vad boken handlar om så att 
de kan berätta för en kamrat så att kamraten förstår. De ska ta med något 
från början och om det är något äventyr eller annat intressant som de vill 
berätta om. Nina betonar att de skall fundera på vad de vill berätta och hur 
det slutar. Barnen väljer bok och sätter sig och läser på olika ställen i 
rummet. Allt eftersom de blir klara går de och sätter sig på en bänk och 
väntar tills någon kamrat också blivit färdig och så berättar de sina böcker 
för varandra. Nina lyssnar på dem och hjälper med frågor: ”Vad hände i 
början?” ”Sen då?” Eleverna frågar också varandra, t.ex: ”Vars for han in i 
hålet?” Några elever börjar från början och berättar utifrån bilderna. Många 
av böckerna är enkla texter med bild och en till två rader text/sida. Jag 
noterar att flera av barnen lär sig texten utantill och när de berättar har de 
exakt den formulering som finns i texten. När Nina lyssnar och anser att de 
berättar för mycket med bilderna som stöd, väntar hon tills de berättat klart 
och säger: ”Om du skulle sammanfatta och bara berätta det viktigaste, vad är 
då det viktigaste, vad skulle du ta med utan att du tittar på bilderna?” 
 
Det andra av dessa undervisningstillfällen går till på liknande sätt men 
lektionen avslutas med att eleverna läser ord/homonymer de samlat på 
bädderblock tidigare och Nina skriver upp och lägger till ord eleverna 
uppmärksammat under dagens läsning. Nina visar på vokaler i namn och på 
ord som rimmar. Barnen föreslår en ny homonym som Nina skriver upp: 
”VAL”. Två elever kan snabbt säga vilka olika betydelser ordet kan ha.  
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Nina beskriver senare i loggboken att detta sätt att arbeta med att läsa tyst 
och återberätta för en kamrat blivit en bra arbetsmodell och att det 
därigenom uppstått ett ”sug” på småböckerna.  
 
Vid ett tillfälle presenterar två elever en bok de läst för de övriga. Eleverna 
har valt var sin bok på biblioteket och den boken skall de sammanfatta med 
början, mitt och slut och sedan presentera för övriga i klassen. Nina uppger 
att två barn får presentera då och då så att alla ska orka lyssna på alla. Det 
barn som presenterat får avsluta presentationen med att ge boken en 
bedömning på en skala 1-5 och sedan ställs boken fram så att övriga kan se 
och låna. Vid observationstillfället samlas alla barn i gruppen i halvcirkel och 
eleven som ska presentera sätter sig framför de övriga. Eleven berättar och 
Nina ställer frågor som de svarar på utifrån anteckningar de gjort om boken. 
Exempel på allmänna frågor som Nina ställer till böckerna: ”Vem var 
författaren? Vem har huvudrollen i boken? Kan du berätta hur den börjar? 
Vad händer i boken? Skulle du vilja vara någon i boken?” När barnen svarar 
utvecklar ofta Nina deras svar. Den första boken som presenteras är 
”Världens bästa Bellman” av Martin Harris. När eleven presenterat boken 
lite allmänt frågar Nina: ”Har han hittat på historierna själv?” 

E1: Nej, han har bara skrivit ned.  
N: Men, du kunde ju inte göra så att du skrev början, mitten och slutet när 
det var flera historier – hur löste du det? 
E1: Jag valde en historia. 
N: Aha, vem är då huvudperson? 
E1: En norrman. 
N: Var bor en norrman? 
E1: I Norge 
N: Och så händer det något… 
E1: Ja, han vill måla snabbt så att färgen ska räcka.  

 
Alla elever skrattar och någon elev ber pojken att han ska berätta hela 
historien som den var. Eleven berättar och säger bland annat att ”han målar 
furiöst snabbt” och förklarar till de övriga ”det betyder att det gick mycket 
snabbt”. När eleven berättat klart förklarar Nina att det tidigare var vanligt 
att berätta historier om norrmän och att historierna gick ut på att 
norrmännen var knasiga och gjorde roliga saker.  
    
En annan elev presenterar en bok där en pojke tror sig se ett spöke på 
natten. På bokens framsida ser man ett spöke genom fönstret. Eleven 
berättar att det var gardinen han såg. Nina frågar: ”Det här stämmer ju inte. 
Om det inte var gardinen varför står det då i boken att det var gardinen?” 
Eleverna har inget svar och Nina ger inget heller utan säger att de kanske ska 
läsa boken tillsammans, så att alla får fundera på hur det ligger till. 

 
Högläsning 
 
Vid två observationstillfällen läser Nina högt för eleverna. Den första av 
dessa lektioner inleder hon med att låta barnen återberätta om vad som hänt 
tidigare. Nina samlar barnen i en ring, sittande på bänkar. Projektorn visar 
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en bild på huvudpersonen i boken och på ett blädderblock bredvid tavlan 
står namn på andra viktiga personer i boken. Nina berättar att hon vill att 
eleverna nu ska berätta för en elev som varit sjuk vad det är som har hänt i 
boken. Hon visar boken och ett förstoringsglas som de ”så lämpligt hittat när 
de skulle börja läsa om detektiven Tax”. Hon frågar: ”Vad är en detektiv?” 

E1: Det är en kommissarie och de jobbar hos polisen. 
N: Det kommer en man och han har ett bekymmer, vilket? 
E2: Tavlorna är borta.  
N: Vilka tavlor? 
E3: Mona- Grisa och Kallasson- målningarna. 
N: Ni ska få se de riktiga målningarna av Mona- Lisa och riktiga tavlor av 
den kända svenska konstnären Carl Larsson.  

 
Nina tar fram en webbsida med bild av ”Mona-Lisa” och visar och berättar 
om konstverket. Därefter tar hon fram en ny webbsida med flera Carl 
Larsson-bilder och frågar om de känner igen dem. Några av barnen pekar på 
konstverk som de sett och känner igen. Nina säger att de ska fortsätta läsa 
Kommissarie Tax så att de får se vad som händer. Hon börjar med att säga 
vilka som är författarna och sedan läser hon. När hon läser kommer hon till 
ett avsnitt där det står om något mystiskt som måste vara en blandning 
mellan varg och fågel. 
   N: Hur kan det se ut? Tänk i huvudet – va får ni för bild?  

E1: En varg med vingar. 
E2: En fågel med vingar men med vargtassar och svans. Eller så har både  
en fågel och en varg varit in.  

 
Nina fortsätter läsningen och stannar på liknande sätt upp då och då och 
ställer frågor till barnen. När hon läser att von Knorr följer efter detektiven 
frågar hon: ”Hur kan det komma sig att han följde efter? Han hade ju hela 
tiden sagt att han hade viktigare saker för sig. Kan det vara han som tagit 
tavlorna själv?” En elev fyller i: ” och låtsas!” Nina avslutar lektionen med att 
säga att de tills i morgon får klura ut vad som händer och att de då kommer 
att få fler ledtrådar. Hon tillägger att hon tror att de kommer att lösa 
mysteriet innan kommissarie Tax.  
 
Vid följande undervisningstillfälle arbetar Nina på liknande sätt med en 
annan text. Hon tar fram en liten bilderbok som heter Fakir. Utifrån 
framsidan samtalar de om hur det skulle kunna kännas att vara fakir. Nina 
läser bland annat om en fakir som varit nedgrävd i 40 dagar och som började 
leva fastän han inte hade någon puls när de hittade honom.  

E1: Jag tror inte att det där är sant, om man varit nedgrävd i 40 dar så kan 
man inte leva. 
N: Varför tror du inte det? 
E2: Kan inte leva utan luft och vatten i 40 dar. 

Samtalet/frågorna 
 
Nina ställer frågor för att kontrollera fakta och för att se om de förstår ord 
och sammanhang. Hon ställer många inferensfrågor där barnen ska gå 
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vidare för att bortom texten finna ett svar eller där de skall koppla till egna 
erfarenheter. Några av frågorna riktar in eleverna på att försöka förutspå 
handlingen och andra frågor handlar om själva arbetet. Slutligen ställs frågor 
för att kontrollera om de följer med i det som läses. Vid ett tillfälle uppmanar 
Nina eleverna att göra inre bilder. Flera barn kan få möjlighet att ge svar på 
en fråga och Nina följer många gånger upp deras svar med nya frågor eller 
uppmanar de övriga att ge sina åsikter så att samtalet utvecklas. När barnen 
återberättar något ställer Nina själv frågor och försöker vidareutveckla 
barnens svar för att få fler barn att komma med synpunkter och idéer.  
 
Tabell 5. Sammanställning av frågor vid samtliga observationstillfällen hos 
Nina:  
 

Frågetyper Förekomst 
fakta 29 
kontroll 21 
inferens 42 
Sa: 92 

 
Exempel på faktafråga: ”Det var fest, vars då?” 
Exempel på kontrollfråga: ”Vad är visor?” 
Exempel på inferensfråga: ”Om det var gardinen varför står det då i boken 
att det inte var gardinen?” ”Vad kan hända om man dricker den?” 
 
Barnen svarar med fakta eller egna ord eller genom att göra inferenser på de 
frågor som Nina ställer. De ställer relativt få frågor och jag noterar att de 
flesta av frågorna är av utredande/förklarande karaktär för att klargöra fakta 
i de texter som de läser i grupp eller i samband med högläsning. När Nina 
ställer en fråga ger hon ofta möjlighet till mer än en elev att svara. 
 
Tabell 6. Elevsvar och kommentarer vid samtliga observationstillfällen hos 
Nina: 
 

Elevernas respons Förekomst 
Fakta/direkt från text 35 
inferenser 79 
egna frågor 06 
Sa: 118 

 
Exempel på respons med fakta: ”pizza och laxpaj” 
Exempel på respons med inferenser: ”Jag tror att det är någon slags dricka 
som gör en smart” 
Exempel på respons med egna frågor: ”Vilken dag är dom på?” 
 
Elevernas läsförståelse och motivation 
 
I februari (årskurs 1) kollade Nina och specialpedagogen elevernas läsning 
och läsförståelse. Eleverna lyckades mycket bra och Nina uppger att till och 
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med de språkstörda barn hon har i klassen har lärt sig läsa och skriva och det 
tror hon beror på det sätt hon nu arbetar. Alla har inte läsflyt än men det är 
naturligt att det är så i årskurs 1, enligt henne. Nina uttrycker att eleverna är 
intresserade av och motiverade till att lyssna till olika slags böcker och att 
alla elever läser mycket varje dag, både hemma och i skolan. Vid mina 
observationer kan jag se att eleverna förefaller vara engagerade både vid 
högläsning, gruppläsning och tyst enskild läsning. Ett bevis på deras intresse 
är också, enligt Nina, att när de hade i läxa att läsa en biblioteksbok hemma 
och träna på att berätta om den så hade alla utom en elev gjort läxan. Den 
flicka som inte hade gjort läxan har stora problem med ljuden och dessutom 
valt en för svår bok. Eleven i fråga behöver få mera läsflyt, säger Nina. Alla 
de övriga har klarat av att berätta utifrån sina små minnesanteckningar. När 
de sammanfattar och ger poäng till sina böcker ger de ofta fem poäng av fem 
möjliga. Trots att Nina ofta pratar med eleverna om att man läser för att 
förstå det man läser noterar hon att eleverna ändå kan uppge att det är bra 
att läsa ofta för att ”man läser för att bli bättre och för att det ska gå 
snabbare”. 
 
Nina tycker att de flesta av barnen verkligen har kläm på vad handlingen är, 
att de hela tiden reflekterar över vad som är huvudbudskapet och att de har 
många kreativa förslag och tankar utifrån texten. Barnen vill förstå 
handlingen och frågar för att förstå. Jag noterar att eleverna associerar och 
gör kopplingar vid lärarens högläsning och gruppläsning; oftast till sig själv 
men även till världen omkring dem och någon gång till sådant de läst 
tidigare. Barnen sammanfattar och återberättar utifrån lärarens frågor samt 
reder ut oklarheter tillsammans. Eleverna ställer inte så många frågor 
utifrån texten.  

Analys av Ninas arbete 
 
Undervisningen  
 
Vid de olika aktiviteter som jag observerat är både texten och läsaren i 
centrum i Ninas undervisning (Ivanič, 2004). Elevernas tolkning av 
innehållet i texterna står i fokus och de förväntas lära sig olika färdigheter 
genom att få läsa om det som intresserar dem. Eleverna läser texterna både 
för att träna läsflyt och för att fundera över innehållet. Nina uppger att de 
ska utveckla läsförmågan genom att läsa ofta och genom att tolka det lästa 
och få samtala om det. Nina har inledningsvis presenterat strategierna för 
eleverna och använt en i taget vid högläsning. Vid de lektioner jag observerar 
växlar hon mellan olika strategier utifrån det som passar till innehållet, för 
att hjälpa eleverna att förstå och tyda texten. Hon använder sig inte specifikt 
av själva symbolerna för strategierna och tränar eleverna att använda 
strategierna på olika sätt vid de olika aktiviteterna. Vid högläsningen 
sammanfattar eleverna oftast texten de läst. Eleverna får då även många 
tillfällen till att kommentera och ge sina associationer och förutsägelser. Vid 
den enskilda, tysta läsningen tränas oftast förmågan att kunna sammanfatta 
och återberätta texten. Vid gruppläsningen förekommer samtliga strategier 
utom strategin att ”skapa inre bilder”. 
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Vid alla lektionerna är textens innehåll i fokus och Nina uppger att hon vill få 
eleverna att koppla till egna erfarenheter utifrån texten för att de bättre ska 
förstå och ta till sig innehållet. Därigenom tolkar jag att Nina ser 
skönlitteraturen ses som en källa till kunskap (Malmgren, 1996). Eleverna 
får inga skrivuppgifter vid någon av de redovisade observationerna men 
läraren uppger att de arbetar för att koppla skrivande till läsningen när det 
gäller de faktatexter de skriver. Ninas undervisning riktar sig mot det som 
Taylor, Pearson, Clark and Walpole, (2000) och Pressley (2002) skriver om 
att få balans mellan helhet och enskilda färdighetsövningar och att låta 
eleverna få många tillfällen till att samtala om och diskutera berättelser och 
böcker som läses i klassrummet. Nina uttrycker att det främst är viktigt att 
lära eleverna att läsa med förståelse och hon försöker uppnå ett aktivt 
deltagande av barnen.  

Samtal 
 
Vid mina observationer pågår tre olika typer av aktiviteter och vid alla dessa 
aktiviteter är Nina aktiv och eftersträvar att involvera barnen genom att 
ställa många frågor till barnen. Ninas alla frågor och barnens många svar 
med både egna ord och inferenser tyder på förutsättningar för ett dialogiskt 
klassrum (Dysthe, 1996;2003), en miljö där barnen får associera och ge sina 
kopplingar utan att svaren värderas. Läraren utvecklar elevernas frågor och 
kommentarer med fler frågor eller uppmaningar för att få de övriga med i 
tankegångarna. Vid ett tillfälle t.ex. frågar en elev hur gamla barnen i texten 
är och en annan elev säger att ”det fanns ett ställe i boken där det står, det 
var en gåta och då är Moa yngre än Max”. Nina ber då alla att läsa om 
gåtorna och se om de hittar det stället. Speciellt vid gruppläsningstillfällena 
ser jag att Nina lyckas få eleverna att verkligen brottas med texten, gå 
utanför vad som sägs i text och bild och göra sina egna tolkningar och tillägg 
(Reichenberg 2008).  
 
Faktafrågorna från läraren förekommar oftast när hon vill att barnen ska 
återberätta något de läst eller varit med om. Nina frågar även barnen om vad 
ord betyder och försöker på så sätt att se till att alla får ökad ordkunskap 
vilket enligt Skolverket (2011) är en viktig del av ett arbete med 
läsförståelsestrategier. Nina introducerar ingen symbol för frågor och 
arbetar inte specifikt med att få barnen att ställa frågor till texter och det kan 
göra att inte så många frågor initierade av eleverna observeras. Ninas många 
frågor om texterna till barnen kan dock ses som en modell för barnen så att 
de lär sig att ”fråga texterna och författaren”. Under lärarens ledning får 
eleverna möjlighet till autentiska utvecklade samtal omkring texterna i de 
mindre grupper där de läser och förbereder läsläxan.  
 
Stöd i Lgr 11 – centralt innehåll 
 
På den skola där Nina arbetar har de tillsammans gått igenom läroplanen 
och kursplanen i svenska och utifrån det tagit fram en lokal pedagogisk 
planering för vad som ska ske i svenska i varje årskurs. Det har, enligt Nina, 
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varit ett stort stöd för arbetet i läsförståelse. Det har inneburit att hon själv 
verkligen satt sig in i den nya läroplanen. Strategier för läsförståelse finns 
med som ett centralt innehåll i undervisningen redan från årskurs 1 i deras 
lokala pedagogiska planering. Nina uttrycker att läsförståelse inte behöver 
tränas samtidigt som läsflytet. Exempelvis menar hon att läsning av 
meningslösa stavelser kan vara ett bra sätt att hjälpa elever att få upp sitt 
läsflyt. Hon påpekar också att det är bra att barnen läser samma text flera 
gånger för att på så sätt få upp läsflytet. Lärarens resonemang för tankarna 
till den inlärningsmodell där ”basen” med ljud och avkodning först lärs ut 
och läsförståelsen ”kopplas på” efteråt (Elbro, 2004; Stanovich, 2000). Vid 
gruppläsningen noterar jag att Nina arbetar parallellt med olika processer 
och strategier som läsning med förståelse innebär. Det funktionella läsandet 
med innehållet i fokus dominerar då över de formella övningarna. 
 
Elevernas intresse och läsförståelsestrategier 
 
Nina uppger att eleverna ger uttryck för att de tycker om att läsa, både 
enskilt och i grupp. Vid mina observationer uttycker ett flertal elever att de 
tycker om böckerna som Nina läser. Vid gruppläsninarna deltar alla barnen, 
ger kommentarer och besvarar frågor som Nina ställer. Några elever säger 
att de vill veta fortsättningen på hur det kommer att gå för huvudpersonen i 
boken. Alla ser ut att lyssna intresserat och många barn ställer frågor eller 
ger kommentarer när Nina läser högt för dem. När de läser och återberättar 
lånade böcker för varandra får de även ge boken ett betyg på enskala 1–5. 
Alla barnen ger högt betyg till de böcker de läst.  Vid alla tillfällen som jag 
observerar lämnar lärare utrymme till flera elever att göra kopplingar till sig 
själva och sina erfarenheter. Jag noterar återkommande spontana 
kommentarer där eleverna går utanför texten, lägger till av sin egen 
erfarenhet och kopplar till sådant de varit med om eller läst tidigare. De 
associerar även till andra texter de tidigare läst. Läraren fångar ofta upp 
dessa kommentarer och samtalar vidare. Barnen föregriper vad som skall 
komma i handlingen både vid uppmaning från läraren och spontant: En elev 
läser att de i tårtan hittar en tand varvid en annan elev utbrister: ”Jag sa ju 
att den skulle fara in i tårtan!” Vid ett tillfälle läser Nina sakta och gör en 
liten paus och barnen fyller i det som de uppfattar som den rimliga 
fortsättningen av texten. Någon gång kommer även frågor från eleverna som 
de tillsammans måste utreda, exempelvis: ”Alltså, hur många år är dom 
egentligen?” 

Resultat Lisa 
 
Lisa arbetar på en F-5 skola, i en by några mil utanför en mellanstor svensk 
stad. Lärarna på skolan arbetar i arbetslag och barngrupperna är 
åldershomogent indelade. Jag följer Lisas arbete vid fyra tillfällen från april 
till maj, 2012 då eleverna går i årskurs 1. En sista observation och intervju 
med henne görs i september 2012, då eleverna börjat i årskurs 2. Lisa skriver 
loggboksanteckningar som hon gör en sammanställning av och skickar till 
mig när mina observationer är avslutade.  
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Undervisningen  
 
Planering och stöd inför undervisningen 
 
Lisa uppger att hon vid sitt arbete med lässtrategier utgått från idéer hon fått 
genom det kommunala läs– och skrivnätverket. Lisa har även läst Barbro 
Westlunds bok om läsförståelseundervisning. Lisa uttrycker att hon genom 
den boken fått andra perspektiv och kunnat se och ställa andra typer av 
frågor till barnen efter högläsning. Förutom Westlunds bok har Lisa haft ett 
stort stöd för sitt arbete genom kursplaneskrivningen i Lgr 11. Lärarna på 
skolan har arbetat i grupper med kursplaner i de olika ämnena och tagit fram 
mål för årskurserna. Lisa har inte varit delaktig just i svenskans arbetsgrupp 
men uppger att hon gjort en lokal pedagogisk planering utifrån Lgr 11 och de 
mål som skolan satt upp. Denna lokala pedagogiska planering bygger mycket 
på arbete med läsförståelse. Att det i centralt innehåll står framskrivet att ett 
arbete med strategier för läsförståelse skall finnas redan i årskurs 1, menar 
hon har fått henne att tänka över sitt arbete. Tidigare har hon tänkt att 
läsförståelse är något som barnen skulle lära sig automatiskt. När eleverna 
lärt sig att avkoda och läsa flytande skulle de även lära sig att förstå det som 
de läste. Lisa har dock insett att det faktiskt är redskap som hon måste hjälpa 
eleverna att få - att hon måste ge dem strategier för hur man kan ta sig an en 
text.  
 
För Lisa är det en ny erfarenhet att vara lärare i en årskurs 1 eftersom hon 
tidigare mest arbetat på mellanstadiet. När det gäller läsförståelsearbete med 
äldre elever på mellanstadiet menar Lisa att hon mest sett till att eleverna 
fått läsa mycket och fått ”mängdträning”. Den riktiga uppmärksamheten på 
läsförståelsen har dock inte funnits på det sätt som det gör vid hennes arbete 
nu, uppger Lisa. Hon säger att hon reflekterat mycket över att eleverna 
måste kunna ta sig an en text i alla ämnen. Lisas erfarenhet är att barn som 
har problem med läsförståelsen har svårt att till exempel förstå 
läsuppgifterna i matematik eller att kunna ta sig an en text i historia. Därför 
poängterar Lisa att det är bra att arbeta med läsförståelse redan från årskurs 
1.  
 
Exempel från undervisningen 
 
Tillsammans med specialläraren på skolan har Lisa lagt upp det inledande 
arbetet med strategier för läsförståelse. Under höstterminen i årskurs 1 har 
Lisa tränat läsförståelse tillsammans med barnen genom läsning och 
bearbetning av Kiwiböcker (en typ av storböcker) och hon har då haft som 
ett mål att barnen ska kunna jobba in strategierna genom ”vägledd läsning”. 
Detta arbetssätt beskriver Lisa som att hon börjar och inleder en ny text för 
barnen genom att ge förförståelse till innehållet. Därefter läser hon en text 
högt för eleverna och följer läsriktningen och pekar på orden allteftersom 
hon läser. Lisa säger att hon uppmanar eleverna att ställa frågor och göra 
förutsägelser under läsningen. Till slut får barnen enskilt eller i små grupper 
läsa samma text. Lisa har önskat uppnå mer struktur för sitt arbete, använda 
symbolerna och inte bara arbeta via storbok. Barnen har blivit upplysta om 
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att de ska arbeta med läsförståelsestrategier och Lisa tror att de är medvetna 
om vad det innebär och i vilka sammanhang man behöver strategier. Under 
våren i årskurs 1 har Lisa planerat in två pass i veckan när hon arbetar mer 
specifikt med lässtrategier i klassen. 
 
Den första introduktionen av symbolerna för strategierna gick till så att Lisa 
började läsa en storbok för barnen när plötsligt specialläraren kom in i 
klassrummet utklädd till en spågumma. Spågumman presenterade sig och 
hjälpte därefter eleverna att förutspå vad som skulle hända i texten när Lisa 
fortsatte att läsa. Vid nästa lästillfälle dök Nicke Nyfiken upp (specialläraren 
tillsammans med en gosedjursapa) och var med och visade på hur man 
ställde frågor till texten. Barnen fick då även prova den aktuella strategin och 
försöka hitta egna frågor till texten. Nästa gång var det dags för detektiven 
att med sitt förstoringsglas leta ord och hjälpa barnen att leta efter saker som 
behövde förklaras. De har slutligen haft besök av cowboyen Jim som med sin 
lasso hjälpt dem att föra ihop och sammanfatta. Lärarna har även vid några 
tillfällen arbetat med grupper av barn och tillsammans med dem läst och 
samtalat om texter. Lärarna har även då betonat strategierna och visat på 
användning av dem.  
 
Vid tre av mina observationstillfällen läser Lisa högt för hela klassen; en 
skönlitterär text och två texter av faktakaraktär. Vid två tillfällen läser hon 
tillsammans med små grupper av elever; en skönlitterär text och två texter 
av faktakaraktär. 

  
Högläsning i helklass 
 
När Lisa har högläsning för hela klassen utgår hon från text och bild i 
storbok eller på Smartboard. Vid det tillfälle när en storbok skall läsas 
samlas hela klassen på en stor matta framför Lisa. Den aktuella storboken 
placeras på en ställning framför barnen. Lisa inleder med att påminna 
eleverna om vilka strategier de skall använda för att läsa bättre och förstå det 
som de läser. Hon pekar på bokens framsida och ber dem göra förutsägelser 
om vad boken kan handla om samt ställa frågor om det som de ser på bilden. 
Barnen ställer frågor om en figur som syns på bilden.  

E1: Vad står den på och var är den? 
E2: Varför har den inte snyggt hår? 
E3: Står den på en sten?  
E4: Är det största spindeln i världen? 

 
Lisa läser titeln och frågar om eleverna genom den har fått någon ledtråd till 
innehållet. Barnen ger olika svar som passar ihop med bilden. Lisa öppnar 
boken och läser titelsidan. En elev räcker genast upp handen och Lisa frågar: 
”Har du varit detektiv och upptäckt något?” Eleven svarar: ”Jag känner igen 
ordet på!” En annan elev påpekar: ”Det är en loppa!” Lisa läser upp vem som 
är författare och illustratör och flera av barnen säger att de känner igen 
namnen. Lisa fortsätter att läsa och pekar hela tiden på texten hon läser. 
Hon läser två sidor och sedan stannar hon upp och ställer frågor till barnen. 
Innan de går vidare med läsningen frågar hon barnen om det är något mer 
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de vill uppmärksamma. Eleverna ställer frågor till bilderna eller till texten, 
undrar om bokstäver och tecken i texten eller påpekar konstiga/ovanliga 
stavningar av ord. En elev går till exempel fram och visar på ordet ”berget”.  

L: Varför pekar du på det?  
E: G låter j. 
E: Två g (pekar på ordet skalbagge).  
L: Varför är det två g?  
E: Annars blir det skalbage (långt a-ljud).  

 
Lisa uppmärksammar stavning av vissa ord medan hon läser, t.ex. ”skräck” 
och ”kungen”. Vid något tillfälle säger hon att hon vill kasta en lasso och se 
om de kan fånga in vad som hittills hänt. Barnen återberättar då innehållet i 
boken med hjälp av bilderna. Det genomgående temat i texten är att en figur 
säger att han är kung och därefter dyker en något större figur upp och säger 
att det är han som är kung. När det är två sidor kvar frågar Lisa: ”Kan vi 
förutspå vad som händer?” En elev säger: ”Att en ännu större figur kommer 
och säger – Stopp. Vem är det som är kungen?” När hela boken har lästs 
pekar Lisa på cowboyen och säger att nu är det dags att sammanfatta hela 
boken. Barnen hjälps åt och Lisa avslutar med att fråga: ”Vem blev kungen 
på berget till sist?” En elev frågar i stället för att svara: ”Åt djuren upp 
varandra?” Lisa svarar att de inte fick reda på det men att de i alla fall vet att 
loppan inte blev uppäten.  
 
Lisa uppger efteråt att hon tycker att lektionen gick bra men att samtalet tog 
för lång tid. Hon anser att hon måste försöka hålla nere tiden eftersom det 
annars blir svårt att hinna något mer. I loggboken beskriver Lisa hur hon vid 
ett annat tillfälle när hon läste en storbok uppmärksammade att eleverna 
frågar om stavning av ord men att de mestadels fastnar vid det som händer i 
bilderna.  
 
Även vid de två följande observationer arbetar Lisa på liknande sätt med 
strategierna vid högläsning i helklass. Lisa väljer då att läsa faktatexter på 
smartboard. I loggboken beskriver hon hur hon innan dessa tillfällen provar 
att läsa en faktatext om älgen. Lisa reflekterar då över om det kanske vore 
bättre att göra den här typen av övningar i mindre grupp men att hon vill 
prova någon ytterligare text i helklass samt prova att låta eleverna 
sammanfatta med hjälp av stödord. Vid läsning av faktatexterna låter Lisa 
eleverna sitta kvar på sina platser i bänkarna. Hon påminner eleverna om att 
de läst en text om älgen och uppmärksammar dem på att en sådan text kallas 
faktatext. Lisa frågar eleverna vad de fick lära sig om älgen och barnen 
berättar vad älgen äter. En elev säger även att det finns en månad då man 
inte ska vara ute i skogen eftersom det är älgjakt och ”de skjuter i skogen”. 
Lisa uppmanar därefter barnen att titta på smartboarden och säger att hon 
ska dra ned rullgardinen från bilden så att de ska få se en bild. Lisa börjar 
dra ned och visar en del av en bild av en gädda och någon elev säger högt: 
”Gädda”. Lisa drar ned så att hela bilden och även rubriken Gädda syns. En 
elev läser gädda och en annan läser gädda med g-ljud och en tredje säger 
”gääda”.  
   L: Vad det kan vara för typ av text? 



 

72 

   E1: En faktatext.  
   L: Varför? 
 E1: Det står bara gädda, om det hade varit en saga hade det till exempel   
   stått Gäddan som blev rik.  
  
Lisa fortsätter med att låta barnen berätta vad de vet om gäddor, hur stora 
de kan bli och vad de kan väga. Hon tar därefter fram hela texten om gäddan 
på smartboarden och läser utan att peka på själva texten. Lisa säger till dem 
att koppla på Nicke nyfiken och detektivglasögon medan hon läser texten 
igen. Hon läser och när hon kommer till andra raden frågar en elev: ”Vad är 
en rovfisk?”  

L: Ja, vad är en rovfisk? 
E1: Att den är vild.  
L: Får man någon ledtråd i texten? Känner ni igen ordet rov? 
E2: Som i rovdjur. 
L: Vad är då rov? Vad kan då rovfisk vara? Vad är rovet för en leopard? 
Elevsvar: zebra, apa. 
L: Rov är deras byte. 
E3: Förut när J(annan klasskamrat) bodde på ett annat ställe så dödade 
han massor med näbbmöss.  
E 4 (J): Det kom en massa näbbmöss och jag stampade på dem.  

 
Barnen börjar bli lite oroliga och det är ett allmänt småsurr i klassrummet. 
Lisa uppmanar dem att gå tillbaka till texten och undrar om de inte har 
några frågor. Då undrar en elev varför det inte finns några frågetexten i 
texten.  

L: Finns det inga frågetecken i texten – varför då?  
E1: För att de vet allt.  
L: Det är för att det inte finns några frågor i texten.  

 
De läser att gäddan kan bli max 120 cm och jämför sig själva med gäddans 
längd. När de läst klart föreslår eleverna stödord från texten och Lisa skriver 
upp dem på tavlan.  De sammanfattar texten genom att en elev i taget får 
säga något utifrån något av stödorden.  Lisa hjälper någon av dem genom att 
peka på något specifikt stödord.  
 
Vid nästa undervisningstillfälle exemplifierar Lisa strategierna ytterligare via 
läsning av faktatext. Lisa inleder med att visa fyra bilder på smartboarden 
och frågar vad barnen tror att det kan vara för temaområde. Eftersom 
bilderna föreställer två barn och olika djur ger barnen förslag på att temat 
och texten kommer att handla om djur och natur. Lisa läser titeln ”Våra 
fyrfota vänner” och frågar vad det betyder.  

E1: Djur som har fyra ben. 
L: Djuret människan också? Vad betyder fyrfota? 
E2: Att de går på fyra fötter. 
L: Har jag fyra fötter? 
E3: Det blir fyra om alla går på två. 
L: Hur tänkte du nu? 
E3: Två människor, två fötter var. 
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L: Våra fyrfota vänner. Kan det handla om björnar? 
E4: Ja, allt som har fyra ben. 
L: Är alla som har fyra ben våra vänner? 
E4: Inte björn. 
E5: Men varg. 
L: Är varg en vän? 
E5: Ja, om man inte stör. 
E6: Katt. 
E7: Hund. 
E8: Apor. 
L: Varför är det våra vänner? 
E2: Släkt med oss. 
E1: Kanin. 
L: Varför är det våra vänner? 
E3: Våra husdjur. Kan ha marsvin. 
E10: Kanske inte undulat, går bara på två ben. 
L: Varg och apa som husdjur? 
E3: Nää, kanske på zoo, i bur. 
L: Skulle den trivas där? Nä, den vill ha frihet. 
E6: Sköldpaddor och hästar. 
L: Är det husdjur? 
E6: Ja.  
E5: Kan faktiskt ha en varg som husdjur om mamman dött och man tar 
hem den. Måste ha tillstånd. 

 
Lisa visar nya bilder och klassen resonerar om varje bild på liknande sätt. 
Eleverna kopplar till egna erfarenheter och berättar om egna hundar eller 
släktingars hundar. Flera av barnen får berättar historier om hundar de 
känner eller träffat på och börjar sina berättelser med: ”Jag känner en hund 
som…” 
 
Lisa visar så småningom texten Zingas valpar och ber eleverna att läsa. När 
de läst frågar hon om de ser någon speciell bokstav. En elev svarar ”Z” och 
Lisa undrar hur den låter. Barnen låter ”ssss” och Lisa drar ned så att texten 
under varje bild visas. Hon läser högt och pekar under tiden på texten. När 
de läst hela texten uppmanar hon barnen att ta på detektivglasögonen för att 
se om de hittar något som är oklart eller konstigt.  

E1: Nästan alla namn börjar på Z. 
L: Annat då? Det här ordet (pekar på ”tiken”) 
E2: Hundras 
E3: Hundflicka 
L: Hur många valpar fick hon? 
E4: Det stod namn. 
L: Hur ska vi veta det då? 
E3: Räkna namnen, det var sex stycken 

 
Lisa avslutar med att säga att det är några minuter kvar och att hon hade 
tänkt att de skulle få läsa själva och sedan sammanfatta skriftligt men 
eftersom det är så kort om tid så skjuts uppgiften fram till morgondagen. 
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Efter lektionen berättar Lisa att eleverna nästa dag ska få böckerna med 
samma text, läsa parvis och sammanfatta muntligt – de ska vara cowboys. 
Hon tänker då läsa tillsammans med de elever som har svårast att läsa så att 
de får hjälp. Lisa uppger att de har tränat mycket i smågrupper tidigare så att 
de kan det nu. Tidigare har hon låtit dem läsa enskilt och sedan har de 
träffats och sammanfattat tillsammans. 

  
 Gruppläsning 
 
Lisa beskriver i loggboken hur hon under vårterminen arbetat med en bok 
om favoritdjur tillsammans med en grupp barn. Vid varje nytt lästillfälle 
repeterade Lisa figurerna i boken som en påminnelse om vad som hänt 
tidigare och därefter förutspådde eleverna vad som kan hända i 
fortsättningen. Hon uppger att barnen hade många idéer om vad som skulle 
kunna hända. Eleverna gick därefter igenom sida för sida tillsammans med 
Lisa, läste och ställde frågor. Lisa upplevde att hon fick hjälpa eleverna att 
läsa mellan raderna. Barnen fäste sig på varje sida vid rimord och 
svårstavade ord t ex. ord med ng och rd. Vid ett gruppläsningstillfälle 
turades eleverna om att läsa en bok högt efter att de förutspått vad som 
skulle kunna hända. Eleverna kunde då själva hitta poängen i texten. De 
hittade många ord och detaljer som de hade frågor omkring. Lisa upplevde 
att hon var tvungen att försöka få eleverna att vidga perspektivet på texten, 
eftersom de gärna fastnade på detaljer i bilderna. Hon beskriver också att en 
elev helst ville arbeta med boken ”Skattjakten” och hela tiden frågade ”Är vi 
färdiga nu?” 
 
Två av mina observationer är sådana gruppläsningstillfällen när Lisa arbetar 
tillsammans med en grupp barn medan övriga elever i klassen arbetar 
självständigt i sina bänkar. Vid den första gruppläsningen jag observerar 
läser eleverna en faktatext om ekorren. Lisa visar en bild på en ekorre (på 
smartboard) och frågar eleverna vad de vet om ekorrar.  

E1: Bra på att hoppa 
E2: De kan flyga, kan fälla ut skinnet och flyga 
L: Kan alla ekorrar flyga? Vad är det för speciellt med dem?  
E3: De kan fälla ut pälsen och segla.  

   L: Ekorren (läser texten under bilden). Vad är det här för typ av text? 
   E2: Faktatext.  
Lisa tar fram hela texten och ber eleverna att läsa igenom texten tyst, tänka 
på Nicke nyfiken och ta på detektivglasögonen. Barnen läser och sedan 
körläser de den tillsammans med Lisa.  Lisa fortsätter därefter med att 
berätta och jämföra ekorren med andra djur som också föder levande ungar. 
När de samtalat färdigt får eleverna till uppgift att ta ut stödord ur texten. De 
tittar tillsammans på en mening i taget och Lisa riktar sig till en elev åt 
gången som får välja stödord ur meningen. När hon skrivit några stödord på 
tavlan tar de ett stödord i taget och turas om att säga en mening om varje 
stödord.  
 
Lisa kommenterar efter lektionen att hon tyckte att det fungerade bra men 
att det tog lite väl lång tid eftersom många av eleverna ville berätta om 
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ekorrar. Hon tycker även att det blev oroligt i klassen mot slutet och att det 
inte fungerade bra med att göra stödord. Lisa tolkade det som att det var för 
svårt och att barnen behöver träna mera i olika sammanhang. Lisa avslutar 
med att ge en påminnelse till sig själv om att se till att välja lagom svåra 
texter men att det är viktigt att kolla att innehållet är korrekt. (Det hade 
smugit sig in ett fel i texten som hon inte uppmärksammade innan). I 
loggboken berättar Lisa om hur hon efter lektionen läser med två elever för 
att de ska få mer talutrymme. De turas om att läsa boken högt tillsammans 
efter att de förutspått och hon läst boken för dem. Båda eleverna är 
intresserade och har många frågor även om flertalet frågor handlar om vad 
de ser i bilderna. Lisa skriver att elevernas läsning har utvecklats mycket 
men att speciellt en av dem skulle behöva läsa och diskutera ännu mer, 
kanske enskilt med en lärare. 
 
Vid det andra gruppläsningstillfället jag observerar har alla barnen var sin 
bok som de läser i. Boken handlar om ett får som åker skridskor och är en 
skönlitterär bok med bilder på högra sidorna och ca fyra raders text på de 
vänstra. Innan Lisa delar ut böcker till varje barn pekar hon på framsidan på 
en bok och ber eleverna att förutspå vad som kommer att hända. 

E1: Jag har en fråga – varför kan fåret åka skridskor? 
L: Ja, har ni sett. 
E2: Jag har sett en ko på isen. 
L: Ni vet att vilda djur också kan gå ute på isen på vintrarna.  
E3: Jag har sett på datorn en film om vilda djur som de hjälpte upp från en 
vak på isen. 
L: Hur gjorde de då? 
E3: De drog upp med en fyrhjuling. 
L: Finns något annat sätt att vara expertläsare på? 
E2: Ord som är svåra, kan va detektiver.  
L: Ibland kan man fastna på svåra ord och idag ska jag läsa några sidor för 
er och ni ska få fundera på om ni får frågor eller så. Ni ska få ha en egen 
likadan bok framför er och följa med i texten.  
 

Lisa läser författarennamnet och påminner eleverna om att de ska koppla på 
spågumman och Nicke nyfiken när hon nu fortsätter att läsa. Hon läser och 
stannar efter ett par sidor och ställer frågor till barnen om vad de tror 
kommer att hända. Hon ber dem att gissa slutet, utan att bläddra i boken, 
men eleverna börjar bläddra och kika i bokens slut. Då ger Lisa dem till 
uppgift att läsa slutet tyst för sig själva.  Eleverna börjar läsa och allt 
eftersom de blir klara får de post-it lappar av Lisa. Hon ber dem att klistra in 
dem där de hittar saker de undrar över eller där de hittar svåra ord eller 
något att fråga. När alla läst klart skall de läsa upp sina frågor. Två av 
eleverna börjar då läsa boken om igen och sätter in lappar på några ställen i 
boken. De börjar därefter redovisa vad de undrat över. Alla elever har undrat 
över eller vill påpeka konstiga stavningar, till exempel ordet ”gick” 
och”tvärstannade”. I slutet av lektionen ber Lisa eleverna att försöka 
sammanfatta vad hela boken handlade om. Eleverna tittar på bilderna och 
ger olika förslag så att innehållet sammanfattas. Lisa beskriver i loggboken 
att hon uppfattar eleverna som engagerade när hon vid den aktuella 
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lektionen inleder med att förutspå. Hon menar att hon borde gett dem post-
it lapparna för att markera frågor redan när de börjar läsa och reflekterar 
över om det skulle fungera bättre om de har en penna när de läser så att de 
kan stryka under det som de funderar över. Lisa skriver även att detta att få 
eleverna att ställa frågor kan bli lite uttjatat eftersom barnen inte alltid har 
frågor. Istället för att analysera djupare fastnar de gärna i stavning och annat 
när de är detektiver. Hon tolkar att eleverna gör så eftersom hon fokuserade 
på ord och stavning lite för mycket när hon var utklädd till detektiv och 
presenterade karaktärerna.  
 
I loggboken berättar Lisa om ett tillfälle när hon lyssnar på speciallärarens 
läsning och samtal med en grupp barn. Specialläraren lyfter ofta det som inte 
står direkt i texten och gör kopplingar till barnens erfarenheter. Lisa blir 
påmind om att hon behöver koppla mer till elevernas egna erfarenheter och 
att det är lärorikt att lyssna på diskussioner som någon annan har med 
eleverna. Lisa beskriver även en gruppläsning där hon försöker att släppa 
eleverna och låta dem mer självständigt föra diskussioner om boken. Hon 
förutspår tillsammans med eleverna och sedan läser, diskuterar och 
sammanfattar de utan hennes hjälp. Barnen samtalar med varandra och Lisa 
fungerar bara som en ”bisittare”. Hon skriver att det fungerar mycket bra 
och att barnen förstår principen. En elev fastnar t.ex. på en mening som hon 
inte förstår och då förklarar en annan elev på ett otroligt bra sätt. 
 
Lisa beskriver även hur hon förde in begreppet ”expertläsare” vid en 
gruppläsning. Alla i den aktuella gruppen är goda läsare och kunde ge flera 
exempel på strategier att ta till om de fastnar i läsningen. Lisa berättar att 
hon vid detta tillfälle använde frågan ”vad försöker författaren säga” när de 
sammanfattade och att hon uppfattade att eleverna hade god förmåga att 
läsa mellan raderna.  

Samtalet/frågorna 
 
Lisa ställer många frågor innan och under den gemensamma läsningen. När 
jag granskar Lisas frågor utifrån de olika frågetyperna noterar jag att de 
flesta frågor hon ställer under mina observationer är kontrollfrågor för att se 
om barnen förstår ord eller har de förkunskaper som krävs för att innehållet 
i texten skall bli begripligt. Hon ställer även många inferensfrågor, mest i 
samband med läsning av skönlitterära, berättande texter.  Direkta 
faktafrågor finns oftast i samband med läsning av saktexter.  
 
Tabell 7. Sammanställning av frågor vid samtliga observationstillfällen hos 
Lisa: 
 

Frågetyper Förekomst 

fakta 15 
kontroll 55 
inferens 54 
Sa: 114 
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Exempel på faktafråga: Vad är allätare? 
Exempel på kontrollfråga: Vad är det för tecken efter ordet stopp? 
Exempel på inferensfråga: Vad händer om räven ramlar i, ja, vad skulle 
hända då? 
 
När Lisa ställer inferensfrågor ger hon möjlighet för många elever att ge sina 
tankar och kopplingar. Barnen svarar med inferenser även när kontrollfrågor 
ställs. 
 
Tabell 8. Elevsvar och kommentarer vid samtliga observationstillfällen hos 
Lisa: 

 
Elevernas svar Förekomst 
fakta/direkt från text   37 
inferenser 118 
egna frågor  15 
Sa: 170 

 
Exempel på faktasvar: Svansen är yvig 
Exempel på inferenser: Att en ännu större figur kommer och säger – Stopp, 
vem är det som är kungen? 
Exempel på egna frågor: Varför har den inte snyggt hår? 
 
Elevernas läsförståelse och motivation 
 
Specialläraren på skolan gjorde diagnos på eleverna i maj (”God 
läsutveckling”) och det visade sig att eleverna har god läsförståelse och att 
alla når de mål som de på området satt upp för årskurs 1. Lisa anser att 
eleverna är mycket motiverade till vägledd läsning och att de gillar att läsa i 
grupp och diskutera det de läst. Lisa har märkt att barnen förändras ganska 
mycket under de här åren så att de som var ganska jämbördiga läsare i våras, 
nu på hösten kan befinna sig på olika nivåer. Något barn kan ha stannat i sin 
utveckling och något barn går väldigt snabbt framåt. Lisa ser det därför som 
viktigt att hela tiden vara flexibel med hur hon t.ex. jobbar med vägledd 
läsning i grupp men också vad hon ger dem för material eftersom alla inte 
alltid kan följa samma. Ibland läser de ändå samma text för att kunna 
samtala tillsammans. Under årskurs 2 ska de satsa mer på skrivningen och 
då är det bra att ha något gemensamt att utgå från, menar Lisa.  
 
Lisa upplever att barnen är intresserade och med i diskussionerna även om 
de mest har frågor om bilderna och enstaka ord i texten. Lisa upplever att de 
är motiverade till vägledd läsning och gillar att läsa i grupp och diskutera. 
Vid mina observationer kan jag se att barnen verkar vara intresserade när 
Lisa läser för dem i helklass och vid vägledd läsning i mindre grupper. 
Barnen svarar med egna ord och kommentarer på Lisas frågor. De gör 
inferenser; till sig själv och till världen omkring dem Jag noterar inte att 
någon elev gör någon tydlig inferens med koppling till texter de tidigare läst 
mer än att de vid något tillfälle säger att de ”läst det tidigare”. De ställer 
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många frågor av utredande karaktär; om ords betydelse och över saker de 
inte förstår i en text. De uppmanas även av läraren att ställa frågor till text 
och bild och reder ut oklarheter utifrån lärarens uppmaning. Barnen 
föregriper vad som skall hända härnäst, ibland vid uppmaning från läraren 
men oftast spontant. Läraren talar inte om möjligheten för eleverna att 
skapa inre bilder av en situation eller händelse och eleverna lyfter inte 
spontant fram egna inre bilder.  

Analys av Lisas arbete 
 
Undervisningen  
 
I de lektioner som observerats visar det sig att elevernas språkliga 
färdigheter, innefattande strategier för att förstå en text, står i centrum 
(Malmgren, ett996, Ivanič, 2004). Lisa tränar de olika 
läsförståelsestrategierna med förklaringen att såväl litteraturen som 
elevernas erfarenheter skall tas tillvara. Hon betonar inte att symbolerna 
skall läras in utan använder dem som hjälp för att samtala med eleverna om 
texterna. De enskilda strategierna har presenterats för eleverna men vid de 
lektioner jag observerar används olika strategier samtidigt. Arbetet sker i 
helklass eller vid lärarledd läsning i mindre grupper med enskild uppföljning 
efteråt. Vid undervisningen lägger läraren vikt vid själva läshändelsen 
(Ivanič, 2004) och processen att läsa. Samtalet tar stor plats, både innan och 
under läsningen av respektive text. Samtalen rör sig i första hand om 
innehållet i texterna men det finns även uppmärksamhet på stavning och 
ord, framför allt när barnen skall ställa egna frågor utifrån texterna. Lisas 
sätt att undervisa tyder på att hon försöker få balans mellan helhet och delar 
vid sin undervisning (Taylor, Pearson, Clark and Walpole, 2000, Pressley, 
2002). Hon har vid samtliga observationstillfällen valt texter och innehåll 
själv och har inte uttalat försökt utgå ifrån de enskilda elevernas intresse och 
val. Lisa inriktar sig på att visa att läsning innebär både att tänka över texten 
och att delta i samtal med andra omkring det lästa eftersom hon vid 
undervisningen kopplar symbolerna för lässtrategierna till förståelse och 
tolkning av text. Textens betydelse är central för Lisa och hon eftersträvar att 
få ett interaktivt deltagande av eleverna och skapa samtal och 
kommunikation.  

Samtalet/frågorna 
 
Lisas samtal är delvis av IRE – typen (Dillon, 1990; Aukrust, 2003) och 
innebär att hon ställer en fråga, låter någon/några elever svara och därefter 
följer upp svaren. Lisa utvecklar dock elevernas svar med nya frågor och 
riktar sig till alla elever för att uppmuntra till delaktighet. När exempelvis en 
elev svarar att hon ser att det är is för att det är blankt och ser ut som en 
spegel, så riktar sig Lisa till en annan elev och undrar om hon också ser det 
som kamraten beskriver. Samtalen blir en form av dialog mellan eleverna 
och läraren. Frågorna Lisa ställer ligger på olika nivåer (Franzén 2003, 
Zwiers 2004) och svaren kan finnas direkt i texten, ”mellan raderna” eller 
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utanför texten. Genomgående uppmanar Lisa barnen att ställa egna frågor 
och poängterar inför mig hur viktigt det är som en strategi för läsförståelse 
(Dymock och Nicholson, 2010). Barnens egna frågor upprepas ofta av Lisa 
och skickas vidare till hela gruppen. Hon öppnar därmed för flera svar olika 
svar och inferenser från barnen och ger dem möjlighet att bearbeta sina 
kunskaper och erfarenheter tillsammans med andra. Under mina 
observationer noterar jag få faktafrågor även när innehållet är en faktatext. 
 
Stöd i Lgr 11 – centralt innehåll 
 
Lisa uppger att hon förutom den litteratur hon läst har haft ett stort stöd för 
sitt arbete genom att läsa in sig på kursplantexten i Lgr 11. Lisa kommenterar 
hur viktigt det är med ”lässtrategier för att förstå och tolka texter” redan från 
årskurs 1 eftersom barnen annars kan få svårigheter med att tolka och förstå 
texter i övriga ämnen. Mina observationer visar på att Lisa uppfattar det som 
att strategierna först bör läras in via högläsning och vägledd läsning i grupp 
för att eleverna skall bli säkra och kunna använda dem när de läser enskilt.  
 
Elevernas intresse och läsförståelsestrategier 
 
Enligt den diagnos de gjort med eleverna (God läsutveckling) når alla elever 
i klassen de mål de på skolområdet satt upp för årskurs 1. Utifrån det 
resultatet bedömer Lisa att de har god läsförståelse. Eleverna inferenser 
visar på att de klarar av att gå utanför texten när de lyssnar på någon som 
läser och när de läser tillsammans i grupp.  

Resultat Christina 
 
Christina arbetar på en F-5skola, några kilometer från centrum i en 
mellanstor svensk stad. På skolan arbetar de med åldershomogena klasser 
och samarbetar inom arbetslagen F-2 och 3-5. Jag följer Christinas arbete 
vid två tillfällen under april–maj, 2012, då eleverna går i årskurs 1. Tre 
observationer och intervju med Christina görs i september–oktober 2012, då 
eleverna går i årskurs 2. Christina skriver loggboksanteckningar som hon 
skickar till mig när mina observationer är avslutade.  
 
Undervisningen 
 
Planering och stöd inför undervisningen 
 
Till stöd för sitt arbete med läsförståelse uppger Christina att hon bland 
annat läst Barbro Westlunds ”Att undervisa i läsförståelse”, Lena Franzéns 
och Görel Hydéns texter samt Frank Smiths ”Läsning”. Christina anser att 
hon haft mycket nytta av Smiths idéer när hon själv har försökt att läsa 
engelsk litteratur. Hon kopplar sina erfarenheter till vilket förhållningssätt 
hon vill att barnen skall ha när de läser. Christina vill få eleverna att förstå 
att innehållet och helheten är det viktiga i texten och att man kan förstå vissa 
ord via sammanhanget trots att man inte vet vad själva ordet betyder. 
Avkodningen måste dock tränas eftersom det inte får ta så mycket energi att 
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man glömmer bort vad det handlar om, enligt Christina. Christina har även 
inspirerats av Aidan Chambers och provat hans modell för boksamtal. 
Hennes kollegor har varit ett gott stöd och lärarna har tillsammans samtalat 
mycket om att lära barn läsa med förståelse och gett varandra tips och idéer 
på hur man kan arbeta. Christina beskriver även hur hon gått in för att lära 
sig nya ord och begrepp som har med läsförståelse att göra eftersom hon 
anser att det är ord som man som lärare måste kunna.  
 
Lärarna på skolan har i grupper arbetat ämnesvis med den nya läroplanen, 
Lgr 11. Christina har då deltagit i matematikgruppen och uppger att hon 
därför inte satt sig in lika djupt i kursplanen i svenska. Christina anser att 
hon behöver utveckla sina kunskaper så att hon kan göra lokal pedagogisk 
planering på temaområden i svenska. Något specifikt stöd från Lgr 11 har 
Christina inte fått för sitt arbete med läsförståelse, men hon anser att den 
nya läroplanen öppnar upp för tematiskt arbetssätt och ett holistiskt synsätt 
som stämmer överens med hur hon vill arbeta. Christina uttrycker att 
undervisningen i läsförståelse bör omfatta faktatexter också eftersom 
förståelse för det lästa måste genomsyra alla ämnen. Christina ger exempel 
på att hur hon kan få in litteratur och läsning när ämnet är historia, genom 
att exempelvis koppla ihop ”hur man levde förr” med Astrid Lindgrens sagor.  
 
Christina uppger att hon vid högläsning alltid har sett till att förklara ord, 
kontrollerat att barnen förstår genom att ställa frågor och ofta bearbetat 
innehållet i texterna på olika sätt. I klassen har de i år arbetat med SOL – 
metoden (en typ av stavelsemetod för läs– och skrivinlärning) och eleverna 
har då fått träna fyra bokstäver åt gången. Barnen har också haft en läsläxa 
som de bearbetat tillsammans i skolan innan de läst den hemma. Christina 
följer även upp läxan med frågor för att se att de förstår. När det gäller 
specifikt arbete med läsförståelse så finns det ett textmaterial på skolan som 
Christina även tidigare har använt men då bearbetade hon inte texten på det 
sätt hon gör nu. Det Christina nu lärt sig är att efterarbetet kan varieras på 
många olika sätt men hon uttrycker att det fortfarande finns mycket kvar att 
lära. Christina anser att hon även blivit medveten om vikten av att ge barnen 
förförståelse till texterna på ett helt annat sätt.  
 
Christina säger att hon vill att barnen ska bli medvetna om att deras egna 
erfarenheter till viss del styr vad som blir deras förståelse av en text. Även 
högläsningen går till på ett annat sätt än tidigare. Tidigare har inte eleverna 
summerat eller förutspått så mycket vid läsning men nu arbetar Christina 
mera med det genom att till exempel täcka över delar av texten och be 
barnen ge förslag på vad som är rimligt eller orimligt vad gäller handlingens 
utveckling. Det är numera inte heller slumpen som avgör vilka ord som 
Christina stannar vid, utan hon läser på ett mer medvetet sätt, plockar ut ord 
i förväg och lägger tid på att förbereda texten. Christina uttrycker även att 
hon har många idéer kvar att prova för att göra annat än att låta eleverna rita 
och skriva för att ytterligare bearbeta texten. Symbolerna för lässtrategierna 
har Christina inte velat använda sig av eftersom det inte känns naturligt för 
henne. Hon har dock visat dem för barnen i inledningen av arbetet. 
Nuvarande arbetssätt gör att hon får många reflektioner och barnens frågor 



 

81 

ger idéer om vad de skulle kunna fördjupa sig i efteråt. Frågorna kan komma 
från enskilda barn men Christina försöker lyfta frågorna till diskussion i hela 
klassen. Christina uppger att mina besök och observationer är ett stöd för 
arbetet eftersom hon blir mer reflekterande över vad hon gör när hon blir 
sedd och när någon uppmärksammar det hon gör i klassrummet. 
 
Christina tror att barnen måste ha en vuxen som vägleder dem i läsningen 
om de ska läsa i grupp. Ett mål för henne är att kunna låta halva klassen 
jobba med egen läsning medan de andra får läsa tillsammans med henne 
men hon tycker att det är så många som behöver hjälp än att det inte 
fungerat. Helst skulle Christina vilja ha en person inne i klassrummet med 
klassen så att hon fick gå ifrån med en liten grupp i taget. Hon skulle även 
vilja ha någon form av läromelde där barnen kan läsa samma handling men 
på olika svårighetsnivå så att de kan ha samtal tillsammans utifrån det lästa 
och få hjälp att bena ut det som de funderat på. Det skulle Christina i så fall 
vilja börja med efter jul i åk 2 när de arbetat med förståelse och kommit ”in i 
tänket lite grand”. 
 
Exempel från undervisningen 
 
Christina beskriver i sin loggbok hur hon börjar med att läsa Boeing högt för 
klassen. När de läst samlar de nya ord i en ordlista och hjälps åt att berätta 
vad orden betyder. Barnen blir, enligt henne, väldigt engagerad i berättelsen. 
När Christina pekar på ordet cockpit vet till exempel några barn att det är 
där flygkaptenerna sitter. Några elever berättar att de har fått titta in där och 
de kommer då in på händelserna den 11 september 2001 som föranledde att 
dörren in till cockpit måste vara låst. Christina är förvånad över att så många 
har hört talas om händelsen med tanke på att de inte ens var födda då.  
 
Vid mina observationer arbetar Christina med att läsa högt ur en 
högläsningsbok eller läsa en text på smartboard. Christina kombinerar alltid 
läsningen med inskannade bilder på smartboarden. När jag besöker klassen 
första gången läser hon ett kapitel ur Boeing för ena halvan av klassen. Hon 
inleder läsningen med att berätta att man måste träna läsning hela livet och 
att även vuxna ibland har svårt att förstå vad de läser. Christina ger ett 
exempel på hur svårt det kan vara för henne att läsa en instruktion på datorn 
och förstå vad som menas.  

C: Har ni varit med om det? Har du varit med om det M? (M är en elev som 
endast läst svenska i några månader.) M svarar inte.  
E1: Jo, när jag läst en läxa och inte förstår.  

   C: Hur gör du då?  
   E2: Jag frågar en vuxen eller mamma hjälper.  

E3: En gång läste jag bara bokstäver hela tiden 
E4: Jag skulle läsa på datorn en bild och jag såg bara bokstäverna. 
C: Men du, M, som inte varit här så länge för dig är det viktigt att fråga om     
vad ord betyder eftersom det är så viktigt.  
E5(M): Vad är en gungstol? 
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Christina beskriver, visar med gester och ritar till slut en bild av en gungstol. 
Därefter riktar hon igen fokus mot boken de skall läsa och ber barnen att 
berätta för henne vad som hänt tidigare eftersom hon varit borta och inte vet 
vad som hänt. Hon läser en mening från boken: ”I vilket resandet plötsligt 
tar slut” och frågar vad det kan betyda. Eleverna hjälps åt svara och 
återberätta vad som tidigare hänt i boken. En elev signalerar att han vill gå 
vidare i boken genom att då och då säga: ”Kan vi bara börja läsa…” 
 
Christina börjar läsa men stannar strax och säger att hon inte riktigt förstår 
själv. Hon läser om en mening sakta och tar samtidigt fram en bild på 
smartboarden och säger att den inte stämmer med det som de nu läser. 
Klassen bestämmer sig för att läsa vidare och se om de får en förklaring i 
kapitlet. När Christina fortsätter att läsa stannar hon upp då och då och 
frågar på ord. Vid ett tillfälle frågar hon eleven M om han vet vad en 
karamell är. 

M: Nä.  
C: Någon som kan berätta för M vad en karamell är. 
E1: Candy  
M: Aha, godis. 

När Christina läser om en dam som är arg och säger en massa saker på 
spanska får eleverna gissa vad de tror att damen sa. Barnen ger olika 
trovärdiga förklaringar utifrån det lästa. Vid den fortsatta läsningen får 
barnen då och då ge förslag på vad som kan hända. När de kommer till nästa 
kapitel tar Christina fram en bild av en spågumma och ber barnen berätta 
hur de tror att allt kommer att ordna sig. Barnen ger olika förslag som passar 
ihop med det som de läst. Eleverna och Christina samtalar om det som de 
läst skulle kunna hända på riktigt och lektionen avslutas med att Christina 
tar fram en ordlista på Smartboarden och ber barnen lägga till nya svåra ord 
på listan.  
 
Christina kommenterar lektionen i loggboken efteråt och skriver att hon får 
kämpa med att få barnen att sammanfatta och Christina tror att de blandar 
ihop tidigare kapitel med det de just läst. När Christina stannar upp i 
läsningen för att förklara svåra ord märker hon att det hackar sönder 
berättelsen och drar därför ner på antal ord som hon förklarar. När Christina 
läser samma kapitel för andra halvan av klassen skriver hon att hon lägger 
ned mycket tid på att återskapa ett intresse för boken, eftersom det har gått 
många veckor sedan de läste på grund av sjukdom och påsklov. En pojke 
som själv ska flyga till sin farmor i Skåne i början av sommarlovet drar 
paralleller till hur det ska gå för honom när det gick som det gick för pojken i 
boken. De andra barnen delar hans funderingar. Christina uppfattar att 
barnen blir väldigt sugna på att höra fortsättningen och hon går inte igenom 
ordlistan utan börjar läsa och stannar inte vid särskilt många ord denna 
gång. När Christina läser slutet får de inte riktigt klart för sig vad som 
händer och hon låter därför barnen sitta i två grupper om 4-5 i varje och 
resonera sig fram till vad som kommer att ske. Christina frågar slutligen vad 
barnen tyckte om boken och uppger att alla elever tyckte att den var bra.  
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När jag nästa gång besöker klassen arbetar Christina på liknande sätt med en 
ny högläsningsbok. Christina berättar om författaren (Roald Dahl) och om 
böcker som han har skrivit. Bilden från framsidan på boken visas på 
smartboarden och barnen får gissa vad de tror kommer att hända utifrån vad 
de ser på bilden. Eleverna ger olika svar utifrån vad de uppmärksammar 
mest i bilden. Efter en stunds samtal drar Christina ned rullgardinen på 
smartboarden, läser Mitt magiska finger och pekar på texten. Christina läser 
upp vem som illustrerat och därefter förklarar hon några ord och uttryck 
som hon även skrivit upp på en ny bild. Barnen får även gissa vad orden 
betyder. När de samtalat om varje begrepp frågar Christina igen vad de tror 
att boken kommer att handla om.  

 
Christina börjar därefter läsa och barnen lyssnar tysta och till synes 
koncentrerade. Christina visar nya bilder ur boken på smartboarden allt 
eftersom hon läser och hon stannar vid en del ord och ber eleverna förklara 
vad de betyder. Ibland ber hon barnen förutspå eller gissa vad som skall 
hända. När eleverna gissat fortsätter Christina att läsa utan att kommentera 
deras gissningar. Vid ett tillfälle läser hon: ”Det började växa ut”… och visar 
med handen under sin näsa och alla barnen fnittrar ”morrhår”. Christina 
läser vidare: ”När hon vände sig om såg de nåt annat …” En elev utbrister: 
”Hon hade fått svans!” 
 
Christina avslutar lektionen och säger att eleverna ska få höra fortsättningen 
nästa gång. Efteråt säger Christina att hon märker att barnen blir 
intresserade när hon presenterar författaren. När de ser framsidan av denna 
bok blir de alerta och kommer ganska snabbt på att det måsta ha något med 
magi att göra. Efter läsningen passar hon på att berätta mer om författaren 
och dennes liv för barnen. 
 
Vid de följande observationstillfällena läser Christina texter som finns 
inskannade på smartboarden. Den första texten är en faktatext om lodjuret. 
När texten visas är vissa ord gömda bakom rutor och eleverna får börja med 
att gissa vad det kan stå under rutorna: 

 
 

 
                      liknar en stor                  
                      
                      äter kött, helst harar men även renar. 
Den springer 
                  
                      är orange-gul med svarta                    
 
Den har                   på  
 
Christina läser och hm-ar rutorna. Barnen börja direkt gissa vad det ska stå. 
Christina visar bild på en spådam och säger att den här spådamen kan titta 
in i framtiden och att de kan låna hennes ögon för att se vad det kan vara.  

E1: Efter på ska det vara ryggen.  
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C: Ska vi se? Hon tar bor rutan och visar att det står öronen. 
E2: Kan vara kossa – de brukar ha lapp på öronen. 
E3: Kossor är inte orangegula med svarta prickar. 
C: Varför kan det inte vara en ko? 
E4: Äter inte renar. 
C: Den äter gräs. 
E1: Den springer – ska stå fort. 
C: Varför ska det stå fort – inte sakta? 
E5: Passar efter springer. 
C: Tänk på vad den äter. Om man ska ta en hare måste man springa fort. 
E6: Svarta prickar på öronen. 
E7: En tjur. 
C: Du tänker på öronen men det är ju som en ko. 
E4: Jag tror att det är ett lodjur. Den har tofsar på öronen och jag tror att 
den äter kött. Jag vet inte, jag bara tror det. 
C: Vi kollar.  

Christina tar bort första rutan och ordet lodjur blir synligt. På liknande sätt 
arbetar Christina vidare med varje dolt ord, låter barnen gissa och föreslå 
ord och sedan visar hon. När hon har ”öppnat alla rutor” ber hon barnen att 
hjälpa henne och läsa hela texten. Alla läser tillsammans och därefter får de 
barn som vill läsa var sin mening tills de läst hela texten tre gånger. Christina 
tar därefter fram en bild på ett lodjur och de tittar på den och jämför med 
vad som sagts i texten om lodjur. Christina visar även en bild på en apa och 
säger att det är Nicke nyfiken som vill att barnen ska ställa frågor. Barnen 
kommer med några frågor. Christina visar till sist en film från youtube där 
ett lodjur tar ett rådjur och ber barnen att fundera till nästa vecka varför den 
har en svart tofs på svansen. Som avslutning uppmanar hon dem att parvis 
berätta för varandra vad de skulle göra om de fick se ett lodjur utanför 
fönstret. När eleverna berättat sina historier för varandra avslutas lektionen. 
 
Vid de följande lektionerna läser Christina skönlitterära texter på liknande 
sätt. En gång inleder hon med att ta fram en bild som föreställer ett barn i en 
frisörstol. Runt barnet finns fyra bilder med samma barn i andra frisyrer. En 
av bilderna har en streckad ring runt. Eleverna beskriver vad de ser på bilden 
och börjar samtala om de utifrån frisyren kan veta om det är en pojke eller 
flicka. Ett långt samtal om frisyrer och vad frisörer gör utspinner sig. 
Christina frågar om de minns vilka frisyrer de sett och lägger till att en frisyr 
liknade svansen på ett djur. 

E1: Hästrumpa! 
C: Hästsvans (Alla barn börjar skratta). 
E2: Jag har sett. 
C: Fredrik tror att det är en kille som ska klippa sig. 
E3: Ja vet! Han tänker klippa sig i den nedersta frisyren. 
C: Varför tror ni det?  
E4: Streck runt, han tittar ditåt. 
C: Kan det va så att han måste klippa sig i den frisyren?  
E5: Det ser verkligen ut som en kille. 
C: Varför då? 
E5: Har så kort hår. 
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E6: Min mamma har så kort hår. 
C: Jag har också haft det. 
E7: Min gammelmoster har så kort hår. 
C: Vad gör en frisör? 
E2: Klipper folk. 
C: Kan frisörer vara kvinnor eller män? 
Alla barn: Jaa 
C: Vad är vanligast? 
E5: Kvinna 
C: Gör en frisör något annat än klipper hår? 
E6: Färgar hår. 
C: Tror ni att den här figuren ska färga håret? 
E9: Nää, när han tänker vilken frisyr han ska ha så har håret samma färg. 

 
När eleverna samtalat en stund uppmanar Christina dem att läsa och tar 
fram texten till bilden. Barnen körläser tillsammans med henne och 
diskuterar om det handlar om en flicka eller pojke.  Christina drar ned så att 
hela texten syns. Texten börjar ”Han vill..” och Christina stannar upp och 
frågar: Var det en pojke eller en flicka?  

E2: Pojke. 
C: Fick vi svar på några andra frågor? 
E3: Ja, han vill klippa sig kort. 
E4: Han är kille. 
E5: Han har svårt att bestämma sig. 

   C: Titta på ordet ”NEJ!” -varför är det skrivet med stora bokstäver? 
   E6: Stora bokstäver och utropstecken säger man bestämt och högre.  
 
Christina upprepar svaret och ber dem att räkna hur många utropstecken de 
hittar i texten. Alla elever räknar koncentrerat och tyst och de kommer fram 
till att det är nio stycken. Christina räknar och markerar alla med pennan. 
Därefter delar hon ut frågor till texten och bilden och barnen börjar läsa och 
besvara frågorna. Texten är hela tiden framme på smartboarden. Frågorna 
de ska besvara är av olika typer, både sådana där svaret finns i texten och 
frågor där svaret finns mellan raderna eller där barnen får tänka fritt utanför 
texten. Många av barnen ber om hjälp med de frågor där svaren finns mellan 
raderna i texten, till exempel vid frågorna ”Varför har Ajit svårt att 
bestämma sig” och ”Vilken frisyr tycker Ajit är allra bäst”. Även den sista 
frågan som går helt utanför texten ”Vilken frisyr skulle du ha valt om du var 
Ajit” vill några av barnen ha hjälp med. 
 
Vid mitt sista besök visar Christina ytterligare exempel på detta arbetssätt 
genom att arbeta med en text om några barn som ser ned i ett hål. Varje 
mening i texten har ett ord övertäckt och eleverna läser texten tyst för sig 
själva och försöker gissa vad som skall stå i de övertäckta rutorna. Därefter 
får en elev läsa en mening i taget högt och alla elever får gissa vad det 
övertäckta ordet kan vara. Barnen ger olika, trovärdiga svar.  

C: När jag var liten fanns det en trappa på ett sjukhus där jag ofta var när 
jag var liten. Jag fick flera småsyskon så jag var där och hälsade på. Vid  
trappan fanns det ett hål som det var otäckt att titta ner i. 
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E1: En gång på sjukhuset såg jag en helikopter landa.  
E2: Hur många syskon fick du? 
E3: På min mammas fabrik fanns det glasgolv som det var otäckt att se ner  
i. 
C: Nu håller vi oss till detta. 
E4: Man kan titta ner i en toalett. 

 
Christina drar tillbaka fokus till texten, pekar på ordet Maj och undrar varför 
det är stor bokstav.  

E6: Det är för att det är namn.  
C: Är Maj och My flickor eller pojkar? 
E2: Flickor.  
E5: Min storebror fyller år i maj 
E7: Maj betyder vatten på arabiska.  
C: Betyder maj vatten på arabiska? Nu kan jag ett arabiskt ord till! 

 
Hela texten är till slut framme på smartboarden och eleverna läser texten i 
korus. Christina pekar på ett talstreck, kommatecken och frågetecken och 
barnen får berätta vad det är. Efter läsningen delar Christina in eleverna i 
grupper och ger varje grupp en fråga från texten. Hon uppmanar dem att 
prata ihop sig om svaret, skriva svaret och rita till om de hinner. Christina 
påpekar att huvudsaken är att eleverna pratar med varandra. Vid 
avslutningen tar Christina fram frågorna på smartboarden och den grupp 
som haft respektive fråga får svara. Allteftersom barnen svarar skriver hon 
upp deras svar under frågan. Hon avslutar med att fråga barnen om det finns 
något i texten som säger att det skulle kunna hända på det sätt de skrivit. 
Barnen säger att det skulle kunna vara så. Christina påpekar att det är upp 
till vars och ens fantasi hur man kan tolka det. 

Samtalet/frågorna 
 
Vid mina observationer ställer Christina många frågor vid inledning av 
gemensam läsning och under själva läsningen. När jag granskar hennes 
frågor utifrån de olika frågetyperna noterar jag att de flesta frågor som 
förekommer är inferensfrågor där hon ger möjlighet för många barn att 
svara utifrån sina erfarenheter och sin kunskap. Christina ställer även många 
kontrollfrågor för att se om barnen förstår ord eller har de förkunskaper som 
krävs. Kontrollfrågorna är vid ett flertal tillfällen av utvecklande/utredande 
karaktär.  Faktafrågor från texten förekommer både när de läser faktatexter 
och skönlitterära texter. Ibland svarar Christina själv på frågorna hon ställer 
och ibland handlar det om retoriska frågor för att få barnen att tänka efter 
”Skulle inte ni göra det?” 
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Tabell 9. Sammanställning av frågor vid samtliga observationstillfällen 
hos Christina: 

 
Frågetyper Förekomst 

fakta 10 
kontroll 28 
inferens 57 
Sa: 95 

 
Exempel på faktafråga: ”Vad hette pojken?” 
Exempel på kontrollfråga: ”Han gick till kabinen -vad är det?” 
Exempel på inferensfråga: ”Vem har sett en tjej med tuppkam?” 
 

Christina ger ofta flera elever möjlighet att svara på en fråga. Barnen svarar 

med inferenser vid alla frågetyper. 
 
Tabell 10. Elevsvar och kommentarer vid samtliga observationstillfällen 
hos Christina: 

 
Elevernas svar Förekomst 
fakta/direkt från text  23 
inferenser 148 
egna frågor 0 6 
Sa: 177 

 
Exempel på respons med fakta: ”En flygvärdinna”. 
Exempel på respons med inferenser: ”På min mammas fabrik fanns det 
glasgolv som det var otäckt att se ner i.” 
Exempel på respons med egna frågor: ”Vänta, det står flätor och lockar, 
varför? Vad är det för skillnad på flätor och lockar?” 
 
Elevernas läsförståelse och motivation 
 
När det gäller elevernas läsförståelse och motivation menar Christina att 
barn i alla klasser gillar att berätta om sina erfarenheter men i den här 
klassen har det bildats en klassrumsdiskurs där även läsning står högt i kurs. 
I klassen har de tyst läsning ca 30 minuter/dag, oftast direkt efter maten. 
Alla barn kommer då in och sätter sig allt eftersom på olika platser i rummet 
och läser tyst i sin bok. Nästa steg Christina vill utveckla är att barnen ska få 
berätta om sina böcker, tipsa varandra, göra en bokblogg eller göra 
någonting där de kan synliggöra de böcker som var och en läser. Christina 
uppger att hon diskuterar med barnen om vikten av att välja lagom svår bok, 
att det inte är så betydelsefullt att välja en tjock bok utan att man kan läsa 
många tunna eftersom huvudsaken är att man förstår det man läser. 
Christina beskriver att hon har skrivit boktitlar i bild av ballonger och utifrån 
läsutvecklingsschemat placerar hon in eleverna på rätt ballongblad utan att 



 

88 

numrera eller lägga dem i ordning. Därigenom vet ingen vad kompisarna 
kan utan det går ut på att försöka hitta rätt svårighetsgrad.  
 
Vid mina observationer kan jag se att eleverna återberättar, föregriper och 
ställer frågor inte enbart på Christinas uppmaning utan även spontant. De 
kopplar till egna erfarenheter och till världen omkring dem men resonerar 
inte om eller berör ”inre bilder”. Eleverna ställer även frågor av utredande 
karaktär om saker de inte förstår i en text. Eleverna läser såväl text som bild 
och drar slutsatser utav det de ser och läser. Christina beskriver alla elever 
som läsare och hon säger att hon upplever att de i klassen är extremt sugna 
på att läsa och att även den svagaste läsaren sitter med sin bok och läser. 
Fem elever placerar Christina på ”bokslukarnivå” och en elev som har läst 
sedan han var 4-5 år beskriver Christina som läsare på mellanstadienivå. 
Christina har dokumenterat med hjälp av Nya språket lyfter och sett att de 
flesta av eleverna är aktiva vid genomgång, aktiva vid läsning och svarar på 
frågor. Det finns även ett par barn i klassen som inte kan återberätta 
innehållet i en text och några barn är inte så aktiva vid samtal och läsning. 
Trots detta uppfattar jag det som att läraren ändå är nöjd med resultatet och 
tycker att eleverna går framåt. Jag ser inget exempel på att barnen specifikt 
använder strategierna vid egen läsning utan enbart vid gemensam läsning.  

Analys av Christinas arbete 
 
Undervisningen  
 
Vid de lektioner jag observerar i Christinas klassrum visar det sig att mycket 
tid ägnas åt läsförståelsestrategier genom färdighetstränande inslag 
(Malmgren, 1996, Ivanič, 2004). I klassrummet tränas de olika 
läsförståelsestrategierna utifrån den litteratur som läses högt för eleverna 
eller tillsammans med eleverna. Undervisningen har en inriktning på att visa 
eleverna att läsning innebär att tänka över texten. Jag uppfattar det som att 
läraren vill ta tillvara elevernas erfarenheter och kunskaper för att de ska 
kunna göra kopplingar till texten. Christina använder sig bara vid något 
tillfälle av symbolerna och har inget krav på att de skall läras in utan 
använder dem mer för att inledningsvis få barnen att koncentrera sig på en 
viss strategi. Arbetet vid mina observationer sker i helklass eller halvklass. 
Det handlar om lektioner där läraren läser en text högt för eleverna eller där 
de gemensamt läser en text på smartboard. Själva läshändelsen betonas 
(Ivanič, 2004) och eleverna blir under processen deltagare i en 
literacypraktik tillsammans med andra. Samtalet tar stor plats, både innan 
och under läsningen av texterna. Christina har vid alla tillfällen valt texterna 
själv och har inte specifikt utgått ifrån de enskilda elevernas intresse och val. 
Under mina observationer bekräftas att Christina anser att strategierna först 
bör läras in via högläsning och gemensam läsning för att eleverna skall bli 
säkra och först därefter skall eleverna kunna tillämpa dem när de läser 
enskilt.  
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Samtalet/frågorna 
 
Samtalen rör sig i första hand om innehållet i texterna men då och då 
uppmärksammas stavning eller symboler/tecken i texten. Christina utgår 
från texten som helhet men visar även på delar av texten vid läspassen 
(Taylor, Pearson, Clark and Walpole, 2000, Pressley, 2002). Samtalet och 
frågorna tar stor plats och intrycket jag får är att hon vill få barnen att delta i 
samtal med andra omkring det lästa och hjälpa dem med förståelse av 
innehållet via samtal. Christinas samtal utvecklar sig vid ett flertal tillfällen 
till en dialog mellan henne och eleverna. På olika sätt spinner hon vidare på 
barnens svar och bidrar på så sätt till att samtalet fortsätter. När till exempel 
en elev utbrister om en bild som de ser på tillsammans: ”Det är något gult på 
hennes finger!” svarar hon med en fråga: ”Vad kan det vara?” och flera av 
eleverna ger svar. Christina anknyter till det sista svaret och fortsätter med 
en ny fråga till alla: ”Badar hon med tröjan på? Hör ni vad E säger?” När 
eleverna undrar över något skickar Christina ofta vidare frågan till de övriga 
eleverna och öppnar därmed för flera olika svar och inferenser. 
 
Hennes frågor ligger på olika nivåer (Franzén 2003, Zwiers 2004) och 
svaren kan finnas direkt i texten, ”mellan raderna” eller utanför texten. 
Christina använder sig företrädesvis av strategin att förutsäga vad som skall 
komma. Hon ger eleverna möjlighet att bearbeta sina kunskaper och 
erfarenheter tillsammans och låter dem även samtala med varandra innan de 
skall ge skriftligt svar på frågor. Det förekommer även något samtal av IRE – 
typ (Dysthe, 1993, 2003) då Christina ställer en fråga, låter någon/några 
elever svara och därefter följer upp svaret. Hon riktar sig då till alla elever för 
att få fler delaktiga.  
 
Någon gång visar eleverna att de har svårt att förstå vad det är Christina är 
ute efter med frågorna, t.ex. när de talar om att det i texten står ” så kom det 
andra som han skulle kalla pappa…” och hon frågar om barnen förstår vilka 
det är han tänker på då. När Christina inser att barnen inte riktigt förstår 
hjälper hon dem genom att reda ut, förklara och säga ”om han skulle 
försvinna så skulle de skaffa en annan pojke som de skulle tycka om i stället”. 
Christina uppmuntrar barnens frågor och riktar sig speciellt till en pojke 
med annat modersmål. Hans frågor tas upp och ges uppmärksamhet även 
om det inte har med innehållet i texten att göra. Vid ett tillfälle går de övriga 
barnen via engelskan för att hjälpa honom och förklara vad ”godis” är. Hon 
är förebildlig och visar barnen att hon inte själv alltid förstår när hon stannar 
vid läsningen och säger: ”Nu förstår jag inte själv”. Hon visar även att man 
ibland måste läsa om för att förstå och läser om meningen. Ofta visar hon 
bild och film för att öka barnens förståelse. 
 
Stöd i Lgr 11 – centralt innehåll 
 
Christina uppger att hon haft litteratur (Westlund, Smith, Franzén, Hydén) 
som stöd för sitt arbete. Hon har inte har hunnit fördjupa sig i kursplanen i 
svenska eftersom alla ämnen är så omfattande och kräver så mycket 
dokumentation. Christina kan därför inte påvisa något specifikt stöd därifrån 
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men hon betonar att hon vet att det finns en god grund i Lgr 11 för tematiskt 
arbetssätt och ett holistiskt synsätt.  
 
Elevernas intresse och läsförståelsestrategier 
 
Christina har granskat eleverna utifrån ”Nya språket lyfter” och då funnit 
aspekter av läsning som en del elever behöver utveckla. Trots detta uppfattar 
jag det som att läraren ändå är nöjd med resultatet och tycker att eleverna 
går framåt. Eleverna läser såväl text som bild och drar slutsatser utav det de 
ser och läser. Vid mina observationer kan jag se att barnen verkar vara 
intresserade när Christina läser för dem och samtalar med dem. Elevernas 
inferenser tyder på att de klarar av att inferera när de lyssnar på någon som 
läser eller när de läser texter tillsammans.  
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Analys 
 
Sammanfattande analys 
 
Undervisning  
 
De observerade lärarna har en undervisning där elevernas språkliga 
färdigheter står i centrum (Malmgren, 1996; Ivanič, 2004). Lärarna utgår 
från högläsning när de tränar strategier för läsförståelse och menar att 
eleverna efterhand skall lära sig att använda strategierna vid egen läsning. 
Det finns olikheter i det fokus som läggs på själva texten och textens innehåll 
(Malmgren, 1996, Ivanič, 2004). Texten kan vara utgångspunkten för 
undervisningen eller ett redskap för att lära eleverna strategierna. Ett par 
lärare betonar symbolerna och kunskapen om dem som centrala för arbetet 
medan andra verkar se dem som ett verktyg vid introduktionen av arbetet för 
att eleverna ska förstå grundtanken i varje strategi. Arbetet med 
läsförståelsestrategier sker vid observationerna mestadels i hel– eller 
halvklass och vid några tillfällen vid vägledd läsning tillsammans med en 
mindre grupp barn. Undervisningen i läsförståelse och om strategier för 
läsförståelse sker i interaktion mellan eleverna och lärare (Vygotskij, 2001; 
Broström, 2009). Den sociala samverkan utgör själva ramen och eleverna 
uppmuntras till ett aktivt deltagande i ett socialt sammanhang (Lave och 
Wenger, 1999). Aktiviteterna tjänar syftet att få barnen att bättre förstå 
texter de lyssnar till eller läser tillsammans. Högläsningen i de olika 
klasserna utgår inte specifikt från elevernas önskningar eller intresse. Trots 
detta leder arbetet med texterna till en process där barnen aktivt deltar 
tillsammans med läraren genom att samtala och associera utifrån texten.  
 
I ett av klassrummen övar läraren lässtrategier vid elevernas enskilda egen 
läsning. I detta klassrum väljer eleverna litteratur efter intresse och 
lässkicklighet när de tillämpar strategierna. Eleverna tränar då oftast 
förmågan att kunna sammanfatta texten. I ett annat klassrum får eleverna 
träna vidare på den strategi de övat vid högläsning genom att läsa en ny text 
och svara på frågor skriftligt, i par eller grupp. De nya texter eleverna då 
läser har inte alltid något sammanhang med den text de tidigare lyssnat till. 
Eleverna läser texterna enbart för att träna strategierna och konsekvensen 
blir att de möjligen inte har någon förförståelse för innehållet (Liberg, 1990). 
Frågorna som eleverna skall besvara efter läsning ligger på olika nivåer; 
oftast finns svaret direkt i texten, vid vissa frågor måste de läsa mellan 
raderna för att besvara frågorna eller så uppmuntras de att tänka utanför 
texten. Texternas innehåll bearbetas via samtal eller skriftlig uppgift. Inget 
exempel på att i lekens form på annat sätt pröva och bearbeta innehållet sker 
vid mina observationer (Vygotskij, 2001).  
 
Tre av lärarna uttrycker en grundinställning till läsinlärning som handlar om 
att barnen först skall knäcka koden och sedan skall strategier för 
läsförståelse läggas till. Två av dessa lärare har trots detta under 
höstterminen i årskurs 1 arbetat med läsinlärning via läsning och 
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bearbetning av storböcker, där tanken är att förståelsearbete och avkodning 
utvecklas parallellt. Den tredje läraren har under höstterminen i åk 1 tränat 
avkodning specifikt, parallellt med storboksarbete. En av ”storbokslärarna” 
uttrycker att om eleverna får problem med läsningen så är det ytterligare 
träning av avkodningen som skall sättas in. Lärarna talar även om träning av 
läsförståelse genom att ställa frågor till texterna när eleverna fått mera flyt 
och uttrycker därmed att arbetet med avkodning och tolkning/läsförståelse 
inte behöver följas åt parallellt (Luke & Freebody, 1997). En variant av en 
tvåstegsmodell verkar vara tillämpad (Elbro, 2004; Stanovich, 2000). Först 
lärs basen ut (ordigenkänning, handskrivning, stavning och strategier via 
högläsning) och sedan följer elevernas egen läsning av litteratur. Ingen av 
lärarna uppger att förståelse av texten och andra strategier kan utgöra en 
hjälp för att underlätta avkodningen.  

 
Lärarna använder termer som kunskap och tillägnande, när de resonerar om 
sin svenskundervisning, och visar på en inställning om att hjälpa eleverna att 
nå sina mål genom att förmedla till dem den kunskap de kan behöva för att 
bli effektiva läsare. Insikten om lässtrategier skall kunna överföras från en 
situation till en annan och tillämpas i en annan kontext. När den nya 
kunskapen blivit överförd ska eleverna kunna självständigt tillämpa den i en 
annan kontext. Lärarnas arbete pekar på en preferns för överförande som 
metod (Sfard, 1998). Samtidigt visar lärarna på en ambition att få elever mer 
aktiva och deltagande genom samtal i samband med läsning. Lärarna talar 
även om utveckling och förefaller se lärandet ses som en process utan slut.  

Samtalet/frågorna 
 
Samtalet tar stor plats, både innan och under högläsningen och har 
mestadels utgångspunkt i innehållet i texterna. Ordförståelse är dock ofta i 
fokus och det kan medföra en tendens att själva innehållet i texten får stå 
tillbaka (Malmgren, 1996). Ibland förekommer även samtal om stavning och 
tecken i texten.  
 
En viktig del av arbetet med läsförståelsestrategier är att barnen ska vilja, 
våga och kunna ställa frågor till texten (Skolverket, 2011) och när lärarna 
förebildligt visar och betonar för barnen hur viktigt det är med frågor, ställer 
barnen också många fler frågor till det som läses för dem. Eleverna i de olika 
klasserna möter många frågor från sina lärare vid högläsningen, 
företrädesvis innan läsningen börjar men även under läsning av en text. 
Flertalet frågor är kontrollfrågor för att se om barnen förstår ord eller har de 
förkunskaper som krävs för att de ska förstå texten som helhet. Det 
förekommer även samtal om stavning och tecken i texten. När lärarna ställer 
många ordkunskapsfrågor tenderar elevernas egna frågor att hamna inom 
samma fält. Tre av lärarna ställer särskilt många frågor där barnen ska 
inferera och gå vidare för att gå bortom texten (Reichenberg, 2003; Franzén, 
2003; Zwiers, 2004). I de olika klassrummen ger dock eleverna egna 
kommentarer eller svarar genom att koppla till sin egen erfarenhet oavsett 
frågetyp. De frågor lärarna ställer direkt utifrån texten ligger på olika nivåer, 
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både frågor där svaren finns i texten men även sådana där de måste söka 
svaret mellan raderna eller gå vidare och utifrån texten berätta om egna 
erfarenheter. En lärare frågar explicit om symbolerna och barnens förståelse 
av dem.  
 
Eleverna uppmuntras ofta till att associera och ge sina kopplingar utan att 
svaren direkt värderas av lärarna. Flera av lärarna utvecklar emellertid ofta 
elevernas frågor och kommentarer med följdfrågor eller uppmaningar för att 
få de övriga med i resonemangen. När inferensfrågor ställs får många barn 
möjlighet att lämna svar. Det är dock endast i enstaka fall som ett 
resonerande samtal utspinner sig där eleverna och läraren utbyter åsikter 
och och brottas med texten (Reichenberg, 2008). Samtalen får oftare 
karaktären av fråga från läraren och svar från en eller flera elever. Direkta 
samtal mellan eleverna ovanligare men ibland uppmanas eleverna att 
samtala innan de ska ge skriftliga svar på frågor. Även samtal av IRE–typen 
(Dillon, 1990; Aukrust, 2003) förekommer.  
 
Stöd i Lgr 11 – centralt innehåll 
 
Lärarnas arbete med den nya läroplanen har på de olika skolorna kommit till 
olika uttryck. En del lärare uppger att de arbetat sig igenom kursplanen i 
svenska medan andra säger att de inte arbetat specifikt med den. I någon 
beskrivning av arbetet kan jag tolka att lärarna anpassat innehållet i Lgr 11 
till sin verksamhet snarare än att utgå från och anpassa sin verksamhet efter 
den nya läroplanen. Alla lärare uppger att de vet att ”strategier för 
läsförståelse” finns med som ett centralt innehåll i undervisningen redan 
från årskurs 1 men ingen av dem uppger att de haft direkt stöd för sin 
undervisning genom skrivningarna i kursplanen. Lgr 11 framskriver inte hur 
undervisningen om läsförståelse skall ske och min studie tyder på att lärarna 
utgår från att eleverna först ska lära sig läsa (avkoda) innan de påbörjar ett 
utvecklat arbete med strategier för läsförståelse vid elevernas enskilda 
läsning. Här kan antas att lärarna för med sig sina tidigare föreställningar 
om hur läsinlärning ska gå till även i sina tolkningar av den nya kursplanen. 
Den nya kursplanen har möjligen påverkat lärarna att framför allt 
tidigarelägga kravnivån för vid vilken tidpunkt barnen ska kunna förstå det 
de läser. Det kan visserligen medföra förändrade arbetssätt men även en 
tidigare testning för kontroll av elevernas läsförståelse.  
 
Elevernas intresse och läsförståelsestrategier 
 
Lärarna är nöjda med elevernas utveckling och resultat när det gäller 
läsförståelse och de uppger att barnen är mycket intresserade av att läsa 
själva och lyssna vid högläsning. Vid mina observationer ger barnen intryck 
av att vara intresserade när lärarna läser för dem och samtalar med dem om 
texter. Tre av lärarna har testat elevernas läsförmåga i årskurs 1 och uppger 
att alla elever når de mål för läsning/läsförståelse de på respektive 
skolområdet satt upp för årskurs 1. En lärare har testat läsförståelse i årskurs 
2 och menar att alla ”utom någon med specifika problem” når upp till målen. 
Barnen använder strategierna vid lärarens högläsning och gör kopplingar; 
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mest till sig själv och någon gång till världen omkring dem eller litteratur de 
läst tidigare. De gör inferenser som tyder på att de går utanför texten och 
lägger till av sin egen erfarenhet eller utifrån sådant de läst tidigare. De 
sammanfattar och återberättar texten med lärarens hjälp och föregriper även 
vad som skall komma i handlingen. De reder ibland ut oklarheter 
tillsammans och ställer frågor om ords betydelse och över sådant de inte 
förstår i den text som de läst tillsammans. Vid några tillfällen berättar några 
av barnen om inre bilder som de har fått av textens innehåll. 
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Diskussion 

Undervisningen 
 
I denna studie har jag undersökt hur lärare utvecklar arbetet med 
läsförståelse i de tidigare skolåren. Den undervisning jag följt erbjuder 
många tillfällen till guidad praktik. En tendens i studien är att lärarna lägger 
tyngdvikt vid att läsa högt för eleverna och modella användningen av olika 
strategier vid läsningen. Det argument som används för arbetssättet är att 
eleverna skall få bättre förståelse för de texter de lyssnar till och i högre grad 
bli intresserade och välja att läsa själva. Det finns även en idé om att 
elevernas egen läsning då kommer att vara mer inriktad på att de vill förstå 
och ta till sig textens innehåll. Modellandet som lärarna visar vid högläsning 
kan sannolikt bidra till att ge elever en hjälp att ta sig an texter vid egen 
läsning. Det kan dock vara osäkert om alla elever förstår tanken med att de 
strategier de övar på vid högläsningen även kan användas vid deras egen 
tysta läsning utan någon direkt undervisning (Block, Gambrell & Pressley, 
2002). Endast i mindre grad förekommer träning av strategierna vid 
gruppläsning och elevernas enskilda läsning (Dymock & Nicholson, 2010; 
Block, Gambrell och Pressley (2002).  

 
Vid de enskilda lektionerna befinner sig lärarna inom flera fält men det som 
framträder är en färdighetsdiskurs där elevernas språkliga förmågor är i 
centrum och där tanken verkar vara att eleverna skall träna olika 
delfärdigheter och därigenom till slut utvecklas till goda språkbrukare, goda 
läsare (Malmgren, 1996). Den verksamhet som Bergöö (2005) beskriver som 
dominerande i de tidiga skolåren verkar även bedrivas där jag observerar. 
Lärarna förefaller intresserade av att utnyttja skönlitteraturen som en källa 
till kunskap men de kan trots det även läsa texter för eleverna där inget 
specifikt fokus läggs på själva innehållet i texterna eftersom 
uppmärksamheten riktas mot förståelsestrategierna. I förekommande fall 
tenderar elevernas läsning att ävergå till att bli en fråga om konsumtion av 
olika texter under ett och samma undervisningspass.  
 
Undervisningen innehåller moment av det som jag tolkar som såväl 
kodkäckande som arbete för att utveckla elevernas resurser som 
textdeltagare. De fyra aspekter som enligt Muspratt, Luke och Freebody 
(1997) parallellt skall samspela vid läsning kan jag dock inte se samverka vid 
mina observationer. Elevernas resurser som textanvändare så att de kan se 
vad de kan göra med en text poängteras inte och endast vid något tillfälle ser 
jag att eleverna får agera som textanvändare och utifrån texten göra någon 
uppföljande övning. Det arbetssätt jag i det sammanhanget observerar är, 
förutom att skriva svar på frågor, att eleverna uppmanas rita en bild till 
något i texten. Det Vygotskij (2001) beskriver som att i lekens form få 
utveckla sin omvärldsförståelse samt pröva och bearbeta ett innehåll som 
barnen har blivit intresserad av, förekommer inte vid mina observationer.  
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Inte heller elevernas förmåga till textanalys och kritik uppmuntras 
(Muspratt, Luke och Freebody, 1997). Lärarna funderar inte tillsammans 
med eleverna över vad texten gör med läsaren eller vilka röster som märks i 
texten. Här finns en outnyttjad möjlighet som handlar om att i ännu större 
grad ta tillvara elevernas resurser som textanalytiker och kritiker. 
Härigenom kan eleverna få en ännu större förståelse för vad det innebär att 
vara en person som både kan skriva och läsa en text enkelt och 
oproblematiskt och få möjlighet att se vilka röster och intressen som ingår 
och spelar med i en text (Janks 2010; Street 2003; Rosenblatt, 2002).  
 
Eleverna tillåts interagera i en social gemenskap, ställa frågor till texten och 
samtala men det sker i samband med högläsning (Vygotskij, 2001;Broström, 
2009). När detta kan ske vid elevernas egen läsning så är det först efter att 
kodknäckningen bedöms avklarad. Ett mer djupinriktat fokus på att förstå 
textens innebörd, ett sökande efter avsikt i samband med träning av 
avkodning skulle enligt Bråten (2008) även kunna bidra till tolkning av 
koderna, textens ytskikt. Lärarna uppger inte att eleverna utifrån sökandet 
efter förståelse använder parallella eller olika strategier för att läsa en text.  
 
Sannolikt skulle ännu fler tillfällen till undervisning i smågrupper och mer 
enskild, självständig läsning med möjlighet till stöd underlätta för eleverna 
att överföra och använda de strategier som läraren gett exempel på och 
tränat (Michael S Knapp and Associates, 1995, Taylor, Pearson, Clark and 
Walpole, 2000, Pressley 2002; Reichenberg, 2008). Det skulle även kunna 
ge större möjlighet för lärarna att ge den feedback som de olika eleverna 
fordrar för att förstå vad som behöver utvecklas vidare i deras läsning 
(Kintsch, 2009). Brist på tid och resurser anges ofta av lärare som orsak till 
att de inte kan göra de förändringar i undervisningen som de eftersträvar.  

 
En lärare låter eleverna läsa i par och därefter svara skriftligt på ett antal 
frågor. Eleverna delar då oftast upp texten mellan sig så att de läser 
varannan sida eller ett stycke var/sida. Problemet blir att texten inte delas 
upp mellan eleverna så att det innehållsmässigt är lämpligt utan det är 
antalet ord eller rader som styr läsningen. Eleverna kan till exempel byta av 
varandra som läsare mitt i en mening. Fokus verkar hamna på någon form 
av rättvisekrav vilket leder till att läsningen blir en fråga om hur många sidor 
eller stycken var och en läser.  Ytterligare ett problem vid denna läsning är 
att eleverna inte lyssnar på varandra när de läser och därför missar delar av 
innehållet. Vid något pararbete blev det dock tydligt att samarbetet trots 
nämnda problem bidrog till att de verkligen kom ihåg historien eftersom de 
sammanfattade och berättade olika delar av innehållet. För att träna att 
sammanfatta en text blir övningarnas utformande avgörande. I något 
klassrum genomfördes övningar där eleverna läste små korta, eget valda 
böcker, och sammanfattade boken för någon som inte läst. Detta fick till följd 
ett mer intresserat lyssnande. Uppläsningen blev samtidigt ett lästips till den 
lyssnande eleven.  
 
När det gäller elevernas skrivande i samband med olika läsaktiviteter finns 
utrymme för mer variation. Det skrivande jag noterar i samband med 
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läsningen handlar oftast om att svara på frågor till texten. Andra typer av 
skrivövningar där barnen på någon sätt skall förmedla ett innehåll till någon 
skulle även kunna underlätta elevernas förståelse för att text innehåller 
betydelser som någon vill förmedla (Eriksen-Hagtvet, 2002; Pressley 2002; 
Winch m.fl, 2006).  

 
Lärarna samtalar om strategierna med eleverna och försöker förklara vad en 
strategi är och hur användandet av strategierna skall hjälpa dem att läsa 
bättre. Någon lärare uttrycker det som att de ska bli expertläsare. Lärarna 
lägger olika vikt vid symbolerna vid undervisningen och vid något tillfälle 
kan jag se att undervisningen i strategianvändning innebär att alltför stort 
fokus läggs på inlärning av själva symbolerna för strategierna. En lärare 
tränar exempelvis en strategi i taget och poängterar då att de andra 
strategierna inte skall användas. Här finns en risk att det kan ge felaktiga 
signaler för barnen eftersom det vid all läsning exempelvis är viktigt att 
fortsätta att visa på frågetekniken även om andra strategier fokuseras 
(Dymock & Nicholson, 2010). Att kunna strategierna och symbolerna 
riskerar att bli huvudfokus i stället för en hjälp till att ge eleverna större 
förståelse och därmed rikare upplevelser av en text. De finns ju inget direkt 
värde i sig att kunna strategierna eller symbolerna utan orsaken till att lära 
barn hur de skall bli strategiska läsare är att de ska kunna bli mer 
reflekterande över sin läsning och öka sin förståelse. Mening med texten 
uppstår när eleverna är målmedvetet engagerade i att tänka medan de läser 
(Tovani, 2004).  
 
En lärare använder sig av symbolerna explicit för att visa vad det är barnen 
gör när de samtalar och kommenterar texten eller ställer frågor. När ett barn 
frågar vad ett ord betyder upprepar läraren frågan och drar samtidigt upp 
symbolen för fråga högre upp på tavlan så att eleverna ska förstå vilken 
teknik de just då använder. När en annan elev kommenterar att hon gjort en 
inre bild drar hon upp symbolen för detta osv. Lärarens strategi kan 
inledningsvis tydliggöra för eleverna att de använder tekniker för att förstå. 
En annan lärare stannar till och säger att hon inte riktigt förstår själv, läser 
sakta om meningen och plockar fram en bild på smartboarden. Här kan 
läraren bli en modell för eleverna för att de ska förstå att alla får frågor när 
man läser och att man ibland måste stanna upp och reda ut något för att 
kunna läsa med god förståelse. 
 
En lärare inser att det ”hackar sönder berättelsen” när hon stannar för att 
förklara svåra ord under läsningen och hon drar därför ner på antal ord som 
hon väljer att förklara. När lärarna eftersträvar att ge eleverna förförståelse 
för texterna lägger de ner mycket tid för samtal och frågor innan läsningen. 
Detta resulterar i vissa fall även till berättelsen”hackas sönder” och att 
eleverna blir något uttröttade redan innan läsningen börjar och får svårt att 
koncentrera sig och lyssna när läraren till slut läser.  
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Samtal vid läsningen  
 
Lärarna arbetar intensivt för att genom samtal knyta texters innehåll till 
elevernas erfarenheter. Texterna förbereds oftast genom samtal och genom 
att lärarna förklarar ord som de uppfattar som svåra innan texten skall läsas. 
Förförståelsen är viktig och att ge förklaring till svåra ord tolkas som en 
viktig del av att ge förförståelse (Liberg, 1990). När strategierna är i fokus 
kan vikten av förförståelse dock glömmas bort av någon lärare så att eleverna 
till exempel kan få en helt ny text att träna strategianvändningen på. Den 
texten förbereds då inte på något sätt och eleverna kan helt sakna den 
förförståelse de kanske skulle behöva när de börjar läsa. 
 
Lärarna ställer kontrollfrågor till eleverna gällande ords betydelser innan de 
inleder högläsning och många samtal under läsningens gång handlar om ord 
och ords betydelse. Här finns anledning att vara uppmärksam på hur många 
ord som behöver förklaras. När lärarna väljer ut ord som de bedömmer 
viktiga kan det vara ord som eleverna redan kan, ord som inte är av 
betydelse för sammanhanget eller ord som förklaras via andra begrepp. En 
avgörande strategi för att lära eleverna nya ord och begrepp är i stället att 
uppmuntra barnen att fråga när de inte förstår eller uppmana dem att be om 
utredning av begrepp eller ord som de inte förstår (Bråten, 2008; Dymock & 
Nicholsons, 2010). Värdefullt att notera är att barnen förstår vissa ord och 
begrepp när de kommer i sitt sammanhang och när läraren läser med 
inlevelse och tydlig prosodi.  
 
Studien tyder på att det inte alltid spelar så stor roll vilken typ av frågor som 
lärarna ställer vid textsamtal. Eleverna gör kopplingar och inferenser oavsett 
frågetyp. Det handlar snarare om hur frågorna följs upp och vilken respons 
barnen tillåts att ge eller att läraren lyssnar på barnens kommentarer och 
frågor för att få ett autentiskt samtal. Det finns frågor som skulle utveckla 
innehållet och ta upp för barnen viktiga kopplingar men de tenderar att 
lämnas därhän, särskilt i de fall där det är strategierna som är lärandeobjekt 
framför läsförståelsen i sig. Eleverna erbjuds överlag många tillfällen till att 
samtala om berättelser och böcker som läses i klassrummet och lärarna 
ställer frågor, både skriftligt och muntligt, som kräver inferens och 
engagemang i texten. Barnens frågor visar att de är öppna och intresserade 
och vill resonera om innehållet. De tycks vara redo för fördjupade samtal 
men de kan behöva mer hjälp med inferensläsning och att läsa mellan 
raderna vid sin egen läsning (Reichenberg, 2003, 2005, 2006, 2008).  
 
Barnen är ofta ihärdiga och upprepar sina frågor, de vill ha svar. Vissa elever 
upprepar sina frågor ett flertal gånger tills deras frågor uppmärksammas. 
Lärarens återkommande uppmuntran till att barnen skall fråga när de inte 
förstår och ett utvidgat utrymme för barnens egna frågor kan sannolikt i 
ännu högre grad förstärka upplevelsen av att eleverna ingår i ett ” dialogiskt 
klassrum” (Aukrust, 2003; Dillon 1990). Elevernas önskan om att förstå 
”knackar på” och för enskilda elevers läsförståelse kan det handla om hur 
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lärare tar tillvara och utnyttjar detta för att vägleda eleverna vidare till deras 
egen tysta läsning.  
 
Det finns en tendens att lärarna ibland ställer väldigt många frågor i rask 
takt efter varandra vilket kan få till följd att det nödvändiga utrymmet för 
eftertanke, reflektion och fördjupat samtal uteblir. Alternativet skulle kunna 
vara att ställa ett par väl genomtänkta, lite mer komplexa frågor. En annan 
tendens är att om läraren ställer många frågor till texten verkar barnens 
egna frågor bli färre.  När lärarna modellar frågestrategin för barnen ger ett 
par av dem mestadels exempel på frågor om stavning och om vad olika ord 
och begrepp betyder. När barnen därefter uppmanas att ställa frågor, 
tenderar även deras frågor att handla om stavning av ord och om ords 
betydelse men mer sällan frågor om något de undrar över i själva innehållet. 
Frågorna hade i stället kunnat fokusera på texters erbjudande om olika 
tolkningar av eleverna i likhet med det resonemang Franzén (2003) och 
Zwiers (2004) för.  

 
Vid ett par lektioner noterar jag att eleverna har svårigheter med att skriftligt 
svara på frågor där svaren inte finns explicit i texten. Exempelvis läser 
barnen vid en lektion en text där det står att mormor blev glad när hennes 
barnbarn kom och hälsade på. Efter läsningen besvarar eleverna frågor 
skriftligt, enskilt och en av frågorna handlar om varför mormor blev glad när 
barnbarnet kom. Det var överraskande att många av barnen inte kunde svara 
på den utan att fråga läraren först. Många av barnen frågar trots att de redan 
tänkt ut ett svar. Kanske gör skrivandet i sig att barnen upplever att det är 
andra svar som förväntas. Det kan troligen vara så att eleverna behöver 
samtala och få sina idéer bekräftade av andra innan de ska skriva. Samtalets 
betydelse visar sig också tydligt när läraren efter det beskrivna tillfället låter 
eleverna samtala i små grupper innan de ska skriva. De svarar då på 
liknande frågor utan att fråga läraren först. Vid ett tillfälle har eleverna dock 
svårt att svara skriftligt på en inferensfråga som de först gett muntligt svar 
på. Det föreföll som om barnen uppfattade att det som skulle skrivas ned 
måste läsas explicit i texten. Kan det vara tidigare erfarenhet av vilka svar 
som brukar krävas som påverkar eller kan det vara problem med själva 
skrivhantverket som gör att de tycker att det är svårare att besvara frågor 
skriftligt? 

 
Resultatet visar att texter kan kräva förberedelser av annan art än utredning 
och samtal om ord för att barnen skall lockas in i läsandet. Ett par av lärarna 
visar bilder, t.ex. via smartboard, från böckerna eller bilder med anknytning 
till innehållet. Barnen lockas på det sättet in i berättelsen och får många ord 
förklarade genom text och bild.  

Stöd i Lgr 11 – centralt innehåll 
 
Ingen av lärarna uppger att de haft något specifikt stöd av den nya 
läroplanen för sitt arbete. De har inte heller alltid själva deltagit i något 
utvecklingsarbete omkring kursplanen i svenska utan arbetar efter de 
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underlag som deras kollegor tagit fram. Det arbetsmaterial lärarna mestadels 
beskriver handlar främst om vilka mål de satt upp för de olika årskurserna. 
Någon lärare uttrycker att läroplanen har anpassats till deras verksamhet i 
stället för att de har ändrat verksamheten utifrån läroplanen. Ovanstående 
väcker frågor om vilken implementering av en ny läroplan som behövs för att 
lärare verkligen ska tolka den och utveckla arbetet enligt dess intentioner.  
 
En annan fråga berör kursplanetextens centrala innehåll för undervisningen 
i svenska.  Det arbete som lärarna gör på sina skolor med tolkning av 
läroplanen, fokuserar snarare på kunskapskraven och att bryta ned dem till 
krav för olika årskurser. Lärarna uppger visserligen att de vet att det framgår 
i Centralt innehåll i Lgr 11 att strategier för läsförståelse skall finnas i alla 
årskurser. Men arbetet med läsförståelsestrategier förefaller inte tolkas som 
ett parallellt arbete med träning av läsflyt och avkodning utan som en 
påbyggnad till det läsflyt eleverna förväntas ha utvecklat tidigare (Elbro, 
2004; Stanovich, 2000; Magnusson & Nauclér, 2006). Ingen av lärarna 
säger direkt att svårigheter med läsförståelse kan tolkas som en följd av 
bristande avkodning men några av dem uttrycker att läsflytet skall tränas 
upp vid sidan av läsförståelsearbetet. Enligt Bråten (2008) går dock god 
läsförståelse att uppnå trots dåliga ordavkodningsfärdigheter eftersom 
förkunskaper är den enskilt viktigaste delen för läsförståelsen. Lärarna är 
medvetna om att ge eleverna förutsättningar för förförståelse genom att 
resonera om begrepp och textens innehåll men de ger inte intryck av att se 
förståelse som en strategi för att lära sig läsa med flyt (Danielsson, 2003; 
Magnusson & Nauclér, 2006). En lärare tolkar Lgr 11 även som att inlärning 
av strategierna i sig utgör ett mål för undervisningen. 

Elevernas intresse och läsförståelsestrategier 
 
Lärarna i studien uppger att de flesta av barnen är intresserade av att läsa 
och att de efter arbete med läsförståelsestrategierna bättre förstår innehållet 
i det som de läser. Eleverna uppvisar även vid mina observationer viss 
kunskap och förståelse om olika texttyper. Lärarna kan dock inte säkert säga 
om det beror på deras arbete med läsförståelsestrategier eller om det i själva 
verket handlar om den aktuella gruppens intresse och engagemang.  

 
Fyra lärare hänvisar till tester när de ska redovisa hur eleverna lyckas med 
arbetet i svenska men en lärare uttrycker att testerna gjort att 
undervisningen blivit mer formaliserad. Kintschs (2009) studie visade att 
det finns en risk att lärares testande av elevers kunskaper kan bidra till att 
elever får svårigheter med att dra slutsatser och göra inferenser i texten även 
om de känner till alla viktiga fakta i texten. Med de nationella proven följer 
frågor som kräver elevers läsning på olika nivåer och att de kan ”tänka 
mellan raderna” men hur förhåller det sig i de lästester som de möter mellan 
dessa prov? Det finns alltid anledning att fundera över vad ett specifikt test 
mäter. Är det ett lästest som bygger på att avläsa enskilda ord, ett test som 
kräver direkta faktasvar eller ett test som är avsett att klaras av på tid? 
Testerna i sig styr in eleverna i ett sätt att tänka och här finns en risk att 



 

101 

lärarna förbiser andra förmågor som krävs för att bli en effektiv läsare. 
Kintsch bekräftar att enskilda fakta eller direkta svar ofta är det som krävs i 
tester och därför uppövar eleverna en vana att läsa på det sättet för att lyckas 
med testet. Både färdigheter i läsförståelse och motivation för att läsa behövs 
för att eleverna skall lära sig av det lästa (Guthrie m.fl, 2004).  

Lärare i utvecklingsprocess  
 
Den nya skrivningen i Lgr 11 om att strategier för läsförståelse skall finnas 
med från årskurs 1 har fått lärare att vilja förändra och utveckla sin 
undervisning. Utvecklingsarbete är en process som kan ta lång tid och de 
lärare jag följt har varit villiga att öppna sina klassrum och låta mig följa 
deras arbete oavsett var i processen de befinner sig. Jag ser den verksamhet 
som pågår när jag är där och via intervjuer kan jag få en bild av hur 
undervisningen sett ut tidigare. Jag ser dock inte hela processen och vet inte 
exakt var lärarna befinner sig utifrån det som jag forskare kan se som mål. 
Någon lärare uttrycker detta genom att berätta hur hon eventuellt skulle 
göra nästa gång hon arbetar i en årskurs 1. Mina observationer har rört sig 
om planerade situationer när lärarna bestämt sig för att arbeta med 
lässtrategier och erbjudit mig att delta. En omständighet som kan diskuteras 
och en följdfråga blir vilket resultat det hade blivit om jag följt dem under en 
längre sammanhängande tid och inte bara vid enstaka inplanerade tillfällen. 
Jag kan inte heller klart veta hur arbetet ser ut när jag inte observerar.  
 
Lärare har också behov av att bli sedda och uppmuntrade i sitt arbete och jag 
noterade att det föreföll som om lärarna uppfattade det som positivt och som 
en typ av mentorsstöd att jag befunnit mig i klassrummet och följt deras 
undervisning. En lärare uttryckte att hon genom detta blev mer observant 
och reflekterande över vad hon gjorde. Efter analys av de lektioner jag 
bevistat fick varje lärare läsa sammanställning och tolkning av 
undervisningen. Även detta uppfattade lärarna positivt, oavsett om de såg 
sammanställningen som en bekräftelse på det arbete de gjort eller som ett 
underlag till förändring och utveckling. De menade att det var värdefullt att 
få undervisningen synliggjord och få förslag på utveckling av verksamheten.  
 
Lärarna ombads skriva loggbok och det fanns vissa svårigheter för dem att få 
tid till detta. Det kan diskuteras hur nödvändig loggboken är för resultatet 
eller om en annan betoning på loggbokens vikt för lärarnas egen förståelse 
hade fått dem att skriva mer och reflektera över sin undervisning. 

Metoddiskussion 
 
Som intervjuare kan jag påverka informanterna på olika sätt, det kan gälla 
faktorer som klädsel, yttre beteende och könstillhörighet (Repstad, 1999). 
Det faktum att jag arbetar på lärarutbildning med läs- och skrivundervisning 
som specialitet kan ha en direkt eller indirekt betydelse. Jag har dessutom 
inledningsvis gett informanterna viss handledning och information om vad 
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som kan göras så de känner redan till mina uppfattningar och kan därför 
lockas att svara så som de tror att jag vill att de ska svara.  

 
Vid min första kontakt med lärarna gav jag dem ett underlag där strategierna 
representeras via olika symboler. Två av lärarna hade inte kommit i kontakt 
med dessa symboler tidigare. Den första läraren jag besökte har fokus på att 
själva symbolerna och tränar även symbolernas användning vid berättande. 
Frågor om min egen påverkan infinner sig och om i vilken mån jag ledde in 
läraren på att symbolerna är viktiga genom att ge henne underlaget. Läraren 
uppger att hon inte tänkt så specifikt på strategier förut och att hon tolkade 
min information att det var så det skulle ske. De övriga lärarna hade på olika 
sätt kommit i kontakt med symbolerna tidigare och läst litteratur om 
läsförståelse. Dessa lärare hade därför en annan förförståelse inför arbetet 
och till viss del planerat vad de skulle utveckla i verksamheten redan när jag 
träffade dem första gången. Resultatet visar likväl att trots att lärarna är 
informerade om min uppfattning är det är lärarnas erfarenheter och 
uppfatttningar som styr vad som händer när de undervisar. 
 
Att göra tabeller över förekomst av frågor har för och nackdelar. Fördelarna 
för mig var att lärares frågemönster och val av frågor tydliggjordes. De 
problem som uppstod handlar om att frågorna mer än en gång varit ganska 
svåra att sortera och därigenom kan ha sorterats på felaktiga grunder. Min 
medbedömare av frågorna har ju inte varit med vid lektionerna och därför 
uppstod det även vissa svårigheter för henne att veta när frågorna var 
kopplade till text eller inte. Eftersom jag vid mina observationer använde 
mig av fältanteckningar blev det även vid vissa tillfällen svårt att hinna med 
att anteckna alla frågor. Detta till trots har frågetabellerna bidragit till 
värdefull information genom att bekräfta tendenser och mönster. Hade jag 
varit intresserad av mer statisktiskt säkerställda resultat hade jag valt ett 
annat sätt att arbeta och redovisa mina resultat. 

 
Lärarna ombads bedöma vad eleverna uppfattade att de gjorde vid 
strategiträning och vad de tycker om läsning. Jag uppmanade lärarna att vid 
något tillfälle be eleverna skriva ned tankar om vad de gjort, hur de uppfattat 
innehållet i det som de läst och vad de tycker om att läsa. Det gjordes enbart 
muntligt i alla klasser och kan bero på att lärarna eventuellt ansåg frågorna 
för svåra att besvara för eleverna. Det kan också bero på att jag inte var tydlig 
med uppmaningen eller inte påminde lärarna. En fråga uppstår även om min 
roll som forskare. Mitt förslag att låta elverna skriva ned sina tankar skulle 
ha inneburit att en aktivitet ersatts med en annan och att lärarna skulle 
anpassat sin undervisningstid till mitt förslag.  

Implikationer för fortsatt forskning 
 
Hattie (2009) skriver att det som utmärker de bästa lärarna är en passion för 
ämnet, bra relationer till sina elever och att de hjälper eleverna att använda 
varierande strategier eller processer för att lära sig ämnet ifråga. De lärare 
jag följt har visat intresse och varit villiga att prova nya sätt för att lära 
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eleverna strategier för läsförståelse. En möjlighet till fortsatt studie skulle 
kunna vara att följa lärare som via någon form av ”Learning studies” 
utvecklar läsförståelsearbetet i sina klasser. Den tanken får jag även när en 
lärare i loggboken skriver om hur mycket hon lär sig genom att lyssna på en 
kollegas textsamtal med elever. Hon märker att det är lärorikt att lyssna på 
diskussionerna som någon annan har och att hon då bland annat blev 
påmind om att hon behöver ställa fler frågor och uppmaningar till eleverna 
som inriktar dem mot att koppla mer till sina egna erfarenheter.  
 
Det skulle även vara intressant att under en längre tid följa utveckling av 
läsförståelse genom att intervjua och samtala med elever omkring texter de 
läser på egen hand. Kan kunskapen om strategier överföras från lyssnande 
till text till egen läsning av text och hur uppfattar eleverna det? En 
djupgående granskning av tolkningar av den nya läroplanen och lärares 
fortsatta arbete skulle sannolikt bidra till värdefull och kunskap om lärares 
frirum i undervisningen. 

 

En ytterligare inriktning som vore tänkvärd är att inom fältet för formativ 

bedömning följa lärare och undersöka konsekvenser i undervisningen utifrån 

lärarnas bedömning av elevers lärande i svenska. 
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Sammanfattning 
 
Läsning är en komplex aktivitet och lärarens uppdrag handlar om att 
undervisa i läsförståelse med början redan i de lägre årskurserna och genom 
hela skoltiden. Syftet med min studie är att följa några lärare som bestämt 
sig för att utveckla arbetet med läsförståelseprocesser i årskurs 1 och två. Jag 
undersöker vilken undervisning i läsförståelse de väljer, hur de konkretiserar 
lässtrategier för eleverna och förankrar dem i Lgr 11 samt i vad mån de 
tycker sig kunna iaktta förändringar både när det gäller elevernas 
läsförståelse och läsintresse.  

Lärarna har designat undervisningssituationer i verksamheten för att prova 
nya sätt att utveckla barnens läsförståelse. De har skrivit loggböcker om vad 
de gör i praktiken och reflekterat över utfallet. Jag har gjort observationer 
och intervjuat lärarna och det tillsammans med deras loggböcker ligger till 
grund för analysen. Min studie har en partiell etnografisk ansats eftersom jag 
försöker tolka och förstå lärarnas erfarenheter och upplevelser genom deras 
sätt att uttrycka dessa. Ambitionen har varit att redogöra för hur lärarna 
uppfattar sitt uppdrag och mer specifikt beskriva det arbete de gör i sin 
läsförståelseundervisning. 
 
Jag har analyserat lärarnas undervisning utifrån Ivanič (2004) 
skrivdiskurser, och Malmgrens (1996) svenskämneskonceptioner. Resultaten 
visar att de observerade lärarna har en undervisning där elevernas språkliga 
färdigheter står i centrum. Lärarna arbetar i huvudsak med läsförståelse när 
de läser högt för eleverna och menar att eleverna efterhand skall lära sig att 
använda strategierna vid egen läsning. Texter kan vara utgångspunkten för 
undervisningen eller användas som ett redskap för att lära eleverna 
strategierna. Arbetet med läsförståelsestrategier sker mestadels i hel– eller 
halvklass och vid några tillfällen vid vägledd läsning tillsammans med en 
mindre grupp barn. En av lärarna arbetar med strategier för läsförståelse 
även vid elevernas enskilda läsning. Innehållet och tolkning av texterna får 
stå tillbaka när lärandeobjektet är lässtrategier. Högläsningen i de olika 
klasserna utgår inte specifikt från elevernas önskningar eller intresse. Trots 
detta leder arbetet med texterna till en process där barnen deltar 
tillsammans med läraren genom att samtala och associera.  
 
Samtalet tar stor plats och har mestadels utgångspunkt i innehållet i 
texterna. Samtalen får många gånger karaktären av fråga från läraren och 
svar från en eller flera elever. Ordförståelse är ofta i fokus och ibland 
förekommer även samtal om stavning och tecken i texten. Lärarna ställer 
många frågor till eleverna innan, under och efter läsning av en text. Frågorna 
från lärarna är ofta kontrollfrågor och inferensfrågor. Faktafrågor 
förekommer mest vid läsning av faktatexter. Eleverna svarar med egna 
kommentarer eller inferenser oavsett vilken typ av frågor läraren ställer. 
Lärarna blir förebilder för eleverna när det gäller att ställa frågor till texter. 
Den typ av frågor som lärarna ställer till en text tenderar att bli de 
dominerande frågorna även när eleverna frågar.  
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Lärarna vet att ”strategier för läsförståelse” är ett centralt innehåll i 
undervisningen redan från årskurs 1 men ingen av dem uppger att de haft 
specifikt stöd för sin undervisning genom skrivningarna i kursplanen. Lgr 11 
framskriver inte hur undervisningen om läsförståelse skall ske och min 
studie tyder på att lärarna uppfattar att eleverna först ska lära sig läsa 
(avkoda) innan de påbörjar ett utvecklat arbete med strategier för 
läsförståelse vid elevernas enskilda läsning. Den nya läroplanen har troligen 
även påverkat lärarna att tidigarelägga kravnivån för när eleverna skall 
kunna läsa med förståelse. 
 
Lärarna i studien är nöjda med elevernas utveckling och resultat när det 
gäller läsförståelse och eleverna är mycket intresserade av att läsa själva och 
lyssna vid högläsning. Barnen använder strategier för läsförståelse vid den 
gemensamma läsningen men det är oklart i vilken grad det sker vid elevernas 
enskilda läsning. 
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Bilagor     

Bilaga 1 

Frågor till loggboken: 

 Vilka lässtrategier arbetade du med tillsammans med barnen 

och vilket var syftet med att välja just dem? 

 

 Hur gick det? Reflektera över positivt-negativt, svårigheter – 

möjligheter, något som överraskade osv. 

 

 Hur var barnens intresse för texten? Vilken betydelse får deras 

intresse för din fortsatta planering? 

 

 Reflektion – vilken utveckling kan du se hos barnen? Läser de 

för förståelse och upplevelse? Använder de strategierna för att 

förstå innehållet i det som de läser? Hur märker du? 

 

 

 

 

Skriv minst en gång i veckan eller efter varje gång ni läst tillsammans 

eller barnen läst enskilt. 
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor till lärarna: 
 

1. Berätta hur du arbetade tidigare med läsförståelse tillsammans 

med dina elever? 

 

2. Beskriv hur undervisningen förändrats under året? Hur du har 

valt att lägga upp ditt arbete med läsförståelse nu och hur du 

motiverar ditt val av upplägg? 

 

3. Hur använder du den nya läroplanen (lgr 11) för att få stöd för 

ditt arbete? (Vilka argument för satsningen kan du hitta där?) 

 

4. Vilket resultat kan du se när det gäller elevernas läsförståelse 

och motivation för läsning? 
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