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Abstract 
The aim of this study is to identify and analyse how different communicative acts are 

used in the teaching of reading comprehension in grade 3. The study is based on five 

video recordings of the teaching of reading comprehension with a teacher using the 

common Swedish teaching model known as “läsfixare”. The empirical data have been 

analysed through systematic studies and interpreted on the basis of six different speech 

acts with the aid of a recording schema in the form of a checklist. The theory that is the 

premise for this study is chiefly based on Searle’s research (1979) on different 

communicative speech acts, but also on Vargas’s research (2013) on the use of speech 

acts in the classroom.  

The study shows that the teacher uses all six speech acts: instruct, request, confirm, 

exemplify, apply and explain. These are chiefly used in combination with each other and 

reinforced with the aid of body language. The study also shows the relationship between 

the function of the speech acts in teaching and the choice of “läsfixare” figures. 

Through increased awareness of the use of speech acts, teachers can be more effective 

in their teaching of reading comprehension and develop pupils’ reading comprehension. 

Nyckelord 
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English title  
“Help, how do I explain this reading comprehension?” 
A case study of how a teacher’s speech act develop pupils’ reading comprehension 

Key words 
reading comprehension, speech acts, communication, teacher’s role, teaching reading, 
läsfixare 
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1 Inledning 
Sedan 1971 har svenska elevers kunskaper inom läsförståelse i årskurs 3 minskat 

kontinuerligt (Rosén 2012:117; SOU 2012:50). Den senaste PISA-rapporten från 2015 

visar dock på ett trendbrott. Resultatet från proven i läsförståelse har förbättrats, men är 

trots det jämlika med resultaten från 2009, då Sverige visade ett försämrat resultat jämfört 

med tidigare år (Skolverket 2016). Dagens samhälle ställer höga krav på att elever ska 

kunna kommunicera på olika språkliga arenor samt kunna analysera och kritiskt granska 

det informationsflöde som samhället genomsyras av. Kravet på läs- och 

läsförståelseundervisning i skolan är därför högt (Skolverket 2011:12). Anmarkrud 

(2008:200) förklarar att dagens läroplan kräver att lärare agerar läslärare. Med läslärare 

menas att läraren har ett personligt läsintresse som genomsyrar undervisningen och kan 

överföras till eleverna redan i grundskolans tidiga år. Behovet av en läsande förebild 

förstärks av forskning som visar att läsförståelsen kräver tid och därför bör vara en 

fortlöpande del av undervisningen från skolans första till sista år (Anmarkrud & Bråten 

2012:593). Däremot menar SOU (2012:58) att den svenska skolan har blivit sämre på att 

lära ut läsning, vilket väckte vårt intresse för läsförståelseundervisning. 

 

Styrdokumenten för den svenska grundskolan förklarar vikten av att undervisa och 

fokusera på läsförståelsen redan i tidig ålder. Eleverna i årskurs 3 ska, enligt det centrala 

innehållet i läroplanen, kunna använda olika strategier för att förstå, tolka och avkoda 

texter med olika form och syfte (Skolverket 2011:223).  De ska även kunna resonera kring 

budskap i texterna och knyta an till egna erfarenheter. Detta är viktiga mål som kräver 

genomtänkt arbete av lärare i skolans alla ämnen. I slutet på årskurs 3 ska eleven ha 

uppnått följande kunskapskrav: 

 

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda 

lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och 

återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar 

eleven grundläggande läsförståelse (Skolverket 2011:227). 

 

Både nationell och internationell forskning påvisar att aktiva och engagerade lärare är en 

förutsättning för goda skolresultat (SOU 2012:62) samt vikten av språklig interaktion och 

explicit undervisning (Anmarkrud & Bråten 2012:592). Det finns många 

forskningsbaserade modeller som har för avsikt att vända den negativa trenden med 

läsförståelse bland dagens elever (Anmarkrud 2008:199; Lundberg & Reichenberg 
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2011:54; Reichenberg 2008:83; Westlund 2009). Däremot är forskningen om lärares 

lingvistiska strategier under arbetet med dessa modeller bristfällig. Anita Vargas artikel 

”Talaktsteoretiska perspektiv på skolans litteratursamtal: En studie i lärares lingvistiska 

strategier” (2013) är en av få artiklar som behandlar lärares talhandlingar. Studien 

identifierar och visar hur lingvistiska strategier används i undervisningen och hur de kan 

påverka elevernas utveckling av läsförståelse. Vargas empiri är hämtad från en klass i 

årskurs 6 och en klass i årskurs 7. Denna empiri kan tyckas vara begränsad, vilket gjorde 

att vi inspirerades till att undersöka undervisningen av läsförståelse i de yngre åldrarna.  

 
1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att identifiera och analysera hur lärare kommunicerar för att 

bidra till elevers utveckling av läsförståelse. Studien kommer att fokusera på hur läraren 

kommunicerar via talet och det kroppsliga agerandet. Vargas (2013:4) kategorisering 

som är baserade på Searles forskning om talakter (1979:12-29) kommer att vara centrala 

begrepp under analysen. Följande forskningsfråga bildar utgångspunkten för studien: 

• Hur kommunicerar en lärare i årskurs 3 med elever i klassrummet vid 

undervisning av läsförståelse? 

2 Forskningsbakgrund 
I detta kapitel belyser vi tidigare forskning som ligger till grund för denna studie. Vi 

kommer att definiera begreppet läsförståelse och beskriva lärarens roll och hur den är 

mest effektiv i undervisningen av läsförståelse. Till sist kommer den teori som analysen 

vilar på att presenteras.   

 
2.1 Läsning och läsförståelse 
Många forskare är eniga om att läsning innebär förmåga att avkoda och att förstå det 

tryckta ordet. Westlund (2009:98) och Elbro (2004:27) framhäver läsning som en 

formel bestående av L (Läsning)= A(Avkodning) x F(Förståelse). Detta innebär att 

avkodning och förståelse är beroende av varandra och verkar i symbios under elevernas 

läsning (Anmarkrud 2008:199). Denna studie tar avstamp i lärares 

läsförståelseundervisning vilket gör att förståelsedelen inom begreppet läsning kommer 

undersökas. Lundberg och Reichenberg (2011:55) beskriver att läsförståelsen påverkas 

av textens läsbarhet, vilket förklarar sambandet mellan avkodning och förståelse. De 

menar även att elevernas erfarenheter, kunskap om ämnet och val av 

läsförståelsestrategi påverkar hur väl de förstår en text (Berg 2011: Lundberg & 
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Reichenberg 2011: 51-54). Genom att medvetet fundera över valet av 

läsförståelsestrategier samt effektiviteten av det valet, utvecklas både metakognition och 

läsförståelse som behövs för att ta till sig en text och lösa svårigheter i läsningen (Berg 

2011; Westlund 2009:128). Bråten (2008:13) och Varga, Hultgren och Widhe (2011:4) 

förklarar metakognition som mentala aktiviteter som läsaren väljer att använda för att 

tillägna sig, fördjupa och ordna information från, i detta fall, olika texter. Detta gör att 

eleverna är medvetna om den mest effektiva strategin för en specifik text, vilket är ett 

kunskapskrav i den svenska läroplanen (Skolverket 2011:227). Innan elever har 

kunskap att välja lämplig läsförståelsestrategi behöver lärare undervisa om vilka 

strategier som finns och hur de används. Denna undervisning kan se olika ut beroende 

på vilken roll läraren intar när denne står i klassrummet.  

 

2.2 Läsfixarna 
Det finns modeller som forskare tagit fram för att utveckla läsförståelseundervisningen i 

skolan. Reciprokal undervisning av läsförståelse är den mest kända modellen och 

bygger på de fyra strategierna: förutspå/förutsäga, ställa frågor, reda ut oklarheter samt 

sammanfatta texten med egna ord (Andreassen 2008; Reichenberg & Lundberg 2011; 

Westlund 2009; Westlund 2015). Läsfixarna är ett arbetsmaterial som baseras på dessa 

olika strategier (Westlund 2009; Westlund 2015;128). Varje strategi symboliseras av en 

figur. Dessa är Spågumman som förutspår vad som kommer att hända i texten. 

Konstnären som målar upp bilder i huvudet utifrån kontexten och Detektiven som reder 

ut oklarheter som till exempel svåra ord. De två sista figurerna är Reportern som ställer 

frågor och Cowboyen som sammanfattar. 

 

2.3 Lärarens roll 
Enligt Varga, Hultgren och Widhes rapport ”Att stimulera elevers läsintresse – ett 

samverkansuppdrag” (2015) är det viktigt att samtala med eleverna om 

läsförståelsestrategier; vad det är och hur man använder dem. Det kan ses som explicit 

undervisning vilket Andreassen (2008:251) uttrycker är kunskap om elevernas 

förkunskaper, förtrogenhet med läsförståelsestrategier samt att ha en tydlig och 

strukturerad plan för hur eleverna ska utvecklas. Anmarkrud (2008:201) betonar hur den 

strukturerade miljön genom rutiner, välplanerade lektioner, tydliga tillvägagångssätt och 

mål hjälper elever att utveckla en god läsförståelse. Explicit undervisning är som mest 

effektiv när läraren modellerar och samtalar om läsförståelsestrategierna (Anmarkrud & 
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Bråten 2012:607; Anmarkrud 2008:199; Varga 2015:2-4). Att modellera innebär att 

lärare instruerar och vägleder elever för att sedan ge dem mer ansvar över sitt eget 

lärande (Anmarkrud 2008:225; Anmarkrud & Bråten 2012:593).  

 

Att ställa frågor som riktar uppmärksamhet mot elevernas tankar är en annan strategi 

som är effektiv under samtalet (Anmarkrud 2008:212 -213; Reichenberg 2008:74; 

Varga, Hultgren & Widhe 2015). Varga, Hultgren och Widhe (2015:9) poängterar att 

frågorna bör vara öppna och genomtänkta för att utveckla läsförståelsen. Detta hjälper 

eleverna att inferera och reflektera vid lärtillfället och även initera egna frågor till lärare 

och kamrater.  

 

Många forskare instämmer i hur viktigt explicit undervisning och modellering är för att 

utveckla läsförståelsen (Anmarkrud 2008:199; Anmarkrud & Bråten 2012:592; 

Andreassen 2008:251; Westlund 2009). Anmarkrud (2008:201) fastställer dock att 

undervisning i läsförståelse är knapphändig. Fokus ligger på den kunskap elever fått 

från texten istället för hur de kommit fram till svaret eller hur läsförståelsen kan bli 

bättre (a.a.). En rapport av Anmarkrud och Bråten (2012:605) visar att verksamma 

lärare har en varierad kunskap och syn på läsförståelse, vilket i sin tur bidrar till 

bristfälliga instruktioner i undervisningen. Det krävs att lärare har en bred och fördjupad 

kunskap om läsförståelsestrategier, dels för att kunna bedriva kompetent 

ämnesintegrerad undervisning men även för att modellera effektiv läsinlärning 

(Andreassen 2008:198; Anmarkrud & Bråten 2012:592-614; Chambers 2011:115; 

Varga, Hultgren & Widhe 2015:7). Det finns många exempel på hur en bra lärare bör 

agera för att bedriva en effektiv undervisning. Däremot är forskningen begränsad om 

hur en lärare bör uttrycka sig rent kommunikativt för att utveckla elevers läsförståelse. 

 

2.4 Talakter 
Som vi skrivit tidigare är kommunikation en viktig del av läsförståelseundervisningen. 

Därför har vi valt att fokusera på olika talhandlingar som används i kommunikationen 

från lärare till elev. Searle (1979) presenterar fem övergripande talakter som används 

oberoende av åhörarens respons. De fem talakterna är: uppmaning, påstående, 

åtagande, uttryckande och tillkännagivande (Searle 1979:12-29). Med uppmaning 

menar Searle (1979:12-29) yttranden som uppmanar till ett agerande, till exempel ”Läs 

genom denna text” eller ”Kan du använda denna strategin istället”. Påstående innebär 
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att yttrandet uttrycker ett faktum (Searle 1979:12). Exempel på detta kan vara ”Du 

använder dig av denna strategin” eftersom då poängteras användandet av strategin som 

ett faktum. När yttrandet får talaren att agera själv, räknas det till talakten åtagande 

(Searle 1979:14). ”Jag ska visa hur jag gör när jag läser en text” är ett exempel på detta, 

då talaren förbinder sig att agera genom att visa hur denne läser. Uttryckande innebär att 

yttrandet är relaterat till känslor och attityder som till exempel ”Vad glad jag blir att du 

har förstått”. Den sista talakten är tillkännagivande, där yttranden förklarar en 

förändring (Searle 1979:16). Ett exempel på denna talakt är ”Jag ser att du har utvecklat 

din läsning genom att använda fler strategier”. Det utökade användandet av strategierna 

kan ses som en förändring och blir i detta exempel betonat. I Vargas studie om 

talaktsteoretiska perspektiv i klassrummet (2013) utgår hon från de tre förstnämnda 

talakterna, uppmaning, påstående och åtagande (Varga 2013:4). Vår studie utgår ifrån 

dessa tre med syfte att undersöka hur de yttrar sig i undervisning av läsförståelse i en 

årskurs 3. 

 

3 Metod 
I detta kapitel presenteras, avgränsas, förklaras och kritiseras de metoder och material 

som studien grundar sig på, följt av ett etiskt förtydligande av materialinsamlingen. Vi 

kommer även att diskutera passande analysverktyg och beskriva de analyskategorier 

studien utgår från. 

 

3.1 Urval 
Vi har valt att undersöka en lärares talhandlingar under svenskundervisning i årskurs 3. 

Valet att endast undersöka en lärare är för att få en fördjupad bild av kommunikationens 

förekomst i klassrummet. Läraren arbetar på en medelstor skola där eleverna är vana att 

arbeta med strategier för att förbättra sin läsning. Materialet har samlats in vid fem 

tillfällen när läraren har undervisat i läsförståelse. Inspelningarna har skett vid olika 

tidpunkter på dagen samt utspridda under olika dagar i veckan. Lektionerna har 

genomförts i både hel- och halvklass och den relevanta delen av lektionen är cirka 20-30 

minuter per tillfälle. Undersökningen är fokuserad på lärarens kommunikation och 

empirin består av läsläxans introduktion och genomgång utifrån en tydlig 

undervisningsmodell i form av Läsfixarna. Relationen mellan talhandlingarna och 

Läsfixarnas figurer kommer att synliggöras i denna studie. 
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3.2 Avgränsningar 
Denna studie baseras på undersökningar av en lärare. Det är ett medvetet val eftersom vi 

valt att göra en småskalig studie, vilket med ett annat ord kan benämnas som fallstudie 

(Denscombe 2009:59-60). Bell (2006:20-22) och Denscombe (2009:60) förklarar en 

fallstudie då en viss aspekt av ett problem studeras eller en företeelse undersöks. Vår 

fallstudie studerar lärarens kommunikation under läsförståelseundervisningen i 

klassrummet.  

 

Studien genomförs i en årskurs 3 och anledningen till detta är att elever i årskurs 3 ofta 

läser mer flytande än elever i årskurs 1. Detta skapar fler tillfällen för den undersökta 

läraren att undervisa i läsförståelsestrategier. Valet av respondent är gjort utifrån dennes 

erfarenheter. Läraren har bred kunskap om läsförståelse och fortbildar sig i 

läsutveckling via satsningen “Läslyftet”. Arbetserfarenheterna består även av 

anställning på skolor med olika geografiska lägen. Således har läraren flera års 

erfarenhet inom en varierad läsförståelseundervisning. 

 

En annan avgränsning är valet av antalet videoinspelningar. Vi valde fem tillfällen 

eftersom en fallstudie bör vara småskalig. Genom att inspelningarna sker vid olika 

tidpunkter ger det oss möjlighet att se en varierad undervisningssituation. Därför anser 

vi att empirin blir tillräcklig för att kunna framställa en valid studie.  

 

3.3 Metodval 
Stukát (2011:22) anser att ingenting är färdigutforskat, vilket gör att mycket forskning 

bygger på tidigare forskning. Vi har valt att bygga vidare på Vargas (2013) artikel om 

talaktsteoretiska perspektiv i undervisningen. Studien innebär att vi kommer göra 

ungefär motsvarande arbete på ett angränsande fält. Genom att utgå från tidigare 

forskning skapas tillförlitligare svar och reliabiliteten ökar (Stukát 2011:22 & 59). 

 
3.3.1 Observation 
Studien bygger på observationer, vilket Bell (2006:20) förklarar är vanligt 

förekommande i fallstudier. Det är även vanlig att undersökningen fokuserar på en 

människa eller en arbetsplats i en fallstuide (Stukát 2011:37). Observationer blir därför, 

enligt Stukát, (2011:55) relevant eftersom det visar vad människan eller arbetsplatsen 

faktiskt gör. Resultatet blir konkret och begripligt, vilket skapar ett stabilt underlag för 

tolkning och resonemang (Stukát 2011:56). Empirin består utav videoinspelningar av 
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lärarens läsförståelseundervisning. Materialet har samlats in under fem tillfällen. Fyra 

av dessa är  autentiska videoinspelningar, då vi inte var närvarande i klassrummet. 

Under den femte inspelningen befann vi oss i klassrummet och samlade även in 

kontextuell information. Enligt Denscombe (2009:280) har videoinspelningar en hög 

tillförlitlighet och ger en möjlighet att samla in en stor mängd data på kort tid. Genom 

att placera kameran diskret skapas en naturlig miljö att studera interaktioner i (a.a.).  

 

Fördelen med videoinspelningar är att empirin kan studeras flera gånger, vilket gör 

observationen säkrare och ökar validiteten (Bell 2006:187; Stukát 2011: 56). Det ger 

även möjlighet att se ett fenomen upprepade gånger och upptäcka andra aspekter (Stukát 

2011:57). Eftersom undervisningen vi undersöker består av monologer och dialoger, är 

möjligheten att gå tillbaka till materialet viktigt för att urskilja relevant data.  

 

3.3.2 Etik 
När metodvalet innefattar observation ställs höga krav på det etiska perspektivet 

eftersom det är människor involverade som behöver informeras (Holme och Solvang 

1997:110). Bell (2006: 53-57) förklarar att de etiska principerna förändrats från 

riktlinjer till krav. Därför har de fyra etiska kraven, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, tagits i beaktande under 

denna studie (Vetenskapsrådet 2002). Genom att tillfråga rektorn på skolan fick vi ett 

godkännande som ledde till i att vi kunde välja ut och sedan skicka en förfrågan till den 

valda läraren. Vi har medvetet valt att rikta etikperspektivet mot läraren eftersom 

frågeställningen endast utgår från ett lärarperspektiv. Dock går lärarens 

kommunikationen inte att studera i ett vakum vilket gör att en naturlig respons från 

eleverna uppstår. Deras svar kommer inte att analyseras men kommer att användas för 

att förstå lärarens sätt att kommunicera. Läraren som deltog i videoinspelningarna fick 

muntlig information om att deltagandet var frivilligt. Informationen innehöll även att 

konfidentialitet gäller för både lärare och skola samt att materialet som samlats in endast 

kommer att användas till denna studie. 

 

3.3.3 Kvalitativt arbetsätt 
Denna studie utgår från ett fenomenologiskt perspektiv och en kvalitativ 

forskningsprocess. Syftet i en fenomenologisk studie är att upptäcka och beskriva vilka 

fenomen som uppenbarar sig inom det studerade området (Stukát 2011:39). Vår studie 

avser att uppmärksamma och identifiera vilka fenomen som uppenbarar sig i den 
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kommunikativa delen av läsförståelseundervisning. Resultatet av inspelningarna tolkas 

och förstås av forskaren (Denscombe 2009:319-322). Forskarens förförståelse spelar 

därför stor roll och ses, i detta fall, som en tillgång. Däremot är det viktigt att 

värderingar och fördomar separeras under analysen av materialet för att inte skapa ett 

missvisande resultat (Denscombe 2009:367; Holme & Solvang 1997:95). Analysen 

bygger på vår förförståelse om läsundervisning och olika kommunikation- och 

undervisningsstrategier. 

 

3.4 Metodkritik 
En kritisk aspekt med observation är att den är mycket tidskrävande samt kräver 

noggrann förberedelse (Bell 2006:197; Stukát 2011;38 & 55). Vi är väl medvetna om 

dessa faktorer, vilket gjorde att vi tidigt i arbetets gång kontaktade respondenten för att 

diskutera möjliga tider att utföra videoinspelningar. Under en av inspelningarna befann 

vi oss fysiskt i klassrummet, vilket vi är medvetna kan ha påverkat den naturliga miljön 

och i sin tur resultatet. Det kan ha gett beteendeförändringar hos både elever och läraren 

som Denscombe (2009:271-281) betonar kan vara risken med observation. Genom att 

man befinner sig i klassrummet vid observationen kan även kontextuell information 

registreras och samlas in, vilket kan skapa ett mer flerdimensionellt resultat 

(Denscombe 2009:271–281).  

  

En annan kritisk aspekt är att resultatet av studien kan bero på vem som utför 

forskningen. Bell (2006:20) och Stukát (2011:36) förklarar att analysen kan bli 

missvisande på grund av subjektivitet. Däremot menar Denscombe (2009:194-195) att 

med hjälp av en systematisk observation kan minska subjektiviteten. Baserat på denna 

kritik har vi därför valt att göra en systematisk analys av empirin. Detta gör att vi inte 

påverkar vilket material som selekteras och används från inspelningarna utan kommer 

att notera alla beteenden, utifrån våra analyskategorier, i en checklista. Stukát (2011:57) 

betonar att observatörens förväntningar även kan påverka tolkningen av resultatet. 

Genom att göra videoinspelningar har vi möjlighet att gå igenom materialet flertalet 

gånger och kan på så sätt undvika att förväntningarna influerar resultatet. Dessutom 

granskas materialet av oss båda, vilket gör att personlig påverkan kan minimeras. 

 

En negativ faktor med fallstudier är svårigheten att generalisera resultatet, då 

trovärdigheten inte är densamma som i en stor undersökning (Bell 2007:20; Bryman 
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2011; Denscombe 2009:72; Stukát 2011:37). Att endast använda sig av en metod samt 

att endast undersöka lärarens yttre beteenden kan även tyckas ge smala resultat. Vi 

ansåg att andra metodval skulle ge ett missvisande och möjligt irrelevant resultat baserat 

på vår frågeställning. Till vidare forskning inom området kan en metodtriangulering 

användas för att upptäcka fler dimensioner inom forskningsfrågan (Denscombe 

2009:184). 

 

3.5 Analysverktyg 
Enligt Denscombe (2009:69-379) är analysen och behandlingen av kvalitativ data en 

omfattande process och han förespråkar därför att empirin bör bearbetas med hjälp av 

fem steg, ett så kallat repetitivt arbetssätt. Under bearbetningen används de fem stegen 

parallellt. Stegen består av förberedelse av data, förtrogenhet med data, tolkning av 

data, verifiering av data och presentation av data (Denscombe 2009:369-379). Vår 

bearbetning av materialet består i stora drag av dessa fem steg.  

 

För att bli förtrogen med vår empiri tittade vi på inspelningarna ett flertal gånger innan 

de tolkades. Som Denscombe (2009:369-379) betonar är det viktigt för forskaren att lära 

känna och bli förtrogen med materialet för att skapa en valid tolkning. För att tolka vår 

empiri, användes ett registreringsschema. Enligt Stukát (2011:58) bör ett sådant schema 

användas när målet i undersökningen är att observera utvalda beteenden. Detta kan, 

enligt Esaiasson (2012:211) förklaras som systematiserande undersökningar, där 

empirin sorteras i lämpliga sammanfattande kategorier. De systematiserade 

undersökningarna saknar ett tydligt och specificerat tillvägagångssätt, vilket gör att det 

är vanligt att forskaren utformar sitt eget kategorisystem (Bryman 2011:530; Bell 

2006:193). Bell (2006:191-195) skriver att kategorisystemet kan se ut som en checklista 

där det undersökta beteendet noteras varje gång det uppenbarar sig, vilket i vårt fall är 

när läraren yttrar någon av talhandlingarna. Empirin från vår studie kommer därför att 

analyseras med hjälp av ett registreringsschema i form av en checklista (Se bilaga 1). 

Checklistan är utformad utifrån Vargas (2013) sex lingvistiska kategorier, vilka beskrivs 

mer utförligt nedan. Eftersom läraren specifikt använder modellen Läsfixarna i 

undervisningen av läsförståelse, kommer denna tas i beaktande och vävas in i analysen 

för att se hur läraren använder modellen i praktiken i samband med talhandlingarna.  
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Efter analys- och tolkningsprocessen är nästa steg att verifiera materialet genom att 

säkerställa att den insamlade empirin ger svar på den fråga vi ställt. Genom att jämföra 

materialet med forskningsfrågan kontrolleras även studiens validitet. Bell (2007:117) 

beskriver validitet som ett mått på om undersökningen mäter det man vill veta. Vidare 

skriver hon att validitet är beroende av reliabilitet, vilket kan förklaras 

som  tillförlitlighet (Bell 2007:117). Genom att fastställa validiteten av vår studie kan 

även metoderna bevisas vara reliabla.  

 

Denscombe (2009:319-322) skriver att en kvalitativ analys oftast består av en detaljrika 

data som framställs genom att tydliggöra resultatet med en beskrivande text. För att 

presentera våra data kommer vi att transkribera de observerade strategierna från 

videoinspelningarna. Detta kommer att göras för att förtydliga de lingvistiska 

strategierna. 

 

3.6 Analyskategorier 
Bearbetningen av empirin kommer att analyseras och tolkas utifrån Searles (1979) tre 

talakter uppmaning, påstående och åtagande (Searle 1979:12-29). För att enklare 

analysera dessa talakter har Varga (2013) skapat sex olika underkategorier, att 

instruera, att efterfråga, att bekräfta, att förklara, att exemplifiera och att tillämpa 

(Varga 2013:4). Denna uppdelning utifrån Searles talakter förtydligas i bilden nedan 

(Figur 1). Vår studie kommer i första hand att utgå från de sex underkategorierna i 

analysen, vilka vi kommer att benämna som talhandlingar. 

 

Figur 1. Vargas uppdelning av talhandlingar utifrån Searles talakter.  

 

3.6.1 Uppmaning 
Varga (2013:7-9) har utformat två underkategorier till denna talakt, att instruera och att 

efterfråga. När läraren ger instruktioner om vilka läsförståelsestrategier som ska 

användas och hur de ska tillämpas faller detta under kategorin att instruera (Varga 
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2013:9). Som forskning visat tidigare i studien, är det viktigt för läraren att bedriva 

explicit undervisning för att utveckla läsförståelse. Varga (2013:9) beskriver att 

processen att instruera innefattar olika steg. Målet tydliggörs, följt av en stegvis 

förklaring om hur aktiviteten ska genomföras och som sedan avslutas med en 

uppföljning av målet. Den andra kategorin är att efterfråga. Forskningen som lyfts fram 

visar att det är viktigt att ställa frågor till eleverna om deras läsning för att utveckla 

läsförståelse. Frågorna kan vara utformade på två sätt (Varga 2013:7). Det första 

alternativet är utifrån en text, med hjälp av svar från texten eller mellan raderna. Det 

andra alternativet är att ställa frågor som behandlar elevernas förhållningssätt till 

läsförståelsestrategierna (Varga 2013:7). 

 

3.6.2 Påstående  
Genom att ge eleverna olika tolkningsutrymme skapas i denna talakt tre 

underkategorier: att bekräfta, att förklara och att exemplifiera. När läraren 

kommenterar, belyser eller benämner läsförståelsestrategier anser Varga (2013:12) att 

det tillhör kategorin att bekräfta. Läraren kan kommentera och förklara med hjälp av ett 

metaspråk, vilket stödjer eleverna i att hitta och använda nya begrepp (Varga 2013:11-

14). Nära att bekräfta ligger kategorin att förklara. Denna strategi vilar på den tidigare 

forskningen om explicit undervisning och innebär att läraren utförligt förklarar 

läsförståelsestrategierna (Varga 2013:11). Genom att klargöra och använda olika ord 

utvecklas elevernas begreppskunskap även i denna kategori. Den tredje kategorin att 

exemplifiera innebär att läraren erbjuder eleverna förklaringsmodeller eller återkopplar 

till tidigare lektioner (Varga 2013:14). Eftersom läraren belyser och åskådliggör 

läsförståelsestrategierna skapas en trygghet som kan göra det lättare för eleverna att 

relatera till dem (Varga 2013:13). 

 

3.6.3 Åtagande 
Den talhandling som tillhör kategorin åtagande är att tillämpa. Eftersom strategin även 

innefattar exempel kan den jämföras med kategorin att exemplifiera.Tidigare forskning, 

som nämns i bakgrunden, visar att lärare bör modellera för att stödja eleverna i att 

utveckla deras läsförståelse. I att tillämpa beskriver Varga (2013:14-16) att läraren ofta 

modellerar och använder sig själv som exempel, vilket gör att eleverna utvecklar 

kunskap om att realisera, imitera och memorera dessa strategier (Varga 2013:15). 
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4 Resultat   
I detta kapitel presenteras studiens resultat. Det inleds med en granskning av materialet 

och därefter presenteras första kategorin instruera följt av efterfråga, bekräfta, förklara, 

exemplifiera och slutligen tillämpa. Innan presentationen återges vad de olika 

kategorierna innebär i relation till den undersökta lärarens handlingar, för att sedan 

tydliggöra dessa med transkriberade exempel och kommentarer. Alla namn som 

används i transkriberingarna är fingerade samt att L står för Lärare och att E för Elev. 

 

4.1 Material 
Läseböckerna som eleverna arbetar med heter ABC-klubben (Felth Sjölund 2011) och 

består av en läsebok, en läxbok, en arbetsbok och en lärarhandledning. Läseboken har 

olika svårighetsgrader, vilket gör att alla oberoende av läsförmåga kan delta. För att 

undervisa i läsförståelse arbetar läraren med arbetsmaterialet Läsfixarna.  

 

De fem inspelade lektionerna innehöll introduktion, arbete och uppföljning av läsläxan. 

Inspelningarna samt insamlingen av den kontextuella informationen visade även 

klassens positiva inställning till läsning, då eleverna var engagerade och hade en vilja 

att vara delaktiga. Eleverna tilldelades frågor men tog även initiativ till att ställa egna 

frågor. Eftersom läraren utgick från elevernas tankar och förkunskaper bedrevs en 

elevcentrerad undervisning. Läraren visade ett stort engagemang och personligt intresse 

för att läsa, vilket ger eleverna en läsande förebild som tidigare i studien har benämnts 

som läslärare. Genom att röra sig i klassrummet försäkrade sig läraren om att alla 

förstod och var fokuserade, vilket även skapade en behaglig ljudnivå. Lektionerna 

utspelade sig sammanfattningsvis i en god arbetsmiljö som leddes av en lugn och 

pedagogisk lärare.  

 

Lektionerna hade en återkommande struktur då läraren frekvent under introduktionen 

arbetade med Spågumman,  Konstnären och vid ett tillfälle även Reportern. Läraren 

inledde lektionerna med att förklara delmomenten och strukturen för 

undervisningstillfället. För att väcka intresse för läsningen använde läraren kroppsspråk, 

mimik, föremål och intonation. Under genomgången och uppföljningen användes främst 

Cowboyen men även Detektiven. När studiens material samlades in arbetade klassen 

med två kapitel, “Köttbullar och Makaroner” samt “Viktig information”. Lektion 1 

skedde i helklass och bestod utav uppföljning av tidigare läsläxa samt introduktion av 
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veckans kapitel “Köttbullar och Makaroner”.  Under Lektion 2 och 3 skedde 

undervisning av veckans läsläxa med endast en halva av klassen. Även Lektion 4 

bedrevs i helklass och innehöll uppföljning av “Köttbullar och Makaroner” samt 

introduktion av kapitlet “Viktig Information”. Den femte lektionen var en uppföljning 

av “Viktig information” och bedrevs även den i halvklass. Under denna inspelning var 

vi närvarande klassrummet.  

 

4.2 Instruera  
Att instruera är en av de talhandlingar som läraren använde minst frekvent under 

studiens gång. När den undersökta läraren väl instruerar är instruktionerna tydliga och 

konkreta, vilket tyder på att läraren använder explicit undervisning. Instruktionerna sker 

stegvis och framförs ofta när eleverna ska arbeta enskilt. Exemplet nedan visar 

läsförståelsestrategin sammanfatta, som enligt läsfixarna, är kopplad till figuren 

Cowboyen. Exemplet är taget från Lektion 4 då läraren instruerar eleverna i att 

sammanfatta det tidigare kapitlet “Köttbullar och Makaroner”.  

 

L: Vi hade ju kapitlet om köttbullar och makaroner, ta några sekunder 

ensamma, hur skulle du nu med tre meningar... Vad hände i kapitlet du läste upp 

igår? Först hände de här, sedan de där, och vad avslutar vi med? Kommer du 

ihåg ”Amadeus”? Först, sedan… 

E: Därefter 

L: Därefter. Ta för er själva och tänk igenom vilka tre meningar ska jag göra 

innan jag får vara i par med en kompis. 

 

Exemplet visar tydligt hur en stegvis instruktion för att nå målet kan användas. Först 

förklaras vilken strategi som ska användas, vilket i detta exempel är Cowboyen. 

Eleverna sammanfattar genom att återberätta vad som hände i kapitlet. Därefter 

förklarar läraren hur eleverna ska konstruera meningar utifrån orden först, sedan och 

därefter. Instruktionen avslutas genom att läraren förtydligar målet: att eleverna 

självständigt ska använda läsförståelsestrategin. Genom att läraren involverar eleverna 

visar de aktivt hur de använder läsförsåelsestrategin och medverkar i att sammanfatta 

kapitlet. Trots elevinflytandet har läraren ett tydligt mål med instruktionen. 
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4.3 Efterfrågan 
Efterfråga är en av två talhandlingar som läraren använde mest frekvent i 

observationerna. Den undersökta läraren använder sig av denna talhandling på tre olika 

sätt. Dessa är att ställa frågor direkt från texten, ställa frågor mellan raderna samt ställa 

frågor som visar elevernas förhållningssätt till strategin. Vi har valt att fokusera på de 

två sistnämnda eftersom de är mest relevanta för elevernas utveckling av läsförståelse. 

Tre transkriberade exempel kommer att presenteras för att visa på variationen av 

frågorna. 

 

4.3.1 Ställa frågor mellan raderna  
Läraren ställer många frågor där eleverna kan finna svaren mellan raderna i texten och 

initierar att eleverna använder bilder i boken eller överskriften till kapitlet för att skapa 

en egen uppfattning om innehållet. För att ta reda på svaren till denna typ av frågor 

föreslår Läsfixarna två figurer som kan användas, Spågumman och Konstnären, vilka 

den undersökta läraren använder. Situationen nedan utspelar sig under Lektion 4 då 

läraren har genomgång av det nya kapitlet “Viktig information”. Eleverna har tidigare 

under lektionen spekulerat i vad kapitlet ska handla om och exemplet visar hur läraren 

ställer följdfrågor till deras kommentarer.  

 

L: De är lite tankar på vad de kan handla om. Men, nu är frågan, vilket 

rum samlas dom i? Hur ser du att det är ett speciellt rum? Vad har du för 

ord som gör att de är i ett speciellt rum, vilka ord tänker du på som gör att 

du vet vilket rum de är i? Hur ser du att de är i ett speciellt rum? 

 

Genom att eleverna har diskuterat vad kapitlet kan handla om, lär de sig att identifiera 

och tillämpa strategin förutspå. Lärarens följdfrågor skapar sedan möjlighet för eleverna 

att anamma en annan strategi, måla upp bilder. Detta skapar tillfälle för eleverna att 

utforma belägg för sina tolkningar och förklara hur de har förstått kontexten. Läraren 

visar under detta exempel på ett sätt att använda öppna frågor. Den här sortens frågor 

bygger upp en konversation där det krävs att eleverna tar ställning till sina tankar och 

kan ta initiativ till att ställa frågor, vilket tidigare forskning visar utvecklar elevers 

läsförståelse. 
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4.3.2 Ställa frågor om elevernas förhållningsätt 
Genom att efterfråga elvernas förhållningssätt kan läraren få dem att identifiera, 

reflektera och argumentera över läsförståelsestrategierna de använder. Det skapar en 

större medvetenhet och utvecklar kunskaperna om läsförståelse. I det första exemplet, 

som är taget från Lektion 2, frågar läraren vilken läsfixare som kan användas för att 

sammanfatta och ställer därpå följdfrågor. Det andra exemplet utspelar sig under 

Lektion 3 då läraren försöker få eleverna att reflektera över läsförståelsestrategierna.  

 

Exempel 1 

L: Vilken tänker du på? 

E: Cowboyeeeeeeen 

L: Varför använder du cowboyen? Varför är den bra? 

Exempel 2 

L: Dä de som kommer imorgon, där är de väldigt kluriga, här var de ju 

inte lika många men när man stöter på ett klurigt ord, hur brukar du lösa 

det för dig själv? Hur kommer du fram till vad det kan betyda? Hur gör 

du ”Setina” om du hittar ett nytt ord? Vilket sätt går du att få veta vad det 

kan betyda? 

 

I Exempel 1 visar läraren hur man kan ifrågasätta elevens val av strategi, vilket gör att 

eleven får motivera och fundera över valet. Detta ökar medvetenheten om strategiernas 

användningsområde och kan med hjälp av upprepad undervisning skapa självständighet 

i valet av läsförståelsestrategier. Istället för att ta reda på varför eleven har gjort ett 

specifikt strategival, är läraren i Exempel 2 ute efter att eleverna ska identifiera 

strategin. Elevernas respons till denna fråga visade att de kände sig förtrogna med 

strategin eftersom de kunde ge exempel på olika metoder för att förstå ett svårt ord. I 

båda exemplen visar läraren hur man framgångsrikt kan ställa frågor om elevernas 

förhållningssätt till strategierna och hur de får eleverna att verbalisera sina 

tankeprocesser. Genom att använda de olika efterfrågningarna i undervisningen av 

läsförståelse kan eleverna utveckla djupare kunskap om olika strategier och använda de 

på ett mer lyckosamt sätt.  

 

4.4 Bekräfta 
Den andra talhandlingen som den undersökta läraren använde sig mest frekvent av var 

att bekräfta. Det finns flera sätt att bekräfta elevernas tankar kring strategierna, vilket 
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denna lärare tydligt visar. De olika sätten är att omformulera, ge korta och långa 

kommentarer samt upprepa vad eleven sagt. 

 

4.4.1 Kommentarer  
Exemplet som följer visar hur läraren kan ge kommentarer på två olika sätt. I Exempel 1 

bekräftar läraren genom att ge korta kommentarer under en dialog från Lektion 4, då en 

elev förutspår vad som kommer hända i kapitlet “Viktig information”.  

  

E: Ja, de där han vill fråga om om han visste vad som hade hänt. 

L: Okej 

E: Å han pratar lite så här lite för snabbt så och barnen förstår inte så då får 

Olle läraren förklara. 

L: Okej, vad tänker Roger? 

E: Att den där när rektorn håller i pappret och tittar ut på skolgården och 

säger att man inte ska skräpa ner. 

L: Aha… 

  

Exempel 2 utspelar sig i den inledande delen av Lektion 4 då läraren försöker få 

eleverna att identifiera olika sätta för Reportern att ställa frågor. Exemplet visar hur 

läraren använder en längre kommentar för att bekräfta elevens förståelse av strategin. 

 

E: [ohörbart] … kan man säga att ibland att det är öppna eller stängda frågor. Om 

de är stängda frågor så kan man bara svara ja eller nej. Och om de är öppna 

frågor då kan man svara längre. 

L: Jättesmart! Att man tänker nästan, den där påsen,  har jag stängt igen den 

eller är den öppen. 

 

Genom att läraren ger både korta och långa kommentarer bekräftar det elevernas svar 

och visar att de är på rätt spår. Detta styrker även elevernas förmåga att välja rätt 

läsförståelsestrategi, då bekräftandet skapar en självsäkerhet. Läraren behåller ett 

elevfokus och utgår från elevernas läsförståelse när läraren väljer att bekräfta i en dialog. 

 

4.4.2  Omformulera och upprepa  
Genom omformulering och upprepning som visas i exempel 3 och 4 bekräftar läraren 

elevernas läsförståelse. Det transkriberade exemplet på omformuleringen identifierades 

under Lektion 1 då läraren använde Spågumman för att få eleverna att förutspå kapitlet 
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“Köttbullar och Makaroner”. Exempel 4 utspelar sig under den inledande delen av Lektion 

4. Den undersökta läraren har fört en intervju med en annan lärare för att modellera 

Reportern och transkriberingen utspelar sig när läraren efterfrågar olika sätt att ställa 

frågor.  

 

Exempel 3 

E: Att Astas mamma och pappa inte är där å sen måste Sigge laga mat. 

L: Men du tänker att de är, nu är de storebrossans tur att vara ansvarig 

hemma, okej! [Läraren nickar] 

 

Exempel 4 

E: Vad han hade ätit till lunch. 

L: Vad han hade ätit till lunch. [Läraren nickar] Fanns det fler olika svar 

där? [...] Vad var det för fråga då som just han kände? Vad var de för 

någon Annabell? [Läraren pekar mot eleven] 

E: Är du mätt? 

L: Är du mätt? [Läraren nickar] 

 

Vid användandet av omformulering utvecklar läraren elevernas svar med hjälp av andra 

ord. Detta gör att eleverna får möjlighet att bygga ut sitt ordförråd, vilket är en del i att få 

en förbättrad läsförståelse. Vid både omformulering och upprepning av elevernas respons 

förstärker läraren bekräftandet med hjälp av kroppsspråk, i form av nickningar, pekningar 

och ansiktsuttryck. 

 
4.5 Förklara 
Denna talhandling var en av de som förekom minst under inspelningarna. Förklaringarna 

var fåordiga och var främst till för att påminna eleverna vilken strategi figuren står för. 

Detta kan bero på att eleverna är bekanta med Läsfixarna sedan tidigare. I exemplet nedan 

ska läraren introducera det nya kapitlet “Viktig information” i Lektion 4 genom att använda 

figurerna Spågumman och Konstnären.  

 

Exempel 1 

L: Vi låser upp det nya kapitlet. Aha, spågumman. Viktig information, men 

viktig information ger oss också lite bilder som kan vara lite förvirrande. Va 

kan de här va? Va ger de här för? Här kan vi också nu få med oss den nya 

som vi inte pratat så mycket om, nu kan vi faktiskt också ta till oss 
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konstnären. Vilka bilder dyker upp i ditt huvud me vad det ska handla om? 

Vilka ord dyker upp? Nu får vi se vad säger ni i klassen, vad kommer kapitel 

10 handla om? 

 

Detta är ett tydligt exempel på hur läraren förklarar läsförståelsestrategin genom att 

benämna figuren och förklara innebörden. När läraren säger “Vilka bilder dyker upp i 

ditt huvud med vad det ska handla om? Vilka ord dyker upp?” förklaras hur strategin 

ska användas med hjälp av metaspråk. Det kan ses som en övergång från att benämna 

strategierna med endast figurernas namn till att förklara dem med hjälp av begrepp från 

läsförståelseundervisningen, till exempel att först benämna cowboyen för att sedan 

använda begreppet sammanfatta. Eleverna får således ett utvecklat begreppsinnehåll 

kring de olika läsförståelsestrategierna. Som vi lyft fram från tidigare forskning, är 

explicit undervisning viktig när läraren förklarar läsförståelsestrategierna, vilket den 

undersökta läraren gör med hjälp av sina tydliga förklaringar. 

 

4.6 Exemplifera  
Genom att läraren använder sig av att exemplifiera får eleverna möjlighet att förstå 

och tolka strategin på ett personligt plan. Konkreta exempel gör strategierna 

tydligare, vilket ökar elevernas möjlighet att tillämpa dem. I det första exemplet 

som är från Lektion 1, har eleverna precis diskuterat vad kommande kapitel 

“Köttbullar och Makaroner” ska handla om. Läraren exemplifierar här genom att 

dra en parallell till en tidigare matematiklektion. Det andra exemplet utspelar sig 

under Lektion 2 när eleverna har sammanfattat vad “Köttbullar och Makaroner” 

handlar om. Detta visar hur läraren använder ett konkret exempel för att förklara 

strategin.   

 

Exempel 1  

L: Hörrni, de här är ju som Marianne, också som i matte, där man får höra 

varandra prata. Precis som nu för ni använder ju inte samma ord. Ni 

utvecklar ju er lite varje gång och lägger till nått. 

Exempel 2  

L: När man sammanfattar ska man ju inte plocka allting, för de är ju mycket 

saker som är oviktigt, men, som du uttrycker, det viktiga. Å då är de ju lassot 

man kastar ut, jag samlar bara in de viktiga. 
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Båda situationerna visar hur läraren kan exemplifiera i ett klassrum genom att hänvisa till 

elevernas tidigare erfarenheter. Genom att basera exemplen på elevernas tidigare 

upplevelser, till exempel matematiklektionen, ger det möjlighet för individuell förståelse. 

Även den bildliga förklaringen, att kasta ut lassot, hjälper eleverna att konkretisera 

strategin, vilket ökar kunskapen för användning i praktiken.  

 

4.7 Tillämpa 
När läraren tillämpar de olika strategierna visar det på modellering i undervisningen, 

dock är denna en av de strategier som förekom minst under observationerna. Läraren 

kan tillämpa strategierna genom att använda sig själv som exempel eller förtydliga med 

rollspel. I denna studie visar ofta läraren tillämpning genom att agera med hela kroppen. 

Kroppsspråk har därför en betydande roll även i denna kategori när det gäller att 

kommunicera läsförståelse. Exempel 1 utspelas i Lektion 1 och visar lärarens 

modellering av Reportern genom att hen ställer frågor om elevernas erfarenheter och 

hur de har uppfattat kapitlet. Det andra exemplet har vi tagit från Lektion 4, då den 

undersökta läraren intervjuar en annan lärare för att visa eleverna hur frågor kan skilja 

sig åt. Transkriberingen visar den avslutande frasen av intervjun.   

 

Exempel 1  

L: Då kan jag vara en reporter som kommer till Jakob [Läraren låtsas 

använda en mikrofon].  Jaha, Jakob, vad har du hört talats om för inbrott? 

[Läraren går till Jakob och vänder mikrofonen mot honom] 

Eleven svarar [Läraren nickar lyssnande] 

Exempel 2  

L: Okej, nu använde jag mig utav reportern [gestikulerar användandet av 

mikrofon] och så fick vi igång Martin så han fick vara med lite också [pekar 

mot Martin]. 

 

Båda exemplen baseras på lärarens kroppsliga agerande, vilket gör att den verbala delen 

är knapphändig. Läraren använder oftast kroppsligt agerande i form av att anta en annan 

roll och avslutar sedan tillämpningen med en förklarande kommentar. En anledning till 

användandet av kroppsspråk kan vara för att eleverna går i årskurs 3 och behöver mer 

praktiska tillämpningar än abstrakta förklaringar. Förklaringen till att tillämpningarna är 

mer fysiska kan vara för att öka motivationen hos eleverna.  
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5 Diskussion 
Nedan diskuteras och ges en övergripande bild av hur de kommunikativa strategierna 

kan användas för att utveckla elevers läsförståelse. Kapitlet kommer även förklara hur 

de sex kategorierna är relevanta för yrkesverksamma lärare. Diskussionen kommer att 

avslutas med förslag på vidare forskning inom detta område.  

 

Läraren använder en återkommande struktur med välplanerade lektioner och tydliga 

tillvägagångssätt i undervisningen av läsförståelse. För att utveckla en god läsförståelse 

visar den ovannämnda forskningen att lärare bör använda en regelbunden struktur. Den 

undersökta läraren involverar kontinuerligt figurerna från materialet Läsfixarna i sin 

undervisning av läsförståelse. Detta kan ses som positivt då användandet av dessa 

figurer gör att läsförståelsestrategierna synliggörs och kan diskuteras med eleverna. 

Resultatet visar hur den undersökta läraren konkretiserar den abstrakta strategin med 

hjälp av en figur, vilket visar hur talhandlingarna påverkar undervisningen av 

läsförståelse. 

 

Läraren som undersökts i denna studie använder sig av och kombinerar alla sex 

kategorier av talhandlingar i sin undervisning. Kategorierna som läraren använde mest 

frekvent under inspelningarna var att efterfråga och att bekräfta. Den undersökta 

läraren visade att dessa två talhandlingar kan utföras på flertalet sätt. Därför valde vi att 

operationalisera begreppen för att göra analysen tydligare. Läraren använde 

talhandlingen efterfrågan genom att ställa olika typer av frågor samt talhandlingen 

bekräfta genom att kommentera, omformulera och upprepa. Användandet av att 

efterfråga och att bekräfta iakttogs främst i dialogerna, då de relaterade till varandra 

genom att läraren först ställde frågor och därefter bekräftade elevernas respons. 

Eftersom den undersökta läraren verkar bedriva en elevcentrerad undervisning, kan 

detta vara en anledning till att dialoger sker i klassrummet och det i sin tur skapar 

skapar möjligheter att använda dessa talhandlingar. När läraren utförde att efterfråga 

och att bekräfta var det främst i samband med läsförståelsestrategierna Spågumman och 

Konstnären. Detta kan bero på att eleverna behöver stöttning i sitt abstrakta tänkande 

när de exempelvis ska förutspå bokens handling. Läraren använde därför efterfrågan för 

att aktivera elevernas kognitiva tänkande och hjälpa dem använda och utveckla 

strategierna. Därefter bekräftade läraren elevernas tankar vilket kan tänkas vara för att 

stärka deras självförtroende i att använda strategierna självständigt. Detta skedde inte 
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enbart i användandet av Spågumman och Konstnären utan inom samtliga 

läsförståelsestrategier. Genom att aktivera det reflektiva tänkandet och stärka 

självförtroendet kan elevernas läsförståelse förbättras, vilket iakttogs i deras delaktighet 

och respons under lektionerna. Detta kan knytas till den tidigare forskningen som 

beskriver att öppna frågor hjälper eleverna att inferera och initiera egna frågor. När den 

undersökta läraren efterfrågade elevernas kännedom om sin läsförståelse gav det även 

verktyg för att skapa en individualiserad undervisning och bibehålla fokus på eleverna. 

Användandet av talhandlingarna att efterfråga och att bekräfta ger därför inte bara 

möjlighet att utveckla elevers läsförståelse utan även att utveckla lärarens didaktiska 

handlande.  

 

Utöver att efterfråga och att bekräfta visade inspelningarna även användandet av korta 

förklaringar och instruktioner.  Båda dessa talhandlingarna samt att tillämpa, förekom 

sällan i det undersökta klassrummet. Orsakerna till detta kan vara att eleverna är 

förtrogna med många av läsförståelsestrategierna, vilket gör att läraren inte behöver 

förklara, instruera eller tillämpa lika många nya strategier.  De få tillfällen när läraren 

använde dessa talhandlingar var främst i samband med läsförståelsestrategierna 

Cowboyen och Reportern. Det kan beror på att dessa strategier inte var lika befästa hos 

eleverna och behövde förtydligas. När läraren exempelvis förklarade dessa strategier 

var det ofta i samband med en tillämpning. Denna tillämpning bestod till stor del av 

kroppsspråk följt av en kort verbal kommentar. En icke verbal tendens iakttogs även när 

läraren exemplifierade och bekräftade i form av pekningar, nickningar och gester. Dessa 

användes frekvent i undervisningen av alla figurer av Läsfixarna. Icke verbal 

kommunikation kan ha en betydande roll eftersom den undersökta läraren undervisar i 

en årskurs 3. Lärarens kombination av verbala och icke verbala handlingar kan ha gjort 

att läsförståelsestrategierna blev mer konkreta för eleverna som då deltog aktivt i 

undervisningen. Resultatet visar hur läraren kombinerade olika talhandlingar för att 

utveckla elevernas kunskap om sin egen läsning. Det visade även att en kombination av 

en verbal och icke verbal kommunikation förekommer i undervisningen av läsförståelse.  

 

Vid jämförelse av Vargas studie (2013) och denna påträffas både likheter och 

skillnader. Den främsta likheten är användandet av kategorin att efterfråga. Både 

lärarna i  årskurs 3, årskurs 6 och  årskurs 7 visar ett frekvent användande av de olika 

sätten att ställa frågor. Skillnaden ligger i hur de olika undersökta lärarna följer upp sin 
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efterfrågan. Lärarna i årskurs 6 och 7 ställer ofta följdfrågor till sina efterfrågningar 

medan läraren i årskurs 3 mestadels bekräftar responsen. Detta kan förstås utifrån 

skillnaden i den kognitiva utvecklingen beroende på ålder, eftersom eleverna i de högre 

klasserna har fått mer träning i att formulera sig och följa dialogen som sker i 

klassrummet. En skillnad mellan Vargas studie (2013) och denna studie är att vi valt att 

uppmärksamma den icke verbala kommunikationen samt belysa relationen mellan 

verbal och icke verbal kommunikation. Vi har även valt att lyfta användningen av dessa 

talhandlingar i samband med den vanligt förekommande undervisningsmodellen 

Läsfixarna, eftersom det kan ge stöd i hur materialet kan användas i klassrummet.  

 

Denna studie kan vara användbara för verksamma lärare eftersom studien kan ge nya 

perspektiv på talhandlingar och göra lärare medvetna om sitt sätt att undervisa. Denna 

medvetenhet om det didaktiska handlandet kan i sin tur leda till en effektivare 

undervisning. Genom att lärare har kunskap om de olika talhandlingarna kan bland 

annat individualiseringen av undervisningen förbättras. Ett exempel på detta är då 

läraren använder efterfrågan för att synliggöra elevernas kunskaper och på så vis 

förhålla sig till deras kunskapsnivå.  

 

Eftersom läsning förekommer i alla ämnen bör undervisning i läsförståelse finnas i 

samtliga, vilket gör att de undersökta talhandlingarna kan användas av alla undervisande 

lärare. Vår, såväl som Vargas undersökning, kan därför ligga till grund för vidare 

forskning i andra ämnen, årskurser och skolformer. Studien visar även hur lärare kan 

kombinera verbal och icke verbal kommunikation i samband med användandet av 

Läsfixarna. Genom att fokusera på icke verbala strategier kan detta bli en intressant 

aspekt för vidare forskning. 
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6 Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att identifiera och analysera hur lärare kan kommunicera för 

att bidra till elevers utveckling av läsförståelse. Den består av en fallstudie, innehållande 

fem videoupptagningar från en lärares undervisning i årskurs tre. Studien har utgått från 

Vargas (2013) artikel ”Talaktsteoretiska perspektiv på skolans litteratursamtal: En 

studie i lärarens lingvistiska strategier”. I denna artikel finns sex kategorier som vi har 

använt som analysverktyg i form av en checklista för att tolka den insamlade empirin. 

Kategorierna är att instruera, att efterfråga, att bekräfta, att förklara, att exemplifiera 

och att tillämpa. I undersökningen observerades ett flertal talhandlingar som läraren 

använde i kommunikationen med eleverna, både verbalt och icke verbalt. Resultatet 

visade ett frekvent användande inom kategorierna att efterfråga och att bekräfta i det 

undersökta klassrummet. Dessa talhandlingar kan vara ett naturligt inslag i undervisning 

där dialogen har en framträdande roll. Genom att läraren använder talhandlingarna kan 

det stimulera elevernas tänkande och på så sätt utveckla deras läsförståelse. Den 

undersökta läraren har undervisat dessa elever om läsförståelsestrategier under en längre 

tid, vilket kan ha gjort att tillämpningar, förklaringar och exemplifieringar av 

strategierna var fåtaliga. Dessa tre talhandlingar visade sig dock användas genom icke 

verbal kommunikation vilket gjorde att vi kunde identifiera betydelsen av kroppsligt 

agerande för att förstärka de lingvistiska strategierna. Anledningen till att läraren 

använder sig av icke verbal kommunikation i hög utsträckning kan även bero på 

elevernas behov av konkret undervisning. Studien visar således att om läraren 

kombinerar de undersökta talhandlingarna i samspel med kroppsligt förstärkande kan 

elevernas läsförståelse utvecklas. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



  
 

24 

 



  
 

25 
 

Referenser 
Andreassen, Rune. (2008). Explicit undervisning i läsförståelse. I:I, Bråten (red.)   

Lärsförståelse i teori och praktik. 1.upp.(s.229-263). Lund: Studentlitteratur. 

 

Anmarkrud, Øistein. (2008). Skickliga lärares läsundervisning – med fokus på 

läsförståelse. I: I, Bråten (Red.) Läsförståelse i teori och praktik. (1. uppl.) (s.197-228). 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Anmarkrud, Øistein & Bråten, Ivar. (2012). Naturally-occurring comprehension 

strategies instruction in 9th-grade language arts classrooms. Scandinavian Journal of 

Educational Research, 56(6), 591-623. 

 

Bell, Judith. (2006). Introduktion till forskningsmetodik. 4., [uppdaterade] uppl. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Berg, Elisabeth. (2011). Läs- och skrivundervisning: teorier, trender och tradition. 1. 

uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Bryman, Alan. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber. 
 

Bråten, Ivar. (2008). Läsförståelse i teori och praktik. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. 
 

Chambers, Aidan. (2011). Böcker inom och omkring oss. (Ny, rev., utg.) Huddinge: X 

Publishing. 

 

Denscombe, Martyn. (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt 

inom samhällsvetenskaperna. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Elbro, Carsten. (2004). Läsning och läsundervisning. (1. uppl.) Stockholm: Liber.7. 

 

Esaiasson, Peter. (2012). Metodpraktikan : Konsten Att Studera Samhälle, Individ Och 

Marknad, n.p.: Stockholm : Norstedts juridik. 

 

Felth Sjölund, Ingela. (2012). Diamantjakten. Lärarhandledning. 1. uppl. Stockholm: 

Natur & kultur. 



  
 

26 

 

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

Stockholm: Vetenskapsrådet Tillgänglig på Internet: 

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

 

Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn. (1997). Forskningsmetodik: om 
kvalitativa och kvantitativa metoder. 2., [rev. och utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur. 
 

Reichenberg, Monica. (2008). Vägar till läsförståelse: texten, läsaren och samtalet. (1. 

uppl.) Stockholm: Natur & kultur. 

 

Reichenberg, Monica & Lundberg, Ingvar. (2011). Läsförståelse genom strukturerade 

textsamtal: för elever som behöver särskilt stöd. 1. uppl. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Rosén, Monica. (2012) Förändringar i läsvanor och läsförmåga bland 9- och 10-åringar. 

I: SOU 2012:10. Läsarnas marknad, marknadens läsare. Kulturdepartementet 

Litteraturutredningen. Stockholm. Hämtad 2016-11-18. 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2012/03/sou-

201210  

 

Searle, John R. (1979). Expression and meaning: studies in the theory of speech acts. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

 

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

Stockholm: Skolverket.  

 

Skolverket. (2016). PISA 2015. 15-åringars kunskaper i naturvetenskap, läsförståelse 

och matematik. Stockholm: Skolverket. Hämtad 2016-12-06, från: 

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolb

ok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3725 

 

SOU. (2012). Läsandets kultur. Kulturdepartementet Litteraturutredningen. Stockholm. 

Hämtad 2016-11-15, från: http://www.regeringen.se/sb/d/15600/a/200257 

 



  
 

27 

Stukát, Staffan. (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. 2. uppl. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Varga, Anita. (2013). Talaktsteoretiska perspektiv på skolans litteratursamtal: En 

studie i lärares lingvistiska strategier. Acta Didactica Norge, 7(1), Art-14. 

 

Varga, Anita; Hultgren, Frances & Widhe, Olle. (2015). Att stimulera elevers 

läsintresse: ett samverkansuppdrag. Stockholm. 

 

Varga, Anita. (2015). Metakognitiva perspektiv på läsförståelseprocessen: en studie av 

skolans textsamtal kring skönlitteratur. Nordisk Tidskrift för Allmändidaktik, 1(1), 43-

60. 

 

Westlund, Barbro. (2009). Att undervisa i läsförståelse: lässtrategier och studieteknik 

för de första skolåren. (1. utg.) Stockholm: Natur & kultur. 

 

Westlund, Barbro. (2015). Aktiv läskraft: att undervisa i lässtrategier för förståelse : 

högstadiet. 1. uppl. Stockholm: Natur & kultur. 

 

 



  
 

I 
 

Bilagor 
Bilaga A – Checklista 
Denna bilaga visar det registeringsschema i form av en checklista som användes under 

analysen. Tiden då talhandligarna användes noterades för att kunna gå tillbaka i 

materialet för en fördjupad analys. Kommentarsfälten fylldes i vid behov. 

 
Kategorier:          Tid: 

Exem   Exemplifiera             

            Efterfråga            

            Instruera            

            Bekräfta            

            Förklara            

            Tillämpa            

 
               Kommentar 

E            Exemplifiera  

              Efterfråga  

             Instruera  

             Bekräfta  

             Förklara  

             Tillämpa  

 
 


