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Abstract 

 

The aim of the study is to gain an understanding of how two teachers in the lower level 

of compulsory school, through the way they organize the teaching of reading with a 

focus on reading aloud, give pupils a possibility to converse about texts in order to 

develop an understanding of the texts. The study builds on two observations that focus 

on the possibilities that teachers give the pupils for conversation and the activities that 

deepen their understanding of the text they have read. Supplementary material consists 

of interviews with the two teachers. The collected material has been analysed with two 

analytical tools, sequential reading elements and textual mobility. The theoretical 

premises for the study are the sociocultural perspective (Säljö, 2012), reception theory 

(Rosenblatt, 2002; Langer, 2005) and Christie’s (1998) view of the teaching process in 

terms of macro-genres. The teachers’ comments from the study show that both teachers 

have the intention to ask reflective questions which give the pupils a chance for 

conversation at both associative and interactive level, but the observations showed that 

most of the teachers’ questions gave the pupils a possibility to move within the text 

through text-based mobility.  
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Tack 
Ett stort tack till vår handledare Pia Visén för stöttning och handledning under hela 

processen.  
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1 Inledning 

Läsning är en väsentlig del av skolans undervisning och det är därför av betydelse att 

elever ges möjlighet utveckla sin läsförståelse i tidig ålder. Sedan 1971 har elevers 

förmåga att läsa och förstå texter minskat (SOU, 2012:50), även resultatet från PIRLS 

2011 visar att elever i Sverige har försämrat sin läsförmåga (Skolverket, 2012:6). Den 

senaste PISA-rapporten från 2015 påvisar visserligen en positiv vändning av svenska 

elevers läsförståelse från tidigare år. Resultatet har förbättrats sedan 2012, men är dock 

inte på samma nivå som PISA 2000 (Skolverket, 2016:22). Skolan har i uppdrag att 

förbereda elever och ge dem verktyg till att kunna leva och verka i dagens 

informationssamhälle som är i ständig utveckling. Det krävs att elever kan kommunicera 

både muntligt och skriftligt, och därför är det av vikt att elever ges möjlighet att utveckla 

sin läsförmåga genom läsundervisning (Skolverket, 2011:9). Om elever ges möjlighet 

att arbeta med aktiviteter som utvecklar läsförståelse i tidig ålder ger det dem också goda 

förutsättningar för fortsatt lärande i skolan (Rosén, 2012:113). I årskurs 3 ska elever, 

enligt det centrala innehållet i läroplanen, kunna använda olika lässtrategier för att kunna 

tolka och förstå olika texter samt anpassa läsningen efter textens form och innehåll 

(Skolverket, 2011:248). I skolans arbete med texter används därför många olika 

strategier för att tolka och förstå texter, vilket kan leda till en utvecklad läsförståelse. En 

insats som Skolverket (2017) har gjort för att möta dessa olika behov och krav är att 

införa Läslyftet, en lärarfortbildning som ska förbättra elevers läsförståelse och 

skrivförmåga. En metod som ofta används i skolan finns presenterad i Läsfixarna och 

består av olika läsförståelsestrategier (Westlund, 2012; Gonzalez, Wedsberg & 

Wendéus, 2014). I läroplanen (Skolverket, 2011:227) framgår det att elever bör få 

möjlighet att använda olika läsförståelsestrategier och vi finner därför att det är av 

intresse att undersöka hur lärare låter elever arbeta med texter. Av egna erfarenheter från 

verksamhetsförlagd utbildning förstår vi att studien är relevant eftersom lärarens arbete 

med läsande är ett aktuellt ämne ute i skolorna. Den här studien kan bidra med kunskap 

om hur lärare kan organisera sin läsundervisning.  

 

 

 

 

 



  
 

4 

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att förstå hur två lärare organiserar läsundervisning med 

utgångspunkt i högläsning. Studien fokuserar på de möjligheter som lärarna ger eleverna 

till samtal och aktiviteter för att fördjupa deras förståelse av texter som läses högt.  

- Hur organiserar läraren läsandet vid ett högläsningstillfälle? 

- Vad erbjuder läraren eleverna att tala om genom sitt sätt att ställa frågor till 

texten? 

 

3 Bakgrund 

Kapitlet lyfter fram den tidigare forskning som utgör grunden för studien. Vidare i 

kapitlet uppmärksammas högläsning och lärarens betydelse (3.1), samtal om böcker 

(3.2), lärarens roll (3.3) och undervisningspraktikerna i studien som en del av 

läsundervisningen (3.4).  

 

3.1 Högläsning och lärarens betydelse 

Högläsning och hur lärare arbetar med högläsning har betydelse för elevers 

läsutveckling (Fox, 2013:4). Fox konstaterar att vissa lärare anser att högläsning i tidig 

ålder är onödig i relation till elevernas läskunnighet. De slutsatser som Fox kan dra av 

studien är dock att genom högläsning av en vuxen ges barnet bättre förutsättningar att 

lära sig läsa. Barn som får lyssna på högläsning i tidig ålder ges flera positiva fördelar; 

några av dem är ett större ordförråd, förståelse av meningsbyggnad samt en förståelse 

av hur texter är uppbyggda (Fox, 2013:4).  

 

Högläsning bidrar till flertalet positiva följder för elever. Jönssons (2007) avhandling 

Litteraturarbetets möjligheter: en studie av barns läsning i årskurs F–3 syftar till att 

synliggöra de yngre elevernas läsning med fokus på skönlitteratur i skolan (Jönsson, 

2007:23). Undersökningen i en klass utfördes genom dokumentation av det vardagliga 

arbetet med läsning i form av videoinspelning och ljudupptagning samt genom 

intervjusamtal med elever, och insamling av lärarens anteckningar (Jönsson, 2007:33). 

I avhandlingen presenteras en slutsats som visar att berättelser framställer andras 

erfarenheter som elever och lärare tillsammans kan tillägna sig. Forskaren menar att det 

är positivt att eleverna får reflektera över andras erfarenheter (Jönsson, 2007:10). När 

elever får chans till reflektion får de möjlighet att göra personliga kopplingar till texten, 
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som Rosenblatt (2002) skriver i sin bok Litteraturläsning som utforskning och 

upptäcktsresa. Hon skriver om betydelsen av att det finns ett samspel mellan läsare och 

text, och att det beroende på situationen utvecklas olika typer av samspel (Rosenblatt, 

2002:39).  

 

Läraren har en avgörande betydelse för hur högläsningen struktureras. Vid högläsning 

menar Jönsson (2007) att alla elever oavsett läsförmåga kan vara med och ta emot den 

information som texten förmedlar (Jönsson, 2007). Läraren kan på så sätt välja texter 

som är mer komplexa eftersom de bearbetar texten tillsammans. Vid högläsning av 

lärare menar Jönsson (2007:10) vidare att elever möts av olika problem som lärare har 

goda möjligheter att ta upp till diskussion. Under läsningen bör läraren vara 

uppmärksam på elevers reaktioner eftersom de kan visa på bristande förståelse. Det är 

läraren som har ansvar för att eleverna ges möjlighet att skapa förståelse och mening 

med högläsningen (Jönsson, 2007:10). 

 

Under de senaste åren har svenska elevers läsförståelse minskat och i en studie av 

Westlund (2013) studeras orsakerna till detta. Hon jämför svenska elever med 

kanadensiska och har intervjuat fem lärare från vardera land om deras syn på 

läsförståelse och bedömning. Avhandlingen visar skillnader mellan de olika ländernas 

lärare, dels i det stöd som ges till elever i arbetet med läsförståelse, dels i vilket syfte 

läraren har med lektionen. Beroende på vilken avsikt lärare har med högläsningen kan 

den användas på olika sätt.  

 

3.2 Lärarens roll  

Lärarens roll är avgörande för elevers läsutveckling eftersom en stor del av 

undervisningstiden består av att lärare talar och agerar i klassrummet (Ewald, 2007). 

Läraren ska genom sin pedagogiska roll vägleda elever mot lärande och organisera 

verksamheten i klassrummet (Ewald, 2007:372). Visserligen är det läroplanen som styr 

vad läraren ska undervisa om, men det är läraren som bestämmer hur arbetsgången ska 

struktureras (Ewald, 2007:129). Om läraren visar ett engagemang för sina elevers 

intressen, svagheter och styrkor kan läraren individualisera och organisera 

undervisningen i klassrummet utifrån eleverna i klassen (Westlund, 2013:372; Krantz, 

2011:29; Molloy, 2002:309). Alla barn som börjar skolan har olika förutsättningar till 

lärande eftersom de har olika erfarenheter med sig. Läraren bör därför vara medveten 
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om vilken kunskapsnivå eleverna befinner sig på, för att kunna anpassa undervisningen 

utifrån elevernas behov och möta dem på ett lämpligt sätt (Westlund, 2013:372; Krantz, 

2011:29; Fält, 2013:24–25). I den här studien riktas fokus mot lärarens roll i arbetet med 

texter vid högläsning.  

 

3.3 Samtal om böcker 

Samtal om böcker i läsundervisningen kan organiseras på flera olika sätt. Läraren kan 

använda undervisningsstrategier för att främja elevers läsförståelse (Palincsar och 

Brown, 1984:120–125). Med utgångspunkt i sin forskning har Palincsar och Brown 

skapat en undervisningsmodell, Reciprocal teaching (RT-modellen) där läsaren 

använder sig av fyra olika strategier för att bearbeta en text: sammanfatta, ifrågasätta 

och reda ut oklarheter, ställa frågor och förutsäga. Strategierna hjälper eleverna att öka 

förståelsen av texter genom att läraren gör dem delaktiga i undervisningen. Genom en 

ständig interaktion mellan lärare och elever får eleverna stöd från både lärare och 

klasskamrater för att utveckla sin läsförståelse (Palincsar & Brown 1984:120–125). RT-

modellen ligger till grund för läsfixarna, det arbetssätt som lärarna i denna studie 

använder sig av. Läsfixarna beskrivs närmare i avsnitt 3.4 om undervisningspraktikerna. 

 

3.4 Undervisningspraktikerna i studien 

Studiens två undervisningspraktiker använder alltså arbetsmaterialet Läsfixarna. 

(Westlund, 2012). Arbetsmaterialet baseras på de olika strategierna vilka symboliseras 

av olika figurer. Det är Fröken Detektiv som reder ut oklarheter i texten, till exempel 

svåra ord. Spågumman Julia förutspår och ställer hypoteser om vad som kommer att 

hända i texten, Nicke Nyfiken ställer frågor till texten och Cowboy-Jim som 

sammanfattar texten (Westlund, 2012:192). Lärarna arbetar med metoden på likartat sätt 

och väver kontinuerligt in läsförståelsestrategierna i läsundervisningen för att öka 

elevers förståelse för texten. Lärarna utgår från boken En läsande klass som är en 

studiehandledning skriven av lärarna Gonzalez, Wedsberg och Wendéus (2014), som 

har byggt vidare på Westlunds modell. Studiehandledningen innehåller 

lektionsplaneringar som fokuserar på användning av de olika läsförståelsestrategierna. 

Westlunds (2012) modell har här utökats med karaktären konstnären som ska uppmana 

till skapande av inre bilder. Begreppen spågumman, detektiven, reportern, cowboyen 

och konstnären används i studiens resultatkapitel och diskussion endast för att beskriva 
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lärarnas sätt att organisera läsundervisning, medan analysen genomförs utifrån de 

vetenskapliga analysbegreppen textrörlighet och läsförlopp vilka beskrivs i avsnitt 5.3.  

 

4 Teori 

I följande kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkter som studien baseras. Kapitlet 

är uppdelat i tre underrubriker där vi presenterar den sociokulturella teorin (4.1), 

receptionsteorier (4.2) samt undervisningsförlopp (4.3).  

 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Inom det sociokulturella perspektivet utgår man från att sociala samspel bidrar till ett 

utvecklat lärande (Säljö, 2012:195). Perspektivet grundar sig i Vygotskijs arbete om 

lärande och utveckling. Kunskap utvecklas vid själva deltagandet i sociala samspel och 

kan således inte föras över mellan människor. Ett socialt samspel där kunskap kan 

utvecklas är något som varje skola har möjlighet att förverkliga och arbeta med. Lärare 

behöver organisera samspelet för att ge eleverna möjligheter att delta och tillägna sig 

kunskap (Säljö, 2012:195–196). Den sociokulturella synen på lärande ligger till grund 

för denna studie.  

 

4.2 Receptionsteorier 

 

Receptionsteorin uppmärksammar också samspel, men fokuserar på mötet mellan läsare 

och text. Teorin betonar vikten av att skapa meningsfulla och givande möten för att 

utveckla förståelse av texten. Ett av de begrepp som beskriver mötet är transaktion 

(Rosenblatt, 2002:5), vilket innebär det samspel mellan text och läsare som sker vid 

läsandet. Lärare påverkar elevers förståelse av texter genom sitt sätt att ställa frågor. 

Frågorna kan hjälpa eleverna att leva sig in i texter, vilket enligt Rosenblatt (2002:54) 

kan ge en ökad förståelse av textens innehåll. Rosenblatt (2002:5–10) nämner två 

begrepp som är centrala vid läsning, efferent läsning och estetisk läsning. Efferent 

läsning innebär att läsaren utvecklar en förståelse som gör att de uppfattar det som 

explicit uttrycks i texter. Estetisk läsning är när läsaren lever sig in i texten och kan göra 

personliga och känslomässiga kopplingar, vilket gör att läsaren tolkar texten mer 

grundligt. Rosenblatt (2002) menar att läraren bör vara medveten om att textens 

ämnesinnehåll ska hjälpa elever att utveckla sin läsförståelse, och läraren måste därför 

också tänka på vilka eleverna är som med sina erfarenheter ska kunna förstå texten. Alla 
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elever har varierande erfarenheter med sig in i läsandet vilket leder till att ord och 

budskap kan uppfattas på olika sätt av individerna (Rosenblatt, 2002:39).  

 

I samspelet mellan text och läsare uppstår föreställningsvärldar vilka utvecklas när nya 

idéer väcks hos individen. När läsaren träder in i textens föreställningsvärldar skapas 

förståelser av texten vid olika tillfällen under läsandet. (Langer, 2005:23–24). När 

läsaren bygger upp sina föreställningsvärldar menar Langer (2005) att de kan genomgå 

fyra olika faser som hjälper dem att skapa förståelse. Före läsningen befinner sig läsaren 

utanför texten, och när läsandet börjar träder hen in i texten och börjar bygga sin 

föreställningsvärld, vilket är fas 1. Under fas 2 rör sig läsaren i texten och försöker skapa 

ordning i sin föreställningsvärld. Läsaren utvecklar kunskaper och uppfattningar utifrån 

den förståelse som hen redan skapat om texten. Med utgångspunkt i läsarens 

erfarenheter och samtal med andra om deras erfarenheter fördjupas elevens förståelse 

under läsandets gång. I fas 3 går läsaren ut från texten och börjar reflektera över de 

kunskaper som hen samlat in. Den sista fasen, fas 4, innefattar avslutet av läsningen och 

läsaren ska nu bearbeta texten och sätta in den i ett större sammanhang. Läsaren kan då 

reflektera över de uppfattningar och upplevelser som hen fått vid läsningen av texten. 

Vidare kan även en jämförelse med andra texter göras och diskussioner om författarens 

avsikt och budskap kan lyftas fram (Langer, 2005:31–35).  

 

Receptionsteoriernas beskrivningar av textmöten, och då framförallt  Langer (2005) och 

teorin om föreställningsvärldar, är grundläggande för hur föreliggande studie ser på 

elevers läsande. Langers receptionsteori ligger till grund för analysverktyget 

textrörlighet (se kapitel 5.3). Textrörlighetsbegreppet ger kategorier som närmare 

beskriver vad som kan ske i mötet mellan text och läsare. 

 

4.3 Undervisningsförlopp 

  

En teoretiker som ryms under ett övergripande sociokulturellt perspektiv är Frances 

Christie. Hon har beskrivit hur ett undervisningsförlopp kan delas in i tre makrogenrer. 

Undervisningsförloppet kan ses som en cykel av lärande där lärare och elever 

tillsammans fördjupar sig i ett specifikt område. Processen sträcker sig från början när 

ämnet introduceras och fram tills att det avslutas (Christie, 1998:154). Undervisningen 

kan delas in i tre Curriculum genres Curriculum Initiation, Curriculum Collaboration 

och Curriculum Closure. Dessa tre makrogenrer delas i sin tur in i olika strukturelement, 
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i vilka olika aktiviteter ingår (Christie, 1998:157). I studien specifieras 

undervisningsförloppet genom analysbegreppet läsförlopp med dess fem 

strukturelement (Hallesson, Visen, Folkeryd & af Geijerstam, u.a.). Dessa är 

kontextualisering och textualisering i Curriculum Initiation, läsande i Curriculum 

Collaboration, uppföljning och funktion i Curriculum Closure. Dessa beskrivs närmare 

i avsnitt 5.3. Beskrivningen av läsförloppet är härledd ur Christies (1998) definition av 

undervisningens makrogenrer och strukturelement (af Geijerstam, 2006; Hallesson m.fl. 

u.a.). I tabell 1 nedan illustreras hur läsförloppet förhåller sig till Christies (1998) tre 

genrer i undervisningsförloppet.  

 

Tabell 1. Relationen mellan Curriculum Genres och läsförloppet. 

Curriculum Genres Läsförlopp Beskrivning av 

strukturelementen i 

läsförloppet 

Curriculum Initiation Kontextualisering Lärare och elever skapar en 

gemensam förståelse för 

textens ämnesinnehåll. 

Textualisering Läraren förklarar hur läsandet 

kommer att gå till och 

exempelvis textens struktur, 

språk och genre. 

Curriculum Collaboration Läsande Själva läsandet. 

Curriculum Closure Uppföljning Hur läraren väljer att arbeta 

vidare med texten.  

Funktion Hur läraren presenterar det 

uttalade syftet med att läsa 

texten. 

 

Tabell 1 är en sammanställning av hur Curriculum genres och läsförlopp hänger 

samman. Teorin om undervisningsgenrer och hur dessa bildar ett förlopp bestående av 

strukturelement ligger till grund för hur föreliggande studie söker förståelse för 

undervisningens organisation. 

 

5 Metod och material 

I kapitlet presenteras och diskuteras de metoder och material som studien bygger på. I 

följande avsnitt presenteras vårt urval (5.1), datainsamlingsmetoder (5.2), 

analysmetoder (5.3), genomförande av analys (5.4) och etik (5.5).  
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5.1 Urval 

Undersökningen inleddes med att vi kontaktade två verksamma lärare via mail för att 

höra om intresset för att delta i studien fanns. Lärarna i studien benämns som Lärare 1 

och Lärare 2. Lärare 1 har arbetat som lärare i 17 år och Lärare 2 har varit verksam 

lärare i 20 år. Lärare 1 arbetar som klasslärare i en årskurs 2 och Lärare 2 arbetar som 

klasslärare i en årskurs 3. De två skolorna som deltar i studien ligger nära oss geografiskt 

och kan enligt Denscombe (2009:39) därför ses som ett bekvämlighetsurval. Det innebär 

bland annat att valen vi gjort gynnar vårt tidsperspektiv eftersom vi har en begränsad tid 

på oss att utföra studien.  

 

5.2 Datainsamlingsmetoder 

Genom att förena olika metoder vid insamling av empiri får forskaren en bredare bild 

av det som studeras (Denscombe, 2009:152). Undersökningen bygger på kvalitativa 

undersökningsmetoder i form av observationer med kompletterande intervjuer där syftet 

är att tolka den insamlade datan. På skolorna började insamlingsprocessen med att 

genomföra en intervju med läraren. Intervjufrågorna (se bilaga 8) var utgångspunkt i 

intervjuerna som ägde rum i klassrummen innan lektionerna började, och de pågick i 

cirka 20 minuter. Efter intervjuerna genomfördes observationer i klassrummen av 

lektioner som varade i cirka 40 minuter. I början av lektionerna presenterade vi oss och 

berättade vad syftet med besöket var. Därefter placerade vi oss längst bak i klassrummen 

vid ett bord. Under lektionerna utgick vi från ett observationsschema (se bilaga A) men 

förde även parallellt anteckningar.  

 

5.2.1 Observationer 

Studien bygger på observationer för att skapa en djupare förståelse för hur lärarna 

organiserar läsundervisningen. Vi har använt oss av observation efter särskilt 

registreringsschema som enligt Stukát (2011) används när man i förhand vet vilka 

beteenden och händelser som man ska titta efter. Båda lektionerna utspelade sig i 

helklass där vi studerade hur samspelet mellan lärare och elever såg ut. Dilemmat som 

finns när en observation görs är att inte påverka den naturliga undervisningsmiljön. 

Valet av placering gjordes för att minimera risken att påverka samspelet mellan lärare 

och elever (Denscombe, 2009:283–285).  
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För att underlätta iakttagandet användes observationsschemat med begränsade punkter 

som checkades av under observationen. Eftersom att vi var två observatörer gynnades 

undersökningen av att våra anteckningar kompletterade varandra (Denscombe, 

2009:274–275). Vi hade skapat ett eget observationsschema som fokuserade på de delar 

som vi ville studera. Schemat innefattar olika kategorier som grundar sig i 

textrörlighetens dimensioner utifrån elevagerande och läraragerande. De tre olika 

textrörlighetstyperna i analysmetoden är textbaserad rörlighet, associativ rörlighet och 

interaktiv textrörlighet, vilka beskrivs närmare i avsnittet 5.3. För att studera 

läsförloppet under observationen använde vi oss av löpande protokoll där vi skrev ner 

de aktiviteter som skedde före, under och efter läsandet. De kategorier som används i 

analysmetoden är kontextualisering, textualisering, läsande, funktion och uppföljning, 

dessa beskrivs närmare i avsnitt 5.3. Observation valdes som insamlingsmetod eftersom 

det kan ge en djup förståelse av hur lärare organiserar sin läsundervisning samt ger oss 

en insikt i hur undervisning ser ut i praktiken.  

 

5.2.2 Intervjuer 

Vi valde att komplettera observationerna med det som Denscombe (2009) benämner 

semistrukturerade intervjuer. Dessa användes för att ge en bakgrund till vår analys och 

ses därför som ett sekundärmaterial som används som komplement till vårt primära 

material. Metoden ger intervjupersonerna en möjlighet att ställa följdfrågor och reda ut 

funderingar, vilket bidrar till en djupare förståelse av samtalet i intervjun (Denscombe, 

2009:234–235). Genom att använda semistrukturerade intervjuer uppnådde vi en dialog 

med läraren istället för att låsa personen vid specifika frågor. Semistrukturerade 

intervjuer, menar Bryman (2011:206), används när forskarna har till syfte att beröra 

större områden. En intervjuguide förbereddes (se bilaga B) med potentiella frågor som 

användes som stöd under intervjun. Genom det här upplägget blir intervjun mer flexibel 

och informanten behöver inte följa frågorna strikt (Denscombe, 2009:234). Intervjuerna 

spelades in och transkriberades. Enkla transkriberingar utfördes med utgångspunkt i 

skriftspråksnormer.  

 

5.2.3 Materialöversikt 

Det empiriska materialet består av anteckningar i observationsschemat och 

transkriptioner av intervjuerna, dessa har samlats in genom två observationer och två 
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intervjuer (se tabellen nedan). Observationerna gjordes under två svensklektioner med 

fokus på läsundervisning, en observation i varje klass.  

 

Tabell 2. Materialöversikt. 

Lärare Observationer Lärarintervju 

Lärare 1 Observationsprotokoll 

förda under 1 lektion, 

40 minuter 

20 minuter ljudinspelad intervju 

Lärare 2 Observationsprotokoll 

förda under 1 lektion, 

40 minuter 

20 minuter ljudinspelad intervju 

 

Tabell 2 visar omfattning och typ av material.  

 

5.3 Analysmetoder 

För att vi ska kunna analysera materialet utifrån frågeställningen om hur läraren 

organiserar läsandet vid ett högläsningstillfälle, används begreppet läsförlopp som 

analysverktyg. Teorin Curriculum genre är operationaliserad i analyskategorier genom 

läsförloppet och dess fem strukturelement: kontextualisering, textualisering, funktion, 

läsande och uppföljning. Dessa strukturelement hjälper oss att analysera olika aktiviteter 

kring läsning. I vår studie kommer vi att analysera det som sker före läsningen utifrån 

kontextualisering och textualisering som af Geijerstam (2006:46) samt Hallesson, 

Visén, Folkeryd och af Geijerstam (u.a.) använt sig av i sina studier. Kontextualisering 

innebär att lärare och elever skapar en gemensam förståelse av ämnet. Vid 

textualiseringen förbereds läsandet genom att textens innehåll, språk och genre, samt 

hur läsandet ska gå till beskrivs och bearbetas. Textualiseringen blir ett stöd som finns 

tillgängligt för eleverna som verktyg för att förstå och bearbeta texten (af Geijerstam, 

2006:46). Strukturelementet funktion rör hur läraren presenterar det uttalade syftet med 

att läsa texten, och efter det sker själva läsandet. Det sista strukturelementet uppföljning 

rör det efterarbete som läraren gör med den lästa texten (Hallesson, Visén, Folkeryd & 

af Geijerstam, u.a.) 
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För att analysera materialet utifrån frågeställningen om vad läraren genom sitt sätt att 

ställa frågor till texten erbjuder eleverna att tala om, används textrörlighetsmodellen (se 

bilaga F). Genom modellen synliggörs hur elever samtalar om texten. En god 

textrörlighet innebär att eleven kan samtala om texter på flera olika sätt. Därigenom kan 

de uppvisa textbaserad rörlighet, associativ rörlighet och interaktiv rörlighet. 

Textbaserad rörlighet uppvisas när läsaren till exempel sammanfattar, fyller i 

underförstådd information, lyfter enstaka ord eller ideer, generaliserar ett budskap eller 

kritiskt talar om textens innehåll (af Geijestam, 2006:129). Associativ textrörlighet 

uppvisas när läsaren knyter texten till egna erfarenheter, kunskaper eller andra texter (af 

Geijerstam, 2006:129–130; Visén, 2015:49). Vid interaktiv rörlighet kan eleven 

diskutera textens relation till både sammanhang och mottagare. Interaktiv textrörlighet 

uppvisas exempelvis när eleven resonerar om för vem texten är skriven. Det kan även 

handla om varför författaren valt att skriva texten på ett visst sätt (af Geijerstam, 

2006:130; Visén, 2015:50). 

 

En god textrörlighet är avgörande för läsutvecklingen, menar af Geijerstam (2006:131), 

trots detta bör ingen av de tre textrörlighetstyperna ses som viktigare än någon annan. 

af Geijerstam menar att syftet med läsningen avgör vilken textrörlighetstyp som är mest 

lämplig. Om läraren exempelvis vill att eleverna ska reflektera och bearbeta texten på 

djupet räcker inte den textbaserade rörligheten (af Geijerstam, 2006:131). 

 

De två olika analysverktygen har alltså valts ut för att uppfylla vårt syfte med studien. 

Läsförloppets fem strukturelement undersöker hur läraren organiserar sin 

läsundervisning med för-, under- och efterarbete. Textrörlighetsmodellens tre typer 

undersöker hur elever och lärare rör sig i texten då de samtalar om texter.  

 

5.4 Genomförande av analys 

Direkt efter observationerna och intervjuerna transkriberade vi de inspelade 

intervjuerna. När transkriberingarna var färdiga jämförde vi våra observationsscheman 

och de kompletterande anteckningarna med varandra. Våra observationsscheman visade 

liknande resultat, men de kompletterande kommentarerna skilde sig till viss del åt. Det 

här ser vi som något positivt eftersom vi får mer empiri till vår undersökning. Detta 

visade även betydelsen av att båda antecknade vid observationstillfället. Vi fortsatte 

analysarbetet med att komplettera empirin från observationen med det transkriberade 
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intervjumaterialet. Våra anteckningar från både observationerna och intervjuerna 

sammanställdes i ett dokument. Empirin kategoriserades först efter 

textrörlighetstyperna textbaserad rörlighet, associativ rörlighet samt interaktiv 

rörlighet och sedan efter läsförloppets fem strukturelement kontextualisering, 

textualisering, funktion, läsande och uppföljning. Sammanställningen gav oss en 

överblick av vilken empiri som besvarade våra forskningsfrågor.  

 

5.5 Etik 

Hänsyn har tagits till de forskningsetiska principerna som all forskning måste beakta: 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

2002). En förfrågan skickades ut med information om studien till två utvalda lärare som 

samtyckte till att delta. Etikperspektivet inriktas i första hand på lärarna vilket grundar 

sig i att vårt syfte och våra frågeställningar har ett entydigt lärarfokus. Vi kommer inte 

att återge elevernas svar utan de kommer endast att användas för att analysera hur 

lärarens frågor ger eleverna möjligheten att samtala om texterna. Trots det har vi 

informerat eleverna om studien, vår inriktning på lärarna och att namn på skolan och 

lärarna inte kommer att anges. Lärarna har blivit infomerade om de tidigare nämnda 

forskningsetiska principerna och är medvetna om att deltagandet är frivilligt och att 

konfidentialitet avser både lärarna och skolan. Vi informerade även om att all empiri 

som samlas in endast kommer att nyttjas i vår studie.  

 

6 Resultat 

I följande kapitel presenteras studiens resultat. Observationerna utgör grunden för 

analyserna, och intervjusvaren används som ett komplement för att göra resultatet av 

klassrumsstudien tydligare. Kapitlet är strukturerat för att besvara våra frågeställningar 

i tur och ordning. Först besvarades frågan om hur läraren organiserar läsandet i 

klassrummet vid ett högläsningstillfälle, (6.1) sedan besvaras frågan om vad läraren 

genom sitt sätt att ställa frågor till texten erbjuder eleverna att tala om (6.2). 

 

6.1 Lärarens sätt att organisera läsandet 

I det här avsnittet redovisas de två lärarnas sätt att organisera sin läsundervisning. 

Undervisningspraktikerna skiljde sig åt genom att Lärare 1 hade högläsning för eleverna 
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och bearbetade texten tillsammans under läsandets gång medan Lärare 2 genomförde en 

lektion som bestod av elevernas läsläxa som högläsning.  

 

6.1.1 Lärare 1 

Under observationen använder sig lärare 1 sig av texten  En otrolig natt, (se bilaga C) 

som utgjorde grunden för lektionen. Lärare 1 börjar med att förklara funktionen med 

läsningen som är att använda olika lässtrategier. Under vår observation kunde vi inte 

uppfatta någon kontextualisering. En textualisering sker när lärare 1 beskriver för 

eleverna hur läsandet ska gå till. Lärare 1 berättar att hen ska läsa en berättelse högt och 

ta hjälp av Läsfixarna för att bearbeta textens innehåll. Lärare 1 fortsätter att textualisera 

läsandet för eleverna genom att presentera dockor som representerar varje lässtrategi i 

Läsfixarna. Eleverna får gemensamt diskutera vad varje Läsfixare har för betydelse för 

att alla skulle få en möjlighet till att stå på samma grund inför högläsningen. Lärare 1 

visar bokens omslag och titel för eleverna, och säger:  

Nu ska ni tänka er att ni är spågumman. Vad tror ni att texten ska handla 

om? Ni ska förutspå med hjälp av spågumman eftersom vi inte vet vad 

som ska hända. 

Lärare 1 får olika svar från eleverna utifrån deras egna tankar, ideer och erfarenheter. 

Här kan vi se att lärare 1 textualiserar genom att fokusera på texten i sig och dess ytskikt 

och får eleverna engagerade i textens innehåll.  

 

Under läsandet involverar lärare 1 eleverna genom att säga till klassen att de ska 

använda strategierna detektiven för att definiera exempelvis ordet ”barrikad”, reportern 

för att ställa frågor om textens innehåll och konstnären för att berätta om sina inre bilder. 

Den sistnämnda strategin använder de exempelvis när de beskriver krokodilens 

utseende. För att få ett större djup i förståelsen av texten väljer lärare 1 att ställa 

följdfrågor som: 

Hur menar du nu? 

Varför tror du det? 

Frågorna bidrar till djupare reflektion. Genom att lärare 1 använder det här arbetssättet 

låter hen eleverna bli delaktiga i läsandet och de ges möjlighet att skapa en gemensam 

förståelse.  

 

Lärare 1 väljer att avsluta högläsningen med att följa upp läsandet genom att säga till 

eleverna att de ska använda sig av strategin cowboyen. Eleverna delas in i tre grupper 
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och varje grupp ska sammanfatta olika delar av texten, början, mitten och slutet. 

Eleverna ges en stund att diskutera textens handling och ska sedan återberätta inför 

klassen. Lärare 1 ställer frågor som: 

Hur började texten?  

Vad hände efter det?  

Vad hände i slutet av texten? 

Eleverna svarar och när de känner sig nöjda frågar lärare 1: 

Är det någon som vill tillägga något? 

Under intervjun berättade lärare 1 att arbetssättet med uppföljningen av läsning varierar 

beroende på syftet med lektionen. Lärare 1 beskriver hur hen ibland läser för att eleverna 

ska uppleva njutning och att ett lugn ska infinna sig, andra gånger för att bearbeta texten. 

När syftet är att bearbeta texten beskriver lärare 1 att hen brukar ställa fördjupade frågor 

om sådant som finns under ytan i texten, vilket ger eleverna möjlighet till egna 

reflektioner. 

 

6.1.2 Lärare 2 

I det andra klassrummet använder sig lärare 2 av kapitlet ”Skatten på sin rätta plats” 

som är från boken Nyckeln till skatten (se bilaga D). Funktionen med läsandet är att 

eleverna ska få använda olika strategier som talar om hur man kan bearbeta olika texter. 

Under observationen kan vi inte uppfatta någon kontextualisering.  

 

Lärare 2 väljer att textualisera läsandet genom att berätta för eleverna hur läsandet 

kommer att utföras. Den här veckan har eleverna haft strategin cowboyen som stöd för 

att sammanfatta läsläxan (se bilaga E). Eleverna ska börja med att redovisa sin läsläxa 

genom att turas om att högläsa i läsgrupper där de delar upp läsningen inom gruppen. 

Lärare 2 betonar vikten av att lyssna på varandra och ge varandra tid under själva 

läsandet. Vidare säger lärare 2 att eleverna ska redovisa sina sammanfattningar i 

gruppen och ge varandra konstruktiv feedback. Lärare 2 avslutar genomgången med att 

berätta att de sista 20 minuterna av lektionen kommer avsättas till högläsning av det nya 

kapitlet i läsläxan.  

 

Eleverna sätter sig i sina läsgrupper och redovisar sin läsläxa genom att läsa högt för 

varandra. När redovisningen av läsläxan är färdig fortsätter lärare 2 lektionen med 

genomgång av det nya kapitlet. Lärare 2 använder sig av strategin spågumman och låter 

eleverna fundera på vad texten kommer att handla om. Lärare 2 textualiserar läsandet 
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när hen visar omslaget och läser rubriken för att ge eleverna ledtrådar om texten. 

Eleverna ges betänketid för att sedan kunna redovisa sina tankar. Lärare 2 berättade i 

intervjun att arbetssättet är vanligt i klassen.  

 

Innan läsningen av det nya kapitlet började påminde lärare 2 eleverna om att ta hjälp av 

de olika strategierna för att skapa förståelse av texten. Under läsningen valde några 

elever att följa med i sin egen bok medan andra endast valde att lyssna när läraren läste. 

Lärare 2 började läsa kapitlet högt och använde sig av detektiven vid svåra ord som 

exempelvis “strosade” och “grundplåt”. Eleverna gavs möjlighet att förklara de svåra 

orden, och tillsammans skapades en förståelse för dem. Lärare 2 berättade i intervjun att 

hen använder strategierna detektiven, reportern och konstnären för att eleverna ska få 

en fördjupad kunskap om texten. I intervjun talar lärare 2 om vikten av att både läraren 

och eleverna får möjlighet att ställa frågor till texten: 

Genom att ställa frågor och undra saker så har man hela tiden en levande 

dialog om texten. 

Lärare 2 poängterar även vikten av att använda sig av strategin konstnären för att ge 

eleverna möjlighet att skapa inre bilder till den lästa texten.  

 

Efter högläsningen av kapitlet tydliggör lärare 2 sina förväntningar på eleverna inför 

nästa läsläxa. Uppföljningen av texten består av att eleverna ska arbeta med ett 

arbetsblad utifrån strategin reportern. Lärare 2 repeterar och frågar eleverna vad 

reportern gör och varför den strategin är viktig. Eleverna har en vecka på sig att träna 

och läsa det nya kapitlet samt svara på arbetsbladet. I Tabell 3 nedan sammanfattas 

analysen av läsförloppen i undervisningspraktikerna.  
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Tabell 3. Läsförloppet i de olika undervisningspraktikerna. 

Läsförlopp Undervisningspraktik 1 Undervisningspraktik 2 

Kontextualisering   

Textualisering Genomgång av 

lektionsupplägg, visar titel 

och omslag 

Genomgång av 

lektionsupplägg, visar titel 

och omslag 

Läsande Samtalar om svåra ord, 

ställer frågor om texten 

och ber eleverna skapa 

inre bilder 

Samtalar om svåra ord, 

ställer frågor om texten 

och ber eleverna skapa 

inre bilder 

Funktion Öva på 

läsförståelsestrategier 

Öva på 

läsförståelsestrategier 

Uppföljning Sammanfattning av texten 

i smågrupper 

Läsläxa utifrån läsebok 

och arbetsblad 

 

I den andra och tredje kolumnen i tabellen redovisas vilka aktiviteter som pågår genom 

de fem strukturelementen i undervisningspraktikerna. Resultatet visar till största del 

likheter men det som skiljer sig åt är lärarnas sätt att följa upp texten. 

Undervisningspraktik 1 har en lektion som består av att eleverna ska bearbeta en text 

som läraren läser högt medan undervisningspraktik 2 utgår från elevernas läsläxa vilket 

ger skilda sätt att arbeta med uppföljningen.  

 

6.2 Lärarens erbjudanden och frågor till texten 

I följande kapitel presenteras vilka erbjudanden lärarna ger eleverna att samtala om 

texter genom sitt sätt att ställa frågor. Analyserna har utgångspunkt i 

textrörlighetsbegreppet (se analysmodell i bilaga F). 

 

6.2.1 Lärare 1 

Nedan presenteras de erbjudanden som lärare 1 ger eleverna att röra sig i texten genom 

att samtala om den. De frågor som lärare 1 ställer under observationen bjuder enbart in 

till textbaserad rörlighet. Före högläsningen visar lärare 1 omslaget på texten och läser 

rubriken för eleverna. Lärare 1 ställer frågan: 

Vad tror ni att texten kommer att handla om? 

Här ger lärare 1 eleverna erbjudande till en textbaserad rörlighet genom att de uppmanas 

att fundera över vad texten kommer att handla om. Eleverna svarar dock på frågan 

genom att ge exempel ur sin egen erfarenhet och rör sig därmed associativt i texten trots 

att lärare 1 efterfrågar textbaserad textrörlighet.  
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Ett flertal gånger under högläsningen stannar läraren upp vid svåra ord och ställer olika 

frågor till eleverna:  

Vad är en trave? 

Hur är man när man är bedövad? 

Även sådana frågor uppmanar till textbaserad rörlighet eftersom eleverna får förklara 

vad enstaka ord i texten betyder. Eleverna svarar med att ge exempel från egna 

erfarenheter som exempelvis genom en upplevelse där de inte kände något om de nöp 

sig på det stället där de fått bedövning. Svaret kan således sammankopplas med den 

associativa rörligheten. Vid läsningen stannar lärare 1 även upp för att diskutera vad 

som eventuellt kommer att hända. Lärare 1 ställer en fråga som det inte finns ett 

uppenbart svar på i den lästa texten: 

Vad tror ni det är som rör sig under tidningen? 

Här ger lärare 1 eleverna ett erbjudande att samtala om texten genom den textbaserade 

rörligheten i en dimension där underförstådd information krävs för att svara på frågan. 

Precis som ovan svarar eleverna utifrån egna kunskaper och erfarenheter när de berättar 

att deras husdjur har gömt sig under saker i hemmet, vilket gör att svaret blir associativt. 

I samband med frågan ovan lät lärare 1 eleverna skapa egna inre bilder av texten genom 

att ställa frågan: 

Vad såg du för inre bild? 

Här erbjuder lärare 1 eleverna att fylla i tomrum i texten och därmed fördjupa sin 

läsning. Frågan som lärare 1 ställer erbjuder textbaserad rörlighet men vissa av elevernas 

svar blir associativa, exempelvis när en elev berättar att hens katt har gömt sig under en 

filt en gång. Efter läsningen arbetar eleverna i tre grupper, och respektive grupp ska 

sammanfatta början, mitten respektive slutet av berättelsen. Efter att eleverna har 

diskuterat hur de ska sammanfatta en del av texten ställer lärare 1 frågor till en grupp i 

taget för att sedan diskutera i helklass. Frågor som ställs är: 

Vad minns du från början? 

Vad hände i mitten? 

Vad hände i slutet? 

Med de här frågorna ger lärare 1 eleverna erbjudande att samtala om texten på en 

textbaserad nivå eftersom eleverna ska sammanfatta olika delar. Eleverna besvarar 

frågorna på olika sätt och rör sig därmed olika djupt i texten.  

 

Under observationen ställer lärare 1 många olika frågor till eleverna och försöker göra 

dem delaktiga under läsprocessen genom att de får diskutera både med varandra och i 
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helklass. Lärare 1 berättar även under intervjun att hen tycker att det är viktigt att 

eleverna är aktiva under läsningen för att få möjlighet att bearbeta texten mer. Hen 

använder sig ofta av ett arbetssätt som innebär att eleverna först arbetar enskilt, sedan i 

par och avslutsningsvis diskuterar alla i helklass. Efter läsningen får vi se när lärare 1 

använder sig av arbetssättet när klassen ska sammanfatta textens handling. Lärare 1 

belyser i intervjun att det arbetssättet ska göra att eleverna erbjuds att diskutera och 

reflektera över djupare frågor.  

 

6.2.2 Lärare 2 

Nedan presenteras de erbjudanden som lärare 2 ger eleverna att på olika sätt röra sig i 

texten genom att samtala om den. De frågor som lärare 2 ställer under observationen 

bjuder i första hand in till textbaserad rörlighet med undantag från en fråga som ger 

eleverna erbjudande till interaktiv rörlighet. Under observationen får vi se hur lärare 2 

ställer frågor med hjälp av Läsfixarna vilket här gör att eleverna får erbjudanden att röra 

sig i texten på olika sätt. Innan lärare 2 läser texten högt för eleverna visar hen textens 

omslag och rubrik. Lärare 2 ställer frågorna: 

Vad tänker du om bilden? 

Vad tror du kommer hända? 

De frågor som lärare 2 ställer efterfrågar textbaserade svar och handlar om att tillföra 

underförstådd information utifrån rubrik och omslag. Det gör att eleverna får 

erbjudanden att fundera på vad texten kommer att handla om. Eleverna svarar på 

frågorna på olika sätt och trots att lärare 2 genom sina frågor inte direkt bjuder in till 

associativ rörlighet, visar elever på sådan rörlighet när de ger exempel från egna 

erfarenheter. En elev beskriver exempelvis när hen var ute på skattjakt i sitt kvarter och 

skatten var gömd i en lekstuga. Eleven menar därmed att karaktärerna i boken ska ut 

och leta efter en skatt. När lärare 2 fortsätter läsa texten högt stannar hen upp vid ett 

svårt ord och ställer frågan: 

Vad menas med strosade? 

Här efterfrågar lärare 2 eleverna att samtala om texten genom den textbaserade 

rörligheten eftersom eleverna endast ska förklara vad ordet betyder. Lärare 2 får flera 

svar, och eleverna rör sig både textbaserat och associativt eftersom några elever svarar 

genom att koppla det till egna erfarenheter när de svarar lärare 2 att ordet innebär att 

man går, och att de själva brukar göra det till skolan.  
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Vid efterarbetet med texten ställer lärare 2 frågor om textens innehåll och budskap:  

Vad handlade texten om? 

Vad vill författaren säga? 

Den första frågan är textbaserad eftersom frågan innebär att eleverna ska sammanfatta 

texten. Eleverna ger flera svar och väljer att sammanfatta olika stora delar. Den andra 

frågan bjuder in till interaktiv rörlighet eftersom eleverna ska funderna på vilket 

budskap författaren vill förmedla. Här diskuterar eleverna vad författaren har för 

budskap med texten, och de kopplar detta både till egna erfarenheter och vad de tror 

texten vill säga.  

 

Under intervjun nämner lärare 2 att hen tycker att det är lätt att hamna i den typiska 

fällan där endast faktabaserade frågor ställs. Trots det anser hen att det viktigaste vid 

textsamtal är att få ett djup i texten. Ibland bör eleverna få diskutera frågorna ”Känner 

du igen det här från någon annan text?” och ”Är det någonting du har upplevt i den 

berättelsen som du känner igen som du har varit med om innan?”. De här frågorna får 

vi dock inte se att lärare 2 tar upp i klassrummet utan hen väljer ändå att ställa flest 

frågor på en textbaserad nivå. Eleverna får dock diskutera en fråga på interaktiv nivå för 

att fundera över textens budskap och ges därmed ett erbjudande att skapa större djup i 

förståelsen av texten. I Tabell 4 nedan sammanfattas analysen av de mest framträdande 

dragen från vår empiri av hur de båda lärarna bjuder in eleverna till textrörlighet.  

 

Tabell 4. Textrörlighet som lärarens frågor bjuder in till i de båda 

undervisningspraktikerna. 

Textrörlighetstyper Undervisningspraktik 1 Undervisningspraktik 2 

Textbaserad rörlighet Fylla i tomrum, förklara 

ord, delge underförstådd 

information, 

sammanfatta texten 

Delge underförstådd 

information, förklara ord, 

sammanfatta texten 

Associativ rörlighet   

Interaktiv rörlighet  Fundera över författarens 

intention 

 

Tabell 4 visar de gemensamma dragen från studiens resultat, vilket är att lärarna främst 

bjuder in till textbaserad rörlighet och att ingen av lärarna bjuder in till den associativa 

textrörligheten. Skillnaden mellan de två undervisningspraktikerna är att Lärare 2 
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genom sitt sätt att ställa frågor, även bjuder in eleverna till att visa interaktiv rörlighet  i 

samtalet. 

 

7 Diskussion 

Analysen visar att organisationen av läsandet främst består av läsandet i sig. Lärarna 

bjuder främst in till ett textbaserat sätt att samtala om texterna. Däremot går eleverna 

utanför den textrörligheten som lärarnas frågor bjuder in till och fogar in associativa 

dimensioner i samtalet. Det kan ses som att de breddar och fördjupar samtalet på egen 

hand. Den organisation och de sätt att samtala om texter som lärare använder bidrar till 

elevers möjligheter att utveckla sitt läsande (Jfr Ewald 2007; Jönsson 2007; Krantz, 

2011; Molloy, 2002; Palincsar och Brown, 1984; Westlund 2012). Eleverna utvecklas 

och tillägnar sig kunskap i relation till hur läraren organiserar undervisningen på ett sätt 

så att eleverna ges möjlighet att delta (jfr Säljö, 2012). Exempelvis kan den kontext som 

konstrueras i en klass kring textens ämnesinnehåll bidra till att elever ges möjligheter 

att förstå texten och inhämta ny kunskap. I studiens undervisningspraktiker där ingen 

kontextualisering sker kan konsekvenserna bli att förkunskaperna kring ämnesinnehållet 

uteblir, vilket kan bidra till en begränsning av elevernas möjligheter att förstå och 

relatera till textinnehållet. Genom att sätta texten i kontext och låta eleverna reflektera 

och tänka över ämnesinnehållet kan lärare påverka elevers inlärning positivt, eftersom 

de får en chans till att förbättra sin läsförståelse (Jfr Christie, 1998).  

     

Det är av betydelse att lärare låter elever engagera sig i textens innehåll för att få 

möjlighet att bygga upp en förförståelse som kan ge eleverna möjlighet att samtala om 

och reflektera över texten. Genom att bygga upp förståelse för texten och läsandet ges 

elever en möjlighet att sätta sig in i och förbereda sig för textens innehåll. Lärarna i 

studien utförde ett förarbete genom en textualisering där strategier förklarades och 

samtal om omslag och titel fördes, vilket kan ses som en stöttande aktivitet inför 

läsningen. En förförståelse skapas således om textens innehåll, vilket senare kan komma 

att underlätta läsandet. Användandet av textualisering har betydelse för elevers inlärning 

eftersom det bör finnas ett aktivt samspel mellan text och läsare (af Geijerstam 2006; 

Langer, 2005), det som Rosenblatt (2002) benämner transaktion. Genom en interaktion 

mellan läsare och text kan mening med texten skapas, diskussioner uppstå och samspelet 

kan skapa ett utvecklat lärande för eleverna (Jfr Rosenblatt, 2002). Denna interaktion 

kan underlättas genom stöttande textualisering som underlättar samspelet genom 
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förståelse för text och lässituation. Konsekvenserna som däremot kan uppstå om 

textualisering uteblir är att eleverna inte får tillgång till den information som 

introducerar dels texten i sig, dels hur läsandet kommer att gå till.  

 

Genom högläsningen i de båda undervisningspraktikerna fick eleverna möjlighet att 

förbättra sin läsutveckling (Jfr Fox, 2013). Läsandet i sig, som organiseras i 

klassrummen, gör att eleverna blir delaktiga och får möjlighet att reflektera över andra 

elevers tankar. Med en sociokulturell syn på lärande kan vi se att i dessa klassrum kan 

eleverna utvecklas genom det sociala samspelet som lärarnas undervisning skapar (Jfr 

Säljö, 2012). Att som lärarna i studien under läsandets gång synliggöra olika delar av 

texten med hjälp av olika läsförståelsestrategier (Gonzalez, Wedsberg och Wendéus, 

2014) kan bidra till att delarna i texten framhävs och att eleverna enklare kan förstå vad 

de förväntas diskutera. Konsekvenserna av detta blir att eleverna ges större möjligheter 

att bli delaktiga i arbetet med att förstå texten. Att arbeta explicit med 

läsförståelsestrategier är något som skrivs fram i styrdokumenten (Skolverket, 2011), 

och det är något som lärare måste förhålla sig till. Genom att som lärare vägleda eleverna 

vid läsningen och involvera läsförståelsestrategierna ges elever möjlighet att samspela 

med texten på flera nivåer. Det bidrar till att elever kan koppla texterna till sig själva 

och till verklighetsanknutna situationer, vilket gör att de kan utveckla sitt tänkande och 

får ett djupare samspel med texten (Rosenblatt, 2002).  

 

Lärarnas sätt att ställa frågor under läsundervisningen i denna studie bjöd till största del 

in till en textbaserad rörlighet. Trots det kan vi se att det är elevernas svar som avgör om 

responsen även berör andra textrörlighetstyper. Att det är textbaserade frågor som 

dominerar i båda klassrummen är ett intressant resultat eftersom båda lärarna under 

intervjuerna betonar vikten av att skapa ett djup i förståelsen av texten genom samtal 

som inte enbart återger fakta ur texterna. Det finns alltså ett glapp mellan lärarnas 

uttalade ambition och deras praktik. Visserligen är observationerna endast ett nedslag i 

lärarnas dagliga undervisning, vilket kan göra att alla textrörlighetstyper inte berörs på 

ett sätt som kanske annars sker. Begränsningarna som lärarna gör i den associativa och 

interaktiva textrörlighet kan dock leda till att eleverna inte får möjlighet att utveckla en 

god textrörlighet. Att som lärare medvetet erbjuda elever att samtala om texter de läser 

på många olika sätt och röra sig i alla de tre textrörlighetstyperna är att skapa samtal 
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som möjliggör läsutveckling. Den här studiens resultat pekar mot att lärare behöver 

göras medvetna om sin praktik för att textsamtalen ska bli allt mer läsutvecklande.  

 

Analysen visar att lärarnas uttalade syfte med att läsa texten är att träna på att använda 

olika läsförståelsestrategier. Dessa strategier kan visserligen som nämnts ovan, ge ett 

stöd för eleverna att möta texten, men risken är att fokus därmed kan riktas mot 

strategiträning istället för elevernas läsning och djupare förståelse av texten. Detta kan 

få konsekvenser för elevers läsförståelse eftersom de blir begränsade av lärarens sätt att 

använda läsförståelsestrategierna. Om lärare varierar sitt sätt att ställa frågor ges även 

möjlighet att samtala om texten på flera olika sätt, vilket kan bidra till en fördjupad 

läsförståelse (Jfr Rosenblatt, 2002). Genom samtal där elever får reflektera och fundera 

över författarens budskap kan de öka sin förståelse för textens innehåll (Rosenblatt, 

2002). Konsekvenserna av att elever inte får reflektera över textens handling är att de 

inte ges möjlighet till en djupare förståelse av textens innehåll. Lärare har stora 

möjligheter att genom litteratur åskådliggöra berättelser om hur människor ser på saker 

på olika sätt (Jfr Jönsson, 2007), och det är av betydelse att lärare visar på människors 

olikheter och visualiserar det för elever genom att diskutera texters innehåll och 

budskap.   

 

Den uppföljning som sker av en text är betydelsefull eftersom den ger en möjlighet att 

både visa och bearbeta sin förståelse, och ta texten vidare in i något nytt (Langer, 2005). 

Uppföljningen i de två undervisningspraktikerna skiljde sig åt och visar också 

betydelsen av att följa upp och diskutera texten efter läsningen. Efterarbetet ger elever 

en möjlighet att fördjupa sig i texten genom att samtala och reflektera. Det ger elever en 

möjlighet att diskutera texten och få en djupare förståelse för textens innebörd. Om 

lärare inte organiserar någon uppföljning av läsandet kan konsekvenserna bli att elever 

släpper texten innan de har befäst förståelse, tankar och kunskaper ur texten. Vidare kan 

elever även påverkas negativt eftersom de exempelvis inte får resonera om framträdande 

drag från texten vilket i läroplanen skrivs fram som viktigt för elevers läsförståelse 

(Skolverket, 2011). Alla fem strukturelementen kan bidra till att möta läroplanens 

skrivningar om vad som är viktigt i arbetet med läsförståelse, exempelvis, att få resonera 

om texters framträdande drag.  

I båda undervisningspraktikerna bjöd lärarna in eleverna till samtal som till största del 

handlade om de iakttagbara svaren i texten, vilket innebär efferent läsning. Båda lärarna 
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ställde frågor utifrån den textbaserade rörligheten vilket gör att den estetiska läsningen 

begränsas (Rosenblatt, 2002). Konsekvenserna av detta kan bli att elever inte ges 

möjlighet att tolka texten utifrån personliga och känslomässiga kopplingar. Om lärare  

istället utökar interaktionen med eleverna så att fler perspektiv på texten blir 

kommunicerade kan lärare och elever tillsammans utifrån ett sociokulturellt synsätt 

utveckla en gemensam kunskap och förståelse.      

 

7.1 Slutsatser och didaktiska implikationer   
   
En slutsats som kan dras är att arbete med läsförståelsestrategier riskerar att stå i vägen 

för elevers läsande trots de möjligheter de ger till textmöten, då lärare lätt fokuserar på 

strategierna på bekostnad av texten. Ytterligare en slutsats är att elever behöver få tala 

om texter på flera sätt och få möta texter genom ett flertal strukturerade aktiviteter som 

förbereder dem för läsandet och möjliggör en uppföljning där de kan vidareutveckla sitt 

läsande. En didaktisk implikation är att lärare behöver få möjligheter att lära sig mer om 

att organisera ett läsförlopp och hur läsutvecklade textmöten kan ske. Här kan denna 

studie trots sitt begränsade omfång vara av betydelse och ge ny kunskap och insikt för 

verksamma lärare. Resultaten och slutsatserna kan i relation till tidigare forskning tjäna 

som utgångspunkt för didaktiska diskussioner och reflektioner. Studien borde kunna 

bidra till nya perspektiv som lärare kan stödja sig på när de börjar reflektera över sin 

egen läsundervisning. 
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Bilagor 
Bilaga A Observationsschema 

Det vi vill få fram med observationsschemat är vilka frågor som läraren ställer och vilka 

möjligheter dem ger eleverna att röra sig i de olika dimensionerna. 

 

Dimensioner Elevagerande Läraragerande 

Textbaserat   

Associativ   

Interaktiv   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

Bilaga B Intervjuguide 

 

 Vad är dina åsikter/tankar om läsundervining? 

 Hur organiserar du din läsundervisning?  

 Varför väljer du att arbeta med det här upplägget? 

 Vad anser du vara viktigt vid textsamtal?  

 Har ni varit delaktiga i projektet Läslyftet? 

 Vad anser du att läslyftet har haft för betydelse för eleverna? 
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Bilaga C En otrolig natt 

Lärare 1 använde sig av texten En otrolig natt (Franz Hohler, 2003) som är en text från 

En läsande klass.  

 

http://enlasandeklass.se/wp-

content/uploads/2014/04/en_otrolig_natt_en_lasande_klass.pdf  

 

 

http://enlasandeklass.se/wp-content/uploads/2014/04/en_otrolig_natt_en_lasande_klass.pdf
http://enlasandeklass.se/wp-content/uploads/2014/04/en_otrolig_natt_en_lasande_klass.pdf


  
 

IV 

Bilaga D Nyckeln till skatten 

 

Det materialet som Lärare 2 använde sig av är kapitel 22, “Skatten på sin rätta plats” 

som är ur boken Nyckeln till skatten.  

 

Wänblad, Mats (2013). Nyckeln till skatten: läsebok. 3 B. 1. uppl. Stockholm: Natur & 

Kultur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

V 

 

Bilaga E Läsläxa Cowboy 
 

Läsläxa med hjälp av strategin Cowboy.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

VI 

Bilaga F Textrörlighetsmodeller 

Tabellerna 12,15 och 18 i bilaga F är  Viséns (2015:117–143) bearbetade 

textrörlighetsmodell som visar textrörlighetens tre olika typer och de fjorton 

dimensioner dessa delas in i. Tabellen visar också hur dimensionerna kan graderas från 

låg till hög grad av textrörlighet. 
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