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Abstract 
International student assessments show that reading comprehension among Swedish 

pupils has decreased and the Swedish school system has become less successful in 

compensating for the variety of pupils’ background. The aim of this study is to examine 

whether the reading triangle, which is an adaption of the text triangle, provides a 

beneficial model to use at lower secondary level to enhance advanced reading 

comprehension and to systematize the teaching of reading on the basis of models 

developed in research on writing. The study draws on Anglo-Saxon and Nordic research 

on the teaching of reading and writing, as well as theories of metacognition and visual 

learning. The results show that the reading triangle, after some modifications, can serve 

as a tool to make pupils aware of their reading process and at what level they read and 

analyse texts. Moreover, the model can be a tool for teachers to systematize their 

teaching of reading and clarifying on what levels they need to focus when planning their 

teaching of reading. 
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1 Inledning 
Genom senare PISA- och PIRLS-undersökningar och Skolinspektionens granskningar 

(2010; 2012; 2016) av svenska elevers läskompetens och läsundervisningen i svensk 

skola kan man se att en systematisk och explicit läsundervisning bör utvecklas för att 

barn ska förbättra sin läsfärdighet. Skolinspektionen påtalar också att kvaliteten på 

undervisningen kan skilja sig mycket åt, inte bara mellan skolor utan också att den 

bedrivs på väldigt olika sätt i olika klassrum inom en och samma skola. PISA 2015 

visar dessutom att klyftorna ökar mellan elever som presterar bra och dåligt och att 

skolan blivit sämre på att kompensera för socioekonomiska skillnader (Skolverket 

2016a). Ett särskilt fokus på läsning av sakprosa är av vikt, eftersom det är just vid 

läsning av sakprosa som elever stöter på flest problem. Norska forskare pekar på att läs-

undervisning kan utvecklas med stöd från skrivundervisningens modeller och 

systematik, där läsprocessen medvetandegörs och synliggörs (Roe 2014, Kulbrandstad 

2012). Jag kommer att studera en sådan modell i denna uppsats och föreslå 

förändringar.  

Den modell jag studerar är en utveckling av Torlaug Løkensgard Hoels modell 

texttriangeln (Dysthe, Hertzberg & Hoel 2011) till en lästriangel. Texttriangeln visar 

hur en skribent behöver arbeta på flera nivåer, från en global högre nivå där kunskaper 

och medvetenhet om syfte och mottagare är väsentliga till en lokal lägre nivå där 

skribenten behöver kunskaper om stavning, skiljetecken och annan formalia. 

Lästriangeln kan vara en modell för att visa på vilken nivå läsaren uppmärksammar 

texten i sin läsning. Tanken med lästriangeln är att synliggöra var fokus ligger i läs-

undervisningen. Om undervisningen ska fokusera på att lära ut olika texttyper som är 

vanligt förekommande i ett ämne, ska undervisningen befinna sig på den globala nivån, 

likaså om fokus är att se på skillnader i texter beroende på syftet med texten eller om 

mottagarna skiljer sig åt. Ska undervisningen istället under momentet behandla hur 

texten förklarar centrala begrepp befinner sig lärare och elever på en ordnivå, längre 

ner, i texttriangeln. Läsning och läsförståelse ska inte vara en mystisk aktivitet som inte 

går att få grepp om. Lärare ska kunna undervisa om läsning i sina ämnen, elever ska 

kunna förstå vad läraren pratar om och vad syftet är, och lästriangeln kan vara ett 

verktyg för att synliggöra detta. 

Läskompetens och läsförståelse är beroende av elevens kunskap om textens 

innehåll och om läsning. Frågeställningen: ”Vad är läsning?” kan inte besvaras av 

endast ett vetenskapsområde. Extra tydligt blir det för skolämnet svenska som 
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traditionellt har haft hand om läsundervisningen men som bygger på två discipliner: 

litteraturvetenskap och nordiska språk. Diskursen i styrdokument fokuserar på läs-

utveckling, något som kräver undervisningssystematik, metaförståelse, analysmodeller 

och ett utvecklat metaspråk för läskompetens. 

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med undersökningen är göra en explorativ studie av en modell för läsinlärning, 

lästriangeln (Hedelin & Wejrum 2015; Mossberg Schüllerqvist, Hedelin & Wejrum 

2016), som jag konstruerat tillsammans med två kollegor utifrån texttriangeln. 

Lästriangeln är en omvandling av texttriangeln och studien behandlar teorier som ligger 

bakom denna. Varje nivå i lästriangeln och texttriangeln kommer att analyseras för att 

undersöka hur dessa kan kopplas till forskning om läsning och läsprocessen.  

 

De frågor jag kommer att adressera är följande: 

1) Hur kan texttriangeln som är baserad på skrivforskning appliceras på läsforskning? 

2) Hur kan lästriangeln användas i läsundervisning på högstadiet? 

3) Är nivåerna i modellen texttriangeln direkt överförbara och stämmer innehållet 

överens för läsprocess och läsundervisning?  

4) Är det någon aspekt eller kategori som bör strykas eller tillkomma? 

 

Genom att studera texttriangeln och de bakomliggande teorierna vill jag undersöka de 

kopplingar som finns mellan skriv- och läsprocess och skriv- och läsundervisning och 

vilka aspekter som är relevanta att omsätta från skrivande till läsande.  

Med stöd i forskningsresultat om explicit läsundervisning, synligt lärande och meta-

kognition vill jag dels undersöka hur lästriangeln kan vara ett stöd för lärare då de 

planerar sin läsundervisning, dels hur den kan användas av elever för att utveckla deras 

läskompetens och sin medvetenhet om denna. Jag har för att avgränsa forskningsfrågan 

preciserat att de elever jag har i åtanke går på högstadiet, men de kan gå i årskurs fyra 

eller senare. Den läsforskning jag tar upp behandlar läsundervisning efter den första 

läsinlärningen, hur läsförståelse fördjupas, och eleverna behöver ha en förmåga att 

kunna använda abstrakta begrepp och modeller.  

Lästriangeln används i två moduler i Läslyftet: Lässtrategier för skönlitteratur där 

den primära målgruppen är lärare i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 4−9 

och Lässtrategier för ämnestexter där målgruppen är gymnasielärare i teoretiska och 
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andra textrika ämnen (Hedelin & Wejrum 2015; Mossberg Schüllerqvist, Hedelin & 

Wejrum 2016). I den här uppsatsen avser jag att utifrån fördjupade kunskaper om text-

triangeln kunna utveckla lästriangeln vidare och presentera hur den kan komma elever 

och lärare till gagn för att utveckla och systematisera läsundervisningen. 

 

 

1.2 Material och metod 

Föreliggande uppsats är en studie av en modellen lästriangeln (Hedelin & Wejrum 

2015; Mossberg Schüllerqvist, Hedelin & Wejrum 2016) som är konstruerad för dels 

läsundervisning, dels som modell för analys av text före, under och efter läsning.  

Modellen är en vidareutveckling av Torlaug Løkensgard Hoels modell texttriangeln 

(Dysthe, Hertzberg & Hoel 2011). Modellen utgör således uppsatsens material i enlighet 

med Bjereld, Demker och Hinnfors (2009:22) resonemang om att all forskning, även 

”teoretisk”, har ett material.    

Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) menar att modeller ska skiljas från teori. 

Medan en teori beskriver fenomens orsakssammanhang och förutsättningarna för dessa 

sammanhang åskådliggör en modell ordningsföljder mellan fenomen (Bjereld, Demker 

& Hinnfors 2009:76). Jag kommer att analysera hur lästriangeln relaterar till modellen 

texttriangeln och till teorier om läs- och skrivundervisning, metakognition och synligt 

lärande och diskuterar hur den kan användas av både lärare och elever. Den teoretiska 

bakgrunden hämtas från nordisk och anglosaxisk literacyforskning om explicit och 

stöttande skriv- och läsundervisning (Dysthe, Herzberg & Hoel 2011; Duke & Pearson 

2002; Olin-Scheller & Tengberg 2016), forskning om metakognition och synligt lärande 

(Hattie 2014) samt norsk forskning där skrivundervisningens systematik omsätts till 

läsundervisning (Roe 2014; Kulbrandstad 2012).  

Eftersom modellen lästriangeln inte undersökts tidigare kan uppsatsen också sägas 

vara explorativ. Precis som Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) skriver riskerar en 

explorativ studie, där ett område som är nytt och outforskat undersöks, leda till att 

studien främst blir en förberedelse till fortsatt forskning. Jag ser dock inte detta som ett 

problem utan resultaten i denna uppsats kan med fördel användas och ligga till grund 

för senare studier där empirin kan bli att undersöka lästriangelns användande i 

klassrummet. 

Utifrån behovet av att utveckla svenska elevers läsförståelseförmåga och 

läsundervisningen i svensk skola finns också ett behov av att utveckla stöd, modeller 
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och arbetssätt för detta arbete. Sådant stöd för vad som kan resultera i en effektiv 

läsundervisning behöver utvecklas utifrån befintlig forskning och prövas i ny forskning. 

Läsundervisning och modeller för läsundervisning för äldre elever är ett relativt out-

forskat fält i Sverige och den forskning som finns och används är framförallt anglo-

saxisk.  

 

 

2 Bakgrund och teoretisk ram 
I texten nedan presenteras den forskning och teoretiska ram som ligger till grund för 

litteraturstudien. Kapitet är delat i fyra delar; ett  inledande avsnitt som presenterar 

lästriangeln, ett avsnitt om texttriangeln och dess teoretiska grund, ett brett avsnitt om 

systematisk läs- och skrivundervisning och slutligen ett avsnitt som fokuserar på 

metakognition i relation till läs- och skrivundervisning. 

 

2.1 Modellen lästriangeln 
Som ett led i att systematisera läsundervisningen med utgångspunkt i skrivforskning och 

skrivundervisning har texttriangeln, där fokus är på skrivprocessen, omformats till en 

lästriangel där läsningen istället synliggörs (Hedelin & Wejrum 2015; Mossberg 

Schüllerqvist, Hedelin & Wejrum 2016). Tanken med lästriangeln är att visa vad som 

påverkar förståelse av text och att tydliggöra och beskriva var problem kan uppstå, vad 

lärare kan fokusera på i en systematisk läsundervisning och hur olika nivåer samverkar i 

läsförståelseprocessen. I Hedelin och Wejrums artikel (2015) används triangeln för att 

tydliggöra ett språkligt fokus i läsundervisning om skönlitteratur, men triangeln eller 

dess nivåer presenteras och analyseras inte närmare.  I Läslyftsmodulen Lässtrategier 

för ämnestexter används lästriangeln genomgående för att peka på aktuellt fokus i 

analysarbete före, under och efter läsning samt i läsundervisning i skolans samtliga 

textrika ämnen (Mossberg Schüllerqvist, Hedelin & Wejrum 2016). 

Lästriangeln är utformad på samma sätt som texttriangeln (Dysthe, Hertzberg & 

Hoel 2011:41) men är anpassad efter vad som sker och vad som påverkar under läsning 

av text istället för under skrivande av text.  
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Figur 1: Lästriangeln. Hedelin & Wejrum (2015). Omarbetad modell efter Dysthe, 
Hertzberg & Hoel 2011:41 
 
Modellen består av en triangel med basen upptill och den är indelad i fem horisontella 

nivåer; lässituation (syfte, avsändare), innehåll och struktur, meningar, ordval (inkl. 

stilfigurer, idiomatiska uttryck m.m.) samt tecken och uttal på nivån längst ner i 

triangeln. Till höger om triangeln finns en pil som går från global nivå högt upp i 

triangeln till en lokal nivå längst ner. Till vänster om triangeln finns en pil som pekar 

uppåt som står för sammanfogning, dvs. de lokala nivåerna påverkar de globala 

nivåerna vid läsning.  

Nedan presenteras texttriangeln och i kapitel 3 analyseras varje nivå i text- 

respektive lästriangeln för att undersöka hur omsättningen fungerar i relation till den 

teoretiska bakgrunden.  

 

 

2.2 Texttriangeln som utgångspunkt 

Texttriangeln  är en modell som kan användas metakognitivt för att både visa skribenten 

komplexiteten i textskrivandet och för att visa hur de olika nivåer som skrivandet äger 

rum i samverkar. Modellen presenteras bl.a. av Dysthe, Hertzberg och Hoel (2011) som 

lyfter fram hur modellen explicitgör vilken nivå skribenten arbetar med under skriv-

processen.   
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Figur 2: Texttriangeln (hämtad från Dysthe, Herzberg & Hoel 2011) 

 

De översta nivåerna är globala och behandlar de övergripande nivåer en skribent bör 

fokusera på i ett första skede. Texttriangelns översta nivå är benämnd med ”Skriv-

situation (syfte/mottagare)”. Dysthe, Hertzberg och Hoel (2011) pekar på vikten av att 

skribenten har kunskap och medvetenhet om skrivsituationen och dess kontext. 

Exempel på frågor som skribenten bör ha klart för sig är: Varför ska texten skrivas? 

Vem eller vilka ska läsa? Vad vill skribenten åstadkomma med texten? I vilken relation 

befinner sig skribent och läsare till varandra, både när det gäller social, kulturell och 

kanske historisk kontext?  

För att planera textens upplägg och struktur behöver skribenten ha kännedom om 

hur texter av det slag skribenten avser att skriva brukar se ut och läggas upp. Text-

struktur är placerat i nästa nivå i texttriangeln. På samma nivå finns också textens 

innehåll. För att skribenten ska lyckas i sin skrivprocess ska hen ha goda kunskaper om 

textens avsedda ämnesinnehåll och ha tillgång till de relevanta källor som krävs. 

Dysthe, Hertzberg och Hoel (2011) menar att dessa två översta nivåer i texttriangeln är 

utgångspunkten för skrivandet.  

Under de globala nivåerna följer nivåer som behandlar skribentens språkliga 

ställningstaganden. De går från en högre nivå i triangeln som behandlar textens 

meningsbyggnad och hur textbindningen ser ut till vilka ord skribenten väljer att 

använda. Längst ner i triangeln återfinns slutligen användning av skiljetecken, korrekt 

stavning och formalia som korrekt referenshantering och liknande. Triangeln går alltså 
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från ett övergripande perspektiv på den globala översta nivån till ett detaljperspektiv 

längst ner på den lokala nivån. Till vänster om triangeln finns en pil finns en pil som 

pekar på rörelse uppåt på ena sidan, benämnd ”Sammanfogning”, och en pil på andra 

sidan av triangeln som pekar nedåt som anger ”Global (högre) nivå” högre upp och 

”Lokal (lägre) nivå” längre ned. 

Nivåerna hänger samman genom att en viss texttyp som ska förekomma i en särkild 

kontext i ett specifikt syfte kräver en viss struktur, en viss meningslängd och en viss 

stilnivå på ordval för att bli tagen på allvar och kunna fylla det syfte som skribenten har. 

Om exempelvis skribenten skulle välja att använda stilfigurer som anaforer eller 

parallellism i en debattartikel kan det fungera utmärkt i ett led att övertyga läsaren, men 

om samma stilfigurer skulle användas i en nyhetsartikel skulle den uppfattas som 

osaklig och subjektiv.  

Texttriangeln kan således vara skribenten till hjälp för att göra rätt val under 

skrivandet i rätt skede. Det är ingen idé att lägga alltför mycket tid på att överväga olika 

formuleringar om inte skribenten är säker på att innehållet är relevant och hänger 

samman. Om partier i texten ska strykas därför att de inte passar in i strukturen eller för 

syftet med texten, är det onödigt att vara alltför omsorgsfull på detaljnivå innan 

skribenten försäkrat sig om att hen har träffat rätt på de globala nivåerna. 

Detta sätt att tydliggöra olika nivåer i texten och vad som är väsentligt att fokusera 

på först, har fått stor spridning för dess relevans också i arbete med återkoppling och 

formativ bedömning. I Skolverkets material Språket på väg 1 (2008) används text-

triangeln med en uppmaning till lärare att använda den som utgångspunkt vid 

granskning av elevtexter men också av muntliga framföranden. Skolverket (2008) 

menar att texttriangeln hjälper både lärare och elever att fokusera på innehåll och 

struktur istället för på t.ex. stavning innan de globala nivåerna fungerar. Bergh Nestlog 

(2012:59−60) diskuterar också i sin avhandling hur texttriangeln kan belysa hur 

skrivprocessen kan delas i olika steg och hur dessa samverkar. Goda skribenter lägger 

vikt och tid vid den globala nivån och förmår växla mellan nivåerna och få dem att 

samverka, medan ovana skribenter ofta fastnar på den lokala nivå, något som stärks av 

flera forskare som Kronholm-Cederberg (2009) och Truscott (1999). 

I en tidigare version av texttriangeln (Hoel 2001:28) är nivåerna likartade med vissa 

smärre skillnader. I den äldre har Hoel placerat ”Innehåll” och ”Genreschema” på 

samma nivå som ”Innehåll/Struktur” i den senare versionen. I nivån under finns 

”Organisering av innehållet” på en egen plats – något som saknas men motsvarar 
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”Struktur” i ”Innehåll/Struktur” i den senare. Det betyder att det är en nivå mindre i den 

senare texttriangeln. Det betyder också att Hoel valt att ta bort genrebegreppet. I den 

äldre modellen finns ”Satser” ovanför ordnivån medan Hoel valt att ange ”Meningar” i 

den nyare (Hoel 2001:28; Dysthe, Hertzberg & Hoel 2011:41). 

Hoel (2001) beskriver de kognitiva processer som äger rum under skrivande med 

utgångspunkt från forskning av Linda Flower och John R. Hayes, och delar in 

skrivandet i deloperationer som integreras med varandra. Dessa deloperationer ligger på 

olika nivåer, från att vara medveten om skrivsituation och syfte, till att ta stavnings-

beslut. Hoel menar att ju högre nivå i texttriangeln som skribenten arbetar på, desto 

större krav ställs på kognitiv förmåga som abstraktionsförmåga. Texttriangeln beskriver 

således en kognitiv hierarki. Hoel menar att det kräver mer av skribenten att arbeta på 

och ta beslut på den globala nivån än på den lokala nivån. Den skribent som är osäker 

på t.ex. stavning och skiljetecken och lägger mycket möda på den nivån, får svårt att ha 

tankekraft kvar åt den övre nivåerna. En van skribent kan snabbt växla mellan nivåerna 

och kan hushålla med sin energi och använda den där den är mest relevant för 

situationen (Hoel 2001). 

Hoels texttriangel är en utveckling av Hillocks modell ”Plans and Processes in 

Composing” (Hillocks 1987:73). Hillocks presenterar modellen i artikeln ”Synthesis of 

Research on Teaching Writing” (1987) där han sammanfattar tjugo års skrivforskning 

baserad på hans egen metastudie (Hillocks 1986). Hillocks modell är en triangel med 

basen upptill, precis som Hoels, och har följande nivåer räknat uppifrån (egen 

översättning inom parentes):  

 

1) Purposes and Constraints (syften och regler/restriktioner/anvisningar)  

2) delad i två; a) Discourse Knowledge and Processes (schemata, criteria, and 

strategies for particular writing tasks) och b) Content Knowledge and 

Processes (strategies for recalling, collecting and transforming data)” (a) 

kunskap om diskursen samt processer b) kunskap om innehållet samt 

processer) 

3) Gist Units (nyckelpartier) 

4) Semantic Units (betydelsebärande delar)  

5) Verbatim Units (delar på ordnivå) 

6) Graphemic Units (delar på teckennivå) 

7) Editing (redigering) 
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Trianglarna följer varandra i upplägget men exempelvis nivån “Gist Unit” saknar 

motsvarighet i Hoels modell. Gist betyder kärna och nivån avser de texter en skribent  

formulerar i korta sammanfattningar under skrivprocessen för att notera vad den senare 

ska utveckla. Det kan vara stödord och korta resonemng som fångar textens kärna och 

som skribenten i nästa skede avser att utveckla. Den sista nivån saknar också en 

motsvarighet i Hoels modell. Editing handlar om att redigera texten och utföra de 

korrekturändringar som krävs. Det kan t.ex. innefatta stavningsrättning, stryka upp-

repningar eller lägga till förtydliganden. 

Hillocks bygger i sin tur modellen utifrån C. Bereiters artikel ”Development in 

Writing” från 1980. Bereitner menar att de övre nivåerna inte bara påverkar det arbete 

som sker på lägre nivåer, skriver Hillocks (1987). Påverkan kan också ske nerifrån och 

upp. Exempelvis kan syftet med skrivuppgiften och förutsättningarna för att göra den 

förändras under arbetets gång på en lägre nivå i triangeln. En annan text än den från 

början avsedda växer fram och ibland kan skribenten låta den nya texten förändra vad 

hen vill göra med texten (Hillocks 1987). 

 

 
2.3 Systematisk skriv- och läsundervisning 

Skolinspektionen har i en rad granskningar av undervisning i ämnet svenska kunnat 

konstatera att i många klassrum saknas en systematik i hur undervisningen bedrivs. 

Lektioner saknar ofta en tydlig början och ett tydligt avslut och syftet med lektionen 

klargörs inte. Texter som används i undervisningen behandlas inte före läsningen vilket 

gör att elevernas förkunskaper inte aktiveras och texterna är inte relaterade till elevernas 

eget liv och det saknas en bred repertoar av texter. Hur undervisningen ser ut skiljer sig 

dock väsentligt åt mellan olika klassrum och lärare och kvaliteten skiftar mycket vilket 

blir problematiskt i ett likvärdighetsperspektiv (Skolinspektionen 2010; 2012; 2016). 

Detta kan beaktas ytterligare efter senaste PISA-resultaten som visar att klyftorna ökar 

och att skolan är sämre på att kompensera skillnader i socioekonomisk bakgrund  

(Skolverket 2016a). 

Förmåga att läsa och skriva hänger tätt samman. Tidigare skiljde skolan noggrant 

den första läsinlärningen och den första skrivinlärningen åt men senare forskning visar 

att barns läsförmåga ofta sker i samspel med att de utforskar sitt eget skrivande 

(Kulbrandstad 2012). Det är svårt att ägna sig åt skrivande utan att själv läsa det man 
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skriver och textläsning i skolan följs ofta av skrivuppgifter (Bergh Nestlog 2012). 

Begreppet litteracitet, från engelskans literacy, blir mer och mer vanligt förekommande 

– ett begrepp som rymmer både läs- och skrivkompetens. Lite förvirrande blir samman-

kopplingen mellan förmågorna ibland. Exempelvis heter Skolverkets stora nationella 

kompetensutvecklingsinsats för alla lärare i Sverige Läslyftet, vilket signalerar att den 

enbart innehåller en satsning på läsundervisning och en utvecklad läskompetens. Så är 

dock inte fallet och webbplatsen där allt material är publicerat heter Läs- och skriv-

portalen (Skolverket 2016b). 

En systematisk undervisning om skrivande har dock förekommit i svenska skolor 

under en rad år där det exempelvis skett metaundervisning med beskrivning av skriv-

processens steg, ofta utifrån Strömqvists modell (Strömqvist 1989) och skrivtärningen 

(Strömqvist 1989:51) där tärningens sidor fått symbolisera de olika perspektiv ett ämne 

kan undersökas utifrån i skrivandets förberedelse- och insamlingsfas: 

  

1) Beskrivning 

2) Jämförelse 

3) Association 

4) Analys 

5) Användning 

6) Argumentation 

 

Tärningens olika sidor kan vridas och vändas på precis som skribenten kan vrida och 

vända på olika sidor av ett ämne som hen ska skriva om. 

Portfoliometodiken är en annan metametod där elevernas skrivförmåga och skriv-

utveckling synliggjorts, tidigare i form av pärmar och mappar och numera oftast digitalt 

(se exempelvis Taube 1997 och Krogh 2007). Genom en skrivportfolio får läraren en 

tydlig bild av var eleverna befinner sig och hur deras utveckling ser ut vilket utgör en 

effektiv grund för formativ undervisning. Portfolion blir också ett underlag för eleverna 

att se sin egen utveckling och blir en grund för att forma nya lärandemål. 

Genrepedagogiken har också haft en storhetsperiod i svensk skola där elever efter 

en cirkelmodell med tydliga steg fått träna sig i att skriva texter inom olika genrer efter 

förebilder (Gibbons 2013; 2016; Johansson & Ring 2015). 

Efter att Lgr11 (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: 

reviderad 2016) infördes har lärare i alla ämnen ett framskrivet ansvar för att ansvara 

Analys Beskrivning 

Jämförelse Användning 
Association 

Argumen-
tation 

Figur 3: Skrivtärningen. Efter Strömqvist 1989:51 
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för språkutvecklingen inom det egna ämnet och begreppen ”språk i alla ämnen” och 

”språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt” blev centrala i fortbildning av lärare och i 

skolutveckling, se exempelvis Skolverkets utbildningspaket Språk i alla ämnen, kom-

mentarmaterialet Få syn på språket och Bergh Nestlog och Fristedts antologi (2016). I 

det centrala innehållet för bildämnet i årskurs 7−9 står exempelvis att undervisningen 

ska innehålla: ”Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders 

utformning och budskap” (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011 2016:30) och i kemiämnet: ”Dokumentation av undersökningar med tabeller, dia-

gram, bilder och skriftliga rapporter” (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 2016:181). Det betyder att läs- och skrivundervisningen inte längre 

är svenskämnets uppgift, utan alla lärare har ett gemensamt ansvar men med fokus på 

den läs- och skrivkompetens som behövs i det egna ämnet. Förmåga att läsa och skriva 

blir inte ett mål i sig utan en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig undervisning, 

visa sina kunskaper och ta en aktiv del både i skola, fritid och så småningom i samhälls- 

och arbetsliv (Roe 2014). 

Den systematik som beskrivs ovan har dock saknats i läsundervisningen efter den 

första läsinlärningen. Roe (2014) påpekar att ju högre upp i årskurserna eleverna 

kommer, desto större krav ställs på deras läskompetens. Skolämnena blir mer speci-

aliserade, texterna mer komplicerade och abstrakta. Eleverna behöver läsa kritiskt och 

reflekterande och ha kunskaper om en bred repertoar av texttyper. De ska också ha 

utvecklat ett både brett och djupt ämnespecifikt ordförråd och kunna skilja mellan 

begrepp i vardagsdomänen och i den specialiserade ämnesdomänen (Macken-Horarik 

1996; 1998), som exempelvis den vardagliga användningen av ordet massa till skillnad 

mot begreppet massa i fysikämnet. 

Roe (2014) föreslår att den systematik som förekommer i skrivundervisningen kan 

överföras och omsättas i läsundervisning. Hon menar att få lärare undervisar om och är 

medvetna om de lässtrategier som goda och avancerade läsare använder sig av och som 

explicit kan läras ut och tränas i en stöttande undervisning där läraren går före och 

vägleder och gradvis överlåter ansvaret till eleven (Duke & Pearson 2002) i klassrum 

där en dialogisk strategiundervisning används (Olin-Scheller & Tengberg 2016). 

Lässtrategier har dock fått en stark genomslagskraft under senare år i svensk skola 

baserat på anglosaxisk forskning som exempelvis Palinscar och Browns (1984) 

Reciprocal Teaching där fyra lässtrategier används; föregripa, ställa frågor, reda ut och 

sammanfatta. Reciprocal Teaching ligger till grund för utformningen av läsunder-
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visningssatsningen ”En läsande klass” som fått stort genomslag på låg- och mellan-

stadiet. Några svenska forskare som fått stor uppmärksamhet är exempelvis Barbro 

Westlund, Monica Reichenberg, Christina Olin-Scheller och Michael Tengberg. I den 

pågående satsningen Läslyftet står en explicit läsundervisning med lässtrategier i fokus. 

En konkret metod från skrivundervisningen som Roe (2014) föreslår för 

läsundervisning är användningen av portfolio. Genom att samla elevens arbeten över tid 

synliggörs lärandet och utgör ett underlag för formativ undervisning. Exempel på 

arbeten som kan rymmas i en läsportfolio är uppgifter i samband med textläsning, 

metareflektioner om hur eleven uppfattat en eller flera lässtratgier i samband med text-

läsning och inspelade textsamtal. Mossberg Schüllerqvist ger fler exempel i artikeln 

”Bedömning och självvärdering” (2015). 

 

2.4 Metakognition och läsundervisning 

Att undervisa om och att låta elever använda sig av metakognitiva förmågor har visat 

sig vara effektivt för inlärning. Det betyder att eleverna inte bara behöver lära sig och 

träna sig i exempelvis läsande och skrivande, utan de behöver få undervisning och 

kunskap om processen. De behöver lära sig hur det går det till när man läser och skriver 

och hur en god och erfaren läsare och skribent gör och tänker. Elever behöver tränas i 

att reflektera över hur de själva gör och vad de behöver utveckla utifrån förståelse för 

vad som krävs för att läsa och skriva olika texter med olika form och innehåll. Eleverna 

behöver ges tid att tänka, samtala eller skriva om sin egen förmåga.   

Ett flertal forskare delar in läsprocessen i tre steg: vad läsaren gör före läsningen, 

vad läsaren gör under läsningen och vad läsaren gör efter läsningen (Roe 2014:111; 

Kulbrandstad 2012:185). Att synliggöra för elever att läsandet är en aktiv process som 

kräver en arbetsinsats är fruktbart (Bråten 2007). Eleverna behöver bli medvetna om att 

de behöver aktivera sina förkunskaper om både ämnet och texttypen innan de börjar 

läsa. Bråten (2007) menar att förkunskaperna är det mest relevanta för läsförståelsen.  

Som ett led i att medvetandegöra eleverna om den viktiga fasen före läsning för att 

förstå texten kan delar av Tønnessons (2012) partituranalys användas. Tønnesson 

jämför läsandet av sakprosa med att läsa ett partitur där man kan identifiera många 

instrument och stämmor. Följande frågor från Tønnessons partituranalys är giltiga att 

söka svar på före läsning för att förstå hur texten ska läsas (Tønnesson 2012:96−104, 

egen översättning):  

1) Vilken kulturell kontext är relevant för att förstå texten? 
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2) I vilken situation blev texten till och hur skiljer den sig från vår? 

3) Vilken genre/texttyp tillhör texten? 

4) Vilka hänvisningar till andra texter finns och vad har de för betydelse? 

5) Hur har texten blivit uppfattad? 

6) Genom vilka medier förmedlas texten? 

7) Vilken är den språkligt-retoriska strategin i texten? 

 

Om en läsare har svaren på partituranalysens frågor har hen förutsättningar att förstå 

den text som ska läsas. Tønnesson visar genom sina frågor hur komplex textläsning och 

läsförståelse är. 

En explicit läsundervisning är en metakognitiv undervisning, där läraren i ett första 

steg presenterar den lässtrategi som ska läras ut och varför strategin är nyttig. Duke och 

Pearson (2002) presenterar följande femstegsmodell som ligger till grund för eller liknar 

vanligt förekommande undervisningsupplägg där man använder sig av scaffolding, 

stöttning, i fem steg: 

1) Explicit beskrivning av strategin samt när och hur den ska användas. 

2) Lärare modellerar strategin under gemensam läsning av text. Läraren modellerar 

och tänker högt. 

3) Gemensamt prövande av strategin i klassen. 

4) Eleverna prövar strategin i mindre grupper. 

5) Självständig användning av strategin. Återkoppling i grupper, sen i helklass. 

 

Femstegsmodellen visar ett gradvis överlämnande av ansvaret för inlärningen från 

läraren till den enskilda eleven, men där läraren hela tiden ska finnas närvarande för att 

stödja eleven då hen behöver. Ett annat sätt att beskriva den gradvisa överlämningen 

som exempelvis förekommer i en rad undervisningsfilmer på nätet är: ”I do” – ”We do” 

– ”You do” där ”I” är läraren, ”We” är klassen och läraren tillsammans och slutligen 

”You”, eleverna tillsammans i mindre grupper eller enskilt. Bakom modellen och 

tanken om en stöttande undervisning ligger Vygotskijs lärteorier om den proximala 

utvecklingszonen som eleven kan nå när läraren går före och visar vägen och stöttar 

under arbetet. 

Roe (2014) anser att den viktigaste läsarstrategin är metakognitiv, läsaren behöver 

kunna kontrollera sin egen läsning. En läsare behöver vara aktiv i sin tankeprocess 

under sin läsning för att uppfatta när den stöter på svårigheter. En god läsare går tillbaka 
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i texten och läser om när något blir obegripligt eller tar reda på vad t.ex. ett ord betyder 

som är väsentligt för att förstå vad texten behandlar. En mindre god och oerfaren läsare 

läser vidare utan att uppmärksamma att den inte förstått och uppfattar inte eventuella 

svårigheter i texten, eftersom hela texten är svår och förståelsen blir ytlig. Vikten av att 

kunna kontrollera sin egen läsning har uppmärksammats och 1 juli reviderades Lgr 11 

genom att ett nytt kunskapskrav för läsning i årskurs 1 lades till och där finns 

exempelvis följande formulering: ”Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också 

uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse 

av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.”  

Bråten och Samuelstuen (2005) kallar de strategier läsaren använder för att 

kontrollera sin förståelse för övervakningsstrategier. De har formulerat ytterligare tre 

grupper av strategier läsare använder sig av för att skapa förståelse: minnesstrategier, 

organiseringsstrategier och elaboreringsstrategier. Minnesstrategierna kan t.ex. vara att 

memorera, skriva upp och minnas gammal kunskap som har med texten att göra. 

Organiseringsstrategierna handlar om att kunna sortera och gruppera, att veta vilken 

kunskap som hör ihop med vad. Elaboreringsstrategier är de strategier som kräver att 

läsaren omsätter det lästa på något sätt, t.ex. syntetiserar gammal kunskap med ny och 

skapar en ny förståelse. 

 

 

3 Analys och resultat 
I detta avsnitt kommer jag att anlysera och presentera resultaten av undersökningen. 

Inledningsvis analyseras lästriangelns nivåer i relation till läsprocessen och som en 

omsättning av texttriangeln och dess funktion i skrivprocessen och i skrivundervisning. 

Därefter analyseras lästriangeln som ett metakognitivt analysverktyg för eleven före, 

under och efter läsning innan jag slutligen analyserar lästriangeln som stöd för lärares 

läsundervisning.  

 

3.1 Lästriangelns nivåer i relation till läsprocessen 

På lästriangelns översta, globala, nivå, finns lässituationen. Här kan läsaren ha god 

hjälp av Tønnessons partituranalys (2012). Läsaren behöver vara medveten om varför 

hen läser texten eftersom det påverkar hur texten ska läsas och vad som är av vikt. 

Josephson (1991) fastlår att en läsare måste ha syftet med läsningen klart för sig för att 
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ha möjlighet att förstå texten. Läsaren behöver vidare fundera över i vilken historisk och 

kulturell kontext hen befinner sig i för att kunna relatera denna till skribentens kontext 

(Tønnesson 2012). Om en text är skriven i en för läsaren okänd del av världen kan den 

ha svårt att förstå både textens innehåll och form utan att skaffa sig förkunskaper. Om 

läsaren istället befinner sig en historisk annorlunda kontext än skribenten, kan det t.ex. 

vara svårt att förstå vilka händelser och personer som omnämns eller kunna uppfatta 

språkliga nyanser som skämt eller specifika uttryck. Om vi istället skulle utgå från 

Hillocks modell (1987:73) där syfte och förutsättningar omnämns istället för den mer 

generella ”skrivsituationen” i Hoels textriangel (Dysthe, Herzberg & Hoel 2011) kanske 

detta tydligare uttrycker vad som kan ingå i nivån när skrivprocessen ska omvandlas till 

en läsprocess. Förutsättningarna som omger läsningen kan ha stor inverkan på hur en 

text läses och förstås och har läsaren förutsättningarna klart för sig innan läsning kan 

hen välja rätt lässtrategier. Om en elev exempelvis har tio minuter på sig att läsa ett 

kapitel i ett läromedel behöver eleven snabbt skaffa sig en överblick och välja ut det 

viktigaste i texten som t.ex. läsa rubriker, faktarutor och sammanfattningar för att vara 

säker på att få en bild av hela kapitlet. Har eleven istället tre lektioner på sig att läsa 

samma text kan hen välja att läsa långsamt och omsorgsfullt, stanna upp, läsa om, föra 

anteckningar och reda ut oklarheter. 

På nästa nivå återfinns innehåll och struktur. Vi har kunnat konstatera att ju mer 

läsaren har kunskaper om innehållet i texten innan läsning, desto lättare har den att 

förstå. Men läsaren behöver också ha kännedom om textstrukturer för att förstå och 

kunna navigera sig fram i texten. För den som är obekant med förordets funktion i en 

roman kan det bli förvirrade att det kan vara skrivet av en annan författare, har ett annat 

sorts språk och att texten inte hänger ihop med resten av boken. Den som istället läser 

en avhandling från pärm till pärm för att ta reda på om den kan vara relevant för egen 

forskning kan få lägga mycket tid i onödan innan den hittar de guldkorn som eftersöks. 

Om läsaren istället börjar med att läsa abstrakt och läser igenom referenserna för att se 

om de är relevanta kan hen mycket snabbare bestämma om avhandlingen är till nytta. 

När det gäller struktur kan läsaren också titta på om strukturen är logisk. Om texten inte 

hänger väl samman blir den svår för läsaren att följa. Nivån i Hillocks modell (1987:73) 

är också delad i två med samma indelning mot kunskap om innehåll och kunskap om 

texttyp. I Hillocks modell anges dock inom parenteser exempel på vad som avses. Dessa 

exempel kan underlätta och fördjupa tolkningen och användningen av modellen, men 

kan också göra den klumpigare i sin utformning. Där återfinner vi exempelvis 
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kunskaper om strategier för olika specifika skrivuppgifter och aktivering av kognitiva 

scheman som hjälper skribenten att välja rätt struktur (Roe 2014; Kintsch 1998). Denna 

precisering kan tillföra nivån ”innehåll/struktur” i en omsättning till läsning genom sina 

tydliga exempel, men innehållsmässigt sker ingen förändring.  

En nivå som återfinns i Hillocks modell innan nästa nivå är ”Gist Units” som kan 

översättas med kärndelar eller nyckelpartier. Här avser Hillocks en del i skrivprocessen 

då skribenten utifrån syfte, mottagare, kunskaper om ämnet och om texttypen börjar 

formulera viktiga delar som ska ingå i texten. Om vi istället ser på läsprocessen – finns 

ett liknande steg där? Kanske skulle en sådan nivå kunna fånga det som sker hos läsaren 

under läsningen när den formulerar och omprovar hypoteser om vilka som är de 

viktigaste delarna i texten. Kanske kan nivån omfatta strategierna att kunna urskilja 

viktig information, hitta samband, dra slutsatser och kunna sammanfatta under läsning 

(Roe 2014). 

Den tredje nivån avser meningar och meningsbyggnad. En komplicerad sats-

byggnad kan försvåra läsningen liksom en flitig användning av passivsatser, t.ex. 

”framskrivs” istället för ”att skriva fram”, och en vänstertyngd i meningarna. I en 

vänstertung mening finns många ord innan, på den väntra sidan av, det finita verbet. I 

den typen av meningar, som är vanliga i formella texter, ställs högre krav på läsaren att 

kunna avgöra vem som gör vad. Med hjälp av meningsbyggnaden kan skribenten ha 

avsett att åstadkomma vissa effekter. Men hur tolkar läsaren en text full av stackatokorta 

meningar eller texter där meningarna istället aldrig tycks ta slut? Hur påverkar det 

läsarens förståelse av texten? På meningsnivån är textbindningen också relevant. Finns 

ett logiskt samband mellan meningarna eller lämnas läsaren att själv länka samman och 

skapa en röd tråd? 

Längre ner i triangeln, på en lokal nivå, återfinns ordval. Ord och begrepp utgör en 

väsentlig del av läsförståelsen. När läsaren stöter på ett okänt ord och begrepp kan den 

ha olika strategier för att komma runt problemet. Ofta drar läsaren slutsatser utifrån 

kontexten, men kan lätt hamna fel i sin tolkning. I skolan fokuseras ofta på ämnes-

specifika ord och begrepp vilket gör att dessa oftast inte är problematiska. Svårare kan 

det vara med mellanfrekventa ord (Golden & Kulbrandstad 2016), som inte är 

ämnesspecifika och som ämnesläraren förutsätter att eleven redan kan. Det kan vara ord 

som ”påverkar”, ”betyder” och ”orsakar”. Metaforer är andra exempel på ord om kan 

ställa till det i läsprocessen, särkilt för flerspråkiga läsare och läsare som läser och tolkar 

bokstavligt. Många metaforer är så inkorporerade i språket att det kan vara svårt för en 
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god läsare att uppmärksamma att de kan bereda problem för andra. Exempel är uttryck 

som ”att luta sig på bevisningen” och ”hålla fast vid ett ställningstagande”. Idiomatiska 

uttryck hör också hit. När stilfigurer förekommer kan det vara intressant att undersöka 

vad de får för betydelse för hur texten uppfattas som helhet och om de uppfyller avsett 

syfte.  

Längst ner i lästriangeln återfinns tecken och uttal. Om ord är felstavade kan 

förståelsen ibland försvåras, liksom vid felaktiga avstavningar, sär- och hopskrivningar 

och felaktig användning av skiljetecken. Tre utropstecken kan användas i ett personligt 

sms medan samma användning av skiljetecken i ett myndighetsbrev skulle få läsaren att 

tvivla på dess äkthet och allvarligt menade avsikt. Om ”uttal” ska vara med kan 

diskuteras. Uttal har med tal att göra och inte med läsning. Men vid lyssnning på en 

inspelad text och uttalet är felaktigt kan budskapet missförstås. 

I Hillocks modell finns ytterligare en nivå längst ner i triangeln; att redigera och 

korrigera på detaljnivå. Eftersom läsningsakten saknar en konkret produkt kan nivån 

vara svår att omsätta till läsning. Under läsningen kontrollerar en god läsare sig själv, 

rättar sig när hen märker att det blir fel och går tillbaka i texten om hen uppfattat en 

passage i texten som ogenomtränglig. En sådan egenkontroll och korrigering sker både 

under och efter läsningen, men likadant kan det vara i skrivprocessen. Därför skulle 

man kan välja att lägga till en nivå även i lästriangeln för att den tätare ska följa 

läsprocessens steg. 

Både i Hillocks modell (Hillocks 1987:73) och Hoels första texttriangel (Hoel 

2001:28) saknas de pilar som visar hur de olika nivåerna påverkar varandra och 

samverkar. I den senaste texttriangeln (Dysthe, Hertzberg & Hoel 2011:41) finns en 

pilar för ”Sammanfogning” av texten mellan texttriangelns nivåer och förflyttning  från 

global nivå till lokal nivå i skrivprocessen. Den rörelse och påverkan som sker mellan 

nivåerna och som Bereiter omtalar redan 1980 dyker således upp i den senaste 

texttriangeln från 2011, mer än trettio år senare. Sammanfogningen till en text i 

skrivprocessen kan jämföras med hur en läsare tolkar och fogar samman de olika 

nivåerna under läsning och skapar sig en förståelse. 

Medan Hillocks triangel (1987:73) tydligare beskriver skrivprocessens steg är fokus 

i Hoels texttriangel (2001:28; Dysthe, Hertxberg & Hoel 2011:41) själva texten – och 

Hoel har också kallat modellen för en texttriangel och inte för en skrivtriangel – även 

om den handlar om skrivprocessen. Nivåerna i Hoels textriangel belyser också hur man 

kan se på en text ur olika aspekter och exempelvis göra bedömningar eller ge formativ 
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återkoppling för fortsatt skrivande. I en omsättning från texttriangel till lästriangel 

behöver samma överväganden göras för vad som ska stå i fokus, texten som ska läsas 

eller de aktiviteter läsaren gör under läsning. 

 

3.2 Lästriangeln som ett metakognitivt verktyg för eleven 

Lästriangeln kan fungera som ett metakognitivt verktyg i klassrummet, både för klassen 

i undervisningssituationen och för den enskilda eleven. Lästriangeln finns som 

kopieringsunderlag och eleven kan få en egen lästriangel och använda den för att 

synliggöra vad som är svårt i en specifik text eller för att beskriva olika texter och syn-

liggöra vad som påverkar att de uppfattas som lika eller olika under läsningen.  

Om många elever i en undervisningsgrupp visar sig ha svårt att exempelvis förstå 

metaforiska uttryck, kan läraren välja att stanna vid den nivån under en period, 

Som metakognitivt verktyg för eleven kan den bli en utgångspunkt för själv-

reflektioner, i skrift eller i samtal. Därigenom blir den ett hjälpmedel för att synliggöra 

lärandet och blir en utgångspunkt för formativ undervisning (Hattie 2014). 

 

3.3 Lästriangeln som stöd i lärares läsundervisning 

Varje nivå i texttriangeln är värd att behandla specifikt i undervisningen, men sam-

bandet mellan nivåerna behöver också behandlas. Ordvalet påverkar hur läsaren 

uppfattar texten och dess budskap. Om målgruppen är förskolebarn bör detta synas i 

ordval och i vad som läsaren förutsätts veta. Om målgruppen är svensklärare bör skrib-

enten undvika särskrivningar om hen önskar bli tagen på allvar. Med hjälp av läs-

triangeln kan läraren visa hur nivåerna hänger ihop och påverkar varandra i läsför-

ståelseprocessen. 

Lästriangeln kan också tillhandahålla en bild av var läraren väljer att lägga fokus på 

sin läsundervisning. Läsundervisningen kan tyckas stor och ogörlig att rama in men med 

hjälp av modellen skulle läraren kunna finna en systematik. Om läraren märker att 

eleverna behöver förstå hur olika meningsbyggnad kan se ut och vilken effekt det får på 

hur texter uppfattas och tolkas, planerar läraren för en läsundervsing på meningsnivå. 

Då kan läraren också visa hur valet av meningsbyggnad påverkar hur vi uppfattar text-

typen. Nivåerna samverkar med varandra. 

Om lästriangeln finns i klassrummet kan läraren visa eleverna var de befinner sig i 

diskussionen. Skolinspektionen efterlyser tydliga början och slut på lektioner och ett 

sätt kan vara att i slutet av ett textsamtal eller en gemensam textläsning peka ut på 
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vilken nivå  samtalet och lärandet befunnit sig. Då kan läraren sammanfatta och visa 

riktningen vad hen planerar att läsundervisningen ska handla om vid nästa tillfälle.  

Utifrån lärarens kunskap om sina elever och deras läskompetens kan läraren 

bestämma vilken nivå i lästriangeln som är mest relevant att lägga tid vid. 

 

 

4 Slutsats och sammanfattande diskussion 
Läsning, liksom skrivning, är en oerhört komplex aktivitet. Men medan skrivprocessen 

är synlig genom den text som produceras är läsprocessen oftast en tyst aktivitet och 

därmed ”mystisk” för den som strävar med att förstå hur det går till och hur en 

avancerad läsförmåga kan utvecklas. Genom att läraren modellerar hur hen gör och 

tänker före, under och efter läsning och genom textsamtal med kamrater, kan även den 

kämpande läsaren få syn på hur läsningen kan gå till. Genom att läsningen bryts ner i 

mindre delar som synliggörs i undervisningen, kan en avancerad läsförståelse utvecklas 

av många fler elever och det är kämpande läsare som utvecklas mest av en explicit 

läsundervisning (Roe 2014; Olin-Scheller & Tengberg 2016). 

Att omforma skrivundervisningens texttriangel till en lästriangel är ett försök att 

bidra till att utveckla läsundervisningen och ytterligare avmystifiera läsningen och bidra 

till en djupare och mer avancerad läsförståelse för fler elever. Resultaten av analysen 

visar att texttriangelns nivåer är relevanta och möjliga att omsätta för läsning och 

läsundervisning. Hoel (2001, 2011) har valt att ta bort två av nivåerna från Hillocks 

modell från 1987, en förändring som medför att texttriangeln ligger närmare texten i sig 

än skrivprocessen, även om den är avsedd för skrivande. Det kan ha att göra med att 

Hoel också lyfter fram texttriangeln som ett modell för textanalys vid exempelvis 

responsarbete. Det är inte skribentens skrivprocess som bedöms utan produkten. 

Utifrån analysen vill jag pröva att lägga in ytterligare en nivå i lästriangeln, 

nämligen kärndelar eller nyckelpartier. Detta eftersom läsarens förmåga att finna de 

väsentligaste delarna i en text har en avgörande betydelse för förståelsen av texten som 

helhet. Ytterligare en förändring är att jag bytt ut den uppåtriktade pilen för 

”Sammanfogning” mot en dubbelriktad pil för ”Textförståelse”. Anledningen är att jag 

tydligt vill visa att textförståelsen hänger samman och att nivåerna samverkar då läsaren 

skapar sig en förståelse under läsning. Ett resultat av den här analysen är således att den 

börjar med en lästriangel men genom en viss omformning leder analysen fram till en 

annan, reviderad, modell av lästriangeln. 
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Figur 4: Lästriangeln, reviderad. Omarbetad modell efter Dysthe, Hertzberg & Hoel 

2011:41 

 

Resultaten visar att modellen kan utgöra ett verktyg för att synliggöra för elever hur 

läsprocessen ser ut och tydliggöra på vilken nivå de själva arbetar. Lärare kan undervisa 

om hur de olika nivåerna är en del av läsprocessen och hur nivåerna samverkar. 

Eleverna kan då bli medvetna om vilken nivå som utgör fokus för ett undervisnings-

moment och får syftet tydliggjort. Eleverna kan också använda triangeln som ett visuellt 

verktyg under reflektion och självskattning.  

Modellen kan också utgöra ett verktyg för lärare att systematisera var de ska lägga 

fokus i sin läsundervisning. Nivåerna tydliggör komponenter som inverkar på 

läsförståelsen och kan utgöra ett stöd vid planering. 

Den dubbla funktionen, att lästriangeln både kan fungera som modell för textanalys 

före, under och efter läsning samt som modell för hur läraren kan lägga upp sin 

undervisning, gör modellen mycket användbar.  

Empirin i denna uppsats utgjordes  av modellen lästriangeln som presenterades 

under rubriken ”Bakgrund och teoretisk ram”.  Precis som nämndes i metodkapitlet är 

risken med en explorativ studie att den snarare kan bli en utgångspunkt för vidare 

forskning än att kunna påvisa tydliga resultat. Men det är just som en sådan utgångs-

punkt som uppsatsen kan fungera. Det skulle vara intressant att göra studier i 

undervisingsgrupper om lästriangeln kan bidra till en systematisk läsundervisning i 

klassrummet, om den kan vara ett stöd i lärares planering för läsundervisningen och om 

den kan utgöra ett verktyg för att synliggöra elevers läskompetens. Det framstår därför 
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som angeläget att i vidare forskning undersöka lästriangelns relevans i läsundervisning, 

exempelvis på högstadiet. En annan aspekt som också kan undersökas i kommande 

forskning är hur lästriangeln kan användas och eventuellt omformas vid läsning av 

multimodala texter som t.ex. innehåller verbaltext, bildelement, diagram och länkar. 

Elever läser digitala texter i högutsträckning som innehåller flera modaliteter och hur 

dessa modaliteter samverkar och påverkar läsförståelsen är ytterligare aspekter att 

undersöka i vidare forskning. 
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