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Abstract  
Based on students’ declining reading comprehension there is a need to develop systematic 

explicit instruction in teaching reading. This study is based on theories of metacognition, 

reading comprehension, reading instruction and Legitimation Code Theory and has the 

reading triangle as a model for teaching expository texts. The model has been tested in 

one class with eighth-grade students. The students have estimated their own reading 

comprehension and how they worked before, during and after reading an expository text, 

both before and after work with the reading triangle. The students in this survey have 

been taught and have worked with texts based on three levels of the reading triangle. The 

materials in the study are students’ self-assessments, texts with underlining and comments 

and interviews with the students and their teacher. The results show that the model, the 

reading triangle, as a part of an approach to develop literacy, with modelling and meta-

cognitive textual conversations, can contribute to an understanding of the students’ 

reading process and knowledge of how global and local aspects of texts – such as purpose, 

text structure and choice of words – are connected with and influence reading 

comprehension. The study shows that the link between local and global levels must be 

explicit, since a focus on details can be detrimental to the overall understanding of texts. 

The use of the reading triangle in the classroom can also help the teaching move between 

the concrete and the abstract, enabling students to use the acquired knowledge and 

insights in new texts and reading situations.  
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1 Inledning och bakgrund 
I min C-uppsats (Wejrum 2017) beskrev jag en utveckling av Torlaug Løkensgard Hoels 

modell texttriangeln (Dysthe, Hertzberg & Hoel 2011) till en lästriangel för en 

systematisk läsundervisning och redogjorde för de teoretiska utgångspunkterna för denna 

modellutveckling. I föreliggande arbete prövas lästriangeln i undervisning för att 

undersöka hur lärare och elever kan arbeta med modellen, hur de uppfattar modellen och 

om elevernas läsförståelse och metakognitiva förståelse utvecklas genom arbetet med 

modellen. 

Behovet av att utveckla elevers läskompetens har uppmärksammats i Sverige under 

det senaste decenniet och anledningarna är flera. Sveriges sjunkande resultat för läs-

förståelse i internationella undersökningar, framför allt PISA men också PIRLS, har fått 

stor medial uppmärksamhet. Andra anledningar är förändrade läsvanor och ett samhälle 

som ställer nya krav på litteracitet och kritisk läsförmåga. Spridning av läsforskning och 

kunskaper om framgångsrik läsundervisning från andra länder är ytterligare en orsak.  

Resultaten från PISA 2015 visar att kurvorna vänt något uppåt, men om detta är en 

beständig resultatförbättring kan inte ännu fastställas. Resultaten i kunskapstestet i läs-

förståelse är fortfarande svaga. Särskilt uppmärksammas de svaga resultaten för elever 

med utländsk bakgrund som är födda och uppväxta i Sverige och som därmed gått hela 

sin utbildning i svensk skola. I PISA-rapporten (Skolverket 2016a) nämns också att 

pojkar fortfarande har sämre resultat än flickor, men klyftan har minskat något sedan 

starten av PISA-mätningarna 2002. Klyftorna mellan de elever som presterar sämst och 

de som presterar bäst har istället ökat och 18 % av svenska skolelever i årskurs 9 når inte 

upp till den grundläggande läsförståelsenivå som anses vara nödvändig för fortsatt 

lärande. 

Grundskolans styrdokument fokuserar på läsutveckling, något som kräver undervis-

ningssystematik, metakognitiv förståelse (Flavell 1979) och ett utvecklat metaspråk för 

läskompetens. Läroplanen har reviderats för att rymma ett omfattande kunskapskrav för 

läsförmåga redan i årskurs 1 (Skolverket 2016b) och insatser görs både lokalt, regionalt 

och nationellt i skolan för att höja barns läskompetens. Ett exempel på detta är Skolverkets 

omfattande fortbildningsinsats för lärare, ”Läslyftet”, med syfte att utveckla lärares kun-

skaper och utveckla deras undervisning. Ett annat exempel är ”En läsande klass” som 

initierades av författare i samarbete med bland annat bokförlag och som fick stort genom-

slag i låg- och mellanstadiet.  
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 Skolinspektionens granskningar (2010, 2012, 2016) av svenska elevers läskompetens 

och läsundervisning i svensk skola visar att en systematisk och explicit läsundervisning 

bör utvecklas. Ett särskilt fokus på läsning av sakprosa i svenskämnet är fruktbart 

eftersom det är just vid läsning av sakprosa som elever får problem med läsförståelsen 

(Skolverket 2016a). Norska forskare pekar på att läsundervisning kan utvecklas med stöd 

av skrivundervisningens modeller och systematik, där arbetsprocessen medvetandegörs 

och synliggörs (Roe 2014; Kulbrandstad 2012). Skjelbred (2015), Maagerø och 

Tønnessen (2015) och Macken-Horarik (1998) är andra forskare som understryker 

behovet av att undervisa, inte bara om textens innehåll, utan också om olika sätt att läsa 

texter för olika syften.  

För att elever ska kunna utveckla läsförståelse och läskompetens behöver de kunskap 

om texter och läsning samt om ämnesinnehållet i texterna. Jag använder Astrid Roes 

(2014:26) definitioner av begreppen, där läsförståelse står för själva förståelseaspekten, 

medan läskompetens är ett brett begrepp som omfattar både förståelse, användning av 

strategier samt förmåga att läsa olika typer av texter i olika sammanhang och för olika 

syften.  

  

 
1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att pröva modellen lästriangeln i undervisning och undersöka hur 

elever förstår sakprosatext inom svenskämnet med hjälp av lästriangelns metaperspektiv. 

Studien omfattar en klass och en lärare. I studien beaktas också lärarperspektivet genom 

att ta reda på hur läraren uppfattar lästriangelns relevans och användningsområde. Den 

sakprosatext jag valt ut för undersökningen är läromedelstext, för att det är en vanligt 

förekommande genre i undervisningen och för att Skolinspektionens granskning visar att 

lärare i svenska i låg grad behandlar de läromedelstexter de använder i undervisningen 

genom till exempel samtal och undervisning om hur de kan läsas och förstås. Studien är 

explorativ, och den är en första prövning av modellens relevans i undervisning för att visa 

hur modellen skulle kunna utveckla läsförståelse och textkunskaper. Eftersom det visat 

sig att texttriangeln är fruktbar för att utveckla skrivande, är mitt antagande att en 

lästriangel kan ha samma verkan på läsförståelse. Användning av modellen i undervisning 

och i elevernas eget arbete skulle kunna utveckla en metakognitiv förståelse för 

läsprocessen och den egna läsutvecklingen. Duke och Pearson (2002) och Bråten (2007) 
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med flera visar att en metakognitiv medvetenhet om den egna läskompetensen hänger tätt 

samman med en avancerad läsförståelse. 

 

Följande frågor ställs i studien: 

• Hur beskriver eleverna sin förståelse vid läsning av en sakprosatext? 

• Vad händer med elevers metakognitiva förståelse när lästriangeln används? 

• Hur bedömer eleverna och läraren lästriangeln som ett verktyg för ökad läs-

förståelse och vilka faktorer anges som betydelsefulla i arbetet med modellen? 

 

Frågorna är formulerade för att ringa in både vad som händer när lästriangeln används, 

urskilja vilken funktion den eventuellt kan ha och ta reda på både elevers och lärarens 

uppfattningar om och erfarenheter av arbete med lästriangeln. 

 

 
2 Teori och metod 
I kapitlet presenteras inledningsvis den teoretiska bakgrunden till modellen lästriangeln 

som är föremål för undersökningen. Därefter följer ett avsnitt om Legitimation Code 

Theory (LCT) som fungerar som en övergripande teoretisk och analytisk ansats. Här tar 

jag även upp de teoretiska utgångspunkterna för undersökningen för metakognition, 

explicit läsundervisning och utveckling av avancerad läsförmåga liksom specifikt vad 

som krävs vid läsning av läromedelstext. 

 
2.1 Lästriangeln insatt i Legitimation Code Theorys ram 
 
Lästriangeln utgör en modell för att visa olika nivåer som samverkar under textläsning. 

Läsaren behöver ha kunskap om vad det är för typ av text hen läser, annars kan missupp-

fattningar och feltolkningar uppkomma. Likaså behöver läsaren på en meningsnivå hålla 

ordning på vem som är subjekt i en mening för att förstå vem som agerar. Om 

ordförståelsen brister kan det bli svårt för läsaren att avgöra vad som är betydelsefullt i 

texten eller ens förstå vad den handlar om som helhet. 

I undersökningen får en lärare och elever arbeta med modellen lästriangeln för att 

pröva om den kan vara en modell för att utveckla en avancerad läsförståelse och utveckla 

ett metaspråk och elevernas metakognitiva förmåga. Lästriangeln är en utveckling av 

Torlaug Løkensgard Hoels modell texttriangeln (Dysthe, Hertzberg & Hoel 2011). 
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Texttriangeln visar hur en skribent behöver arbeta på flera nivåer för att utveckla en text 

med medvetenhet om att flera nivåer samverkar. På en global nivå finns kunskaper och 

medvetenhet om textens syfte och tänkta mottagare. En lokal nivå avser mer detaljerade 

aspekter av texten som stavning, skiljetecken och annan formalia. Interaktionen mellan 

olika nivåer synliggörs också i modellen. 

Lästriangeln (Mossberg Schüllerqvist, Hedelin & Wejrum 2016, utvecklad modell 

från Dysthe m.fl. 2011:41) har istället läsarperspektivet i fokus. Lästriangeln är en modell 

för systematisk läsundervisning som kan ha flera funktioner:  

1. undervisningsmodell för lärare för utveckling av komplex textförståelse och 

lässtrategier hos elever 

2. lässtrategimodell för elever  

3. textanalysmodell för elever 

 

I studien används modellen i alla funktionerna, även om den främst används som läs-

strategimodell. 

 
Figur 1: Lästriangeln (Mossberg Schüllerqvist, Hedelin & Wejrum 2016. Utvecklad från Torlaug Løkens-

gard Hoels modell i Dysthe m.fl. 2011:41) och Texttriangeln (Torlaug Løkensgard Hoels modell i Dysthe 

m.fl. 2011:41). 

 

Lästriangeln kan visa på vilken nivå läsaren uppmärksammar texten i sin läsning. I 

praktisk tillämpning i undervisningen skulle det kunna innebära att eleverna både fokuse-

rar på specifika svårigheter på olika nivåer i lästriangeln och att de pekar på det som gör 
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att nivåerna inverkar på varandra. Om till exempel undervisningen ska fokusera på att 

lära ut olika texttyper som är vanligt förekommande i ett ämne, kan undervisningen be-

finna sig på den globala nivån men också uppmärksamma hur olika lokala nivåer inverkar 

på förståelse på en global nivå. Om undervisningen istället ska behandla hur texten 

förklarar centrala begrepp befinner sig lärare och elever på en ordnivå, längre ner, i läs-

triangeln. Olika nivåer samverkar, exempelvis kan ordförståelse påverka hur en elev för-

står texten som helhet, liksom förståelse för textens syfte kan inverka på hur eleven tolkar 

text på meningsnivå. Med texttyp avser jag både genre, till exempel insändare, recension, 

brev, laborationsrapport etc., men också i deskriptiv betydelse om texten är informerande, 

argumenterande eller till exempel berättande till sin karaktär. För att komplicera 

begreppet ytterligare är texter ofta komplexa i sin uppbyggnad (Nordenfors 2017). En 

argumenterande text kan till exempel vara uppbyggd av berättande och argumenterande 

delar. 

Texttriangeln har funnits med i skrivforskning länge i olika versioner och fokus har 

legat på skrivprocessen och textens olika nivåer och hur de samverkar. Hoel har i en 

tidigare version (Hoel 2001:28) exempelvis haft med begreppet ”genreschema” istället 

för ”struktur” som finns i den senare. Hon har i sin tur byggt sin modell på George Jr 

Hillocks modell ”Plans and Processes in Composing” (Hillocks 1987:73) som Hillocks 

grundar på sin egen metastudie över 20 års skrivforskning (Hillocks 1986). Nivåerna, 

med globala aspekter i toppen av triangeln och lokala aspekter i botten, korrelerar i hög 

grad med Hoels modeller (Hoel 2001; Dysthe m.fl. 2011:28) men innehåller ytterligare 

en nivå; ”gist units”, det vill säga nyckelpartier. Hillocks (1987) har utvecklat sin modell 

utifrån artikeln ”Development in Writing” av C. Bereiters från 1980. Hillocks (1987) tar 

fasta på Bereiters resonemang om hur nivåerna samverkar under skrivprocessen. 

I en tidigare uppsats (Wejrum 2017) valde jag att utifrån Hillocks (1987) lägga till 

nivån nyckelpartier till den lästriangel som tidigare presenterats (se figur 2). Det är den 

versionen av lästriangeln som prövas i den här undersökningen. Nivån nyckelpartier lades 

till eftersom läsarens förmåga att identifiera textens mest betydelsebärande delar eller 

textens huvudtankar är central i förståelseprocessen. Den uppåtriktade pilen på triangelns 

vänstra sida benämnd ”Sammanfogning” har också ersatts med en dubbelriktad pil för 

”Textförståelse” för att synliggöra hur olika nivåer samverkar rekursivt när läsaren läser 

och förstår text. Om det finns stora brister i exempelvis ordförståelse vid läsning av en 

text så blir det svårt att förstå innehållet i texten som helhet. 
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Figur 2: Lästriangeln, reviderad (Wejrum 2017). 

 

Lästriangeln kan fungera både som modell för eleven för att utveckla en metakognitiv 

förståelse för hur textförståelse och läsning kan ske på olika nivåer och hur dessa nivåer 

samverkar. Lästriangeln kan också fungera som att analysverktyg vid textläsning som 

visar hur läsaren kan undersöka texten på olika nivåer. Den kan också fungera som en 

utgångspunkt för läraren vid kartläggning av elevers läskompetens och som modell för 

planering av läsundervisning och vilken nivå som ska fokuseras. 

Lästriangeln utgör en abstraktion och bidrar med en specificering av läsningens 

utmaningar på olika nivåer. Genom att lärare undervisar och samtalar om lästriangeln och 

eleverna får arbeta aktivt med modellen, ges eleverna möjlighet att utveckla ett metaspråk 

och samtidigt konkretisera vad detta innebär i det praktiska arbetet med texterna. En 

semantisk rörelse kan åstadkommas i enlighet med Legitimation Code Theory (Maton 

2014, 2016; Meidell Sigsgaard 2015), där undervisningen rör sig från det abstrakta till 

det konkreta och tillbaka igen. 

 
 
2.2 Legitimation Code Theory 

Legitimation Code Theory (LCT) (Maton 2014, 2016; Meidell Sigsgaard 2015) är en teori 

som skulle kunna användas som förklaringsmodell för hur resultatet av elevernas och 

lärarens arbete med lästriangeln kan förstås. I LCT används två typer av legitimerings-

koder: semantiska koder och specialiseringskoder. Inledningsvis presenteras hur de 

semantiska koderna fungerar i relation till denna undersökning. 
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Meidell Sigsgaard (2015) presenterar en modell som visar sambandet mellan elevers 

språkutveckling och undervisning där det pågår en rörelse mellan abstraktion, konkretion 

och tillbaka till abstraktion, s.k. semantiska vågor. Modellen visar hur dikotomin mellan 

en specialiserad språkdomän och en vardaglig språkdomän istället utgörs av en ständig 

rörelse däremellan. Maton (2014) och Meidell Sigsgaard (2015) gör följande indelning 

för att beskriva lärares och elevers språkbruk: ord med hög eller låg densitet, det vill säga 

betydelsetäthet eller betydelseomfång och grad av beroende av kontexten, det vill säga 

semantisk tyngd. Meidell Sigsgaard (2015) ger exempel på hur lärare kan förklara 

abstrakta begrepp och fylla dem med densitet genom att koppla begreppen till konkreta 

förhållanden som eleverna känner till – begreppen får då en semantisk tyngd. I nästa skede 

i undervisningen och i elevernas kunskapsutveckling har begreppsförståelsen integrerats 

och eleverna förstår de abstrakta begreppen utan att de konkreta exemplen behöver tas 

upp. Det vill säga eleverna är på väg att utveckla metakognition.  

 

 

 

 

 
Figur 3: Modell efter Meidell Sigsgaard 2015; Maton 2014; Blackie 2014. 

 

Både elevers och lärares berättelser i intervjuer liksom elevers anteckningar under arbetet 

med läsning och läsförståelse utifrån olika nivåer i lästriangeln analyseras efter modellen 

Abstrakta 
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SD - 

SG + 

SD + 



  
 

8 

i figur 3 som visar förhållandet mellan semantisk täthet och semantisk tyngd. Graden av 

semantisk täthet visas på den horisontella axeln och graden av semantisk tyngd på den 

lodräta. Lärarens användning av lästriangeln i undervisning är ett sätt att abstrahera läs-

processen. När eleverna arbetar med den konkreta texten och försöker applicera läs-

triangelns nivåer för att öka sin textförståelse har eleverna i enlighet med Meidell 

Seisgaard (2015) och Maton (2014) rört sig mellan det specialiserade språket till ett 

vardagsspråk. Men för ett framgångsrikt resultat enligt Meidell Seisgaard (2015) bör 

undervisningen och både lärare och elever röra sig tillbaka till en generell och abstrakt 

nivå igen.  

Modellen i figur 3 visar hur ord och begrepp som används i undervisningssituationen 

kan ha olika grad av semantisk tyngd och semantisk täthet. Ord längre upp i modellen, 

som har lägre semantisk tyngd, är mer generella och mindre knutna till något specifikt 

och konkret, medan ord längre ner, med högre semantisk tyngd har en specifik och 

konkret betydelse. Ord som placerar sig till vänster i modellen har en låg semantisk täthet 

vilket betyder att de är hämtade ur en vardagsspråklig domän och inte ämnesspecifik och 

specialiserad domän, medan ord till höger i modellen är ämnesspecifika. Ett exempel på 

ett begrepp som har både hög semantisk täthet och hög semantisk tyngd, som alltså hör 

hemma i fältet längst ner till höger i modellen, skulle kunna vara ”instuderingsfrågor”. 

Benämningen är en specifik term med en konkret innebörd. Ordet ”metakognition” är 

också en specifik term med hög semantisk täthet men placeras sig i den övre högre rutan 

eftersom begreppet är generellt och abstrakt. 

I LCT ingår också teori om specialiseringskoder som handlar om sociala relationer i 

förhållande till epistemiska relationer vilket kan undersökas i undervisningssituationen 

(Maton 2016). De sociala relationerna beskriver förhållandet mellan det som ska utföras 

och den som utföra det, medan de epistemiska relationerna beskriver förhållandet mellan 

det som ska utföras och det som ska läras. Beroende på hur dessa relationer och 

förhållanden ser ut skapas undervisningssituationer eller undervisningskulturer som kan 

skilja sig åt mellan olika klassrum, mellan olika ämnesdiscipliner och mellan olika 

åldersstadier till exempel. Inom vissa klassrum poängteras exempelvis vikten av 

specialistkunskap samt undervisning om regler och procedurer för att studera ett särskilt 

objekt eller område. Ett annat exempel är klassrum där inte specialistkunskaper eller 

lärandeobjektet är centrala utan där det istället är viktigare vilken kulturell och social 

bakgrund, talang eller smak man har. I föreliggande studie används inte LCT:s 

specialiseringskoder i analysen. 
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2.3 Läskompetens och explicit läsundervisning 

Läsning är en komplex aktivitet och som tidigare nämnts utgår jag från Astrid Roes 

(2014) breda definition av läskompetens som både omfattar förståelse och förmåga att 

använda rätt strategier för texttyp och syfte med läsningen. Men vad är det som sker när 

läsare efter avkodning tolkar en text? Och vad skiljer en god läsare från en läsare som 

kämpar med sin läsning? 

I PISA definieras läsförståelse på följande sätt: ”En individs förmåga att förstå, an-

vända och reflektera över och engagera sig i texter för att uppnå sina egna mål, utveckla 

sina kunskaper och sin potential och för att delta i samhället. Utöver avkodning och ytlig 

förståelse inbegriper läsning tolkning och reflektion samt förmåga att använda läsning för 

att uppnå sina mål i livet” (Oskarsson et al. 2016:7). I definitionen är OECD:s literacy-

perspektiv synligt där läsaren som individ och samhällsmedborgare poängteras. I PISA-

testen utgår man från tre aspekter av läskompetens vid uppgiftskonstruktion och bedöm-

ning; söka och inhämta information, sammanföra och göra en tolkning samt reflektera 

och utvärdera. Utifrån elevernas resultat på olika uppgifter i testet görs en bedömning där 

eleverna bedöms ligga på en nivå mellan 1 och 7. För den högsta nivån krävs att eleverna 

exempelvis ska kunna dra flera slutsatser och göra jämförelser och hitta motsatser både i 

en och samma text och i andra. De ska också kunna visa att de helt och hållet förstår 

texten på detaljnivå och kan hantera ett obekant innehåll. Eleverna ska kunna formulera 

egna antaganden och kunna läsa kritiskt samt kunna sätta texten i relation till perspektiv 

som är hämtade utanför texten. För nivå 2, som följer efter nivå 1a och 1b och som anses 

vara en lägsta nivå för att klara av ett fortsatt lärande, krävs att eleven kan identifiera en 

eller flera sakuppgifter i texten. Eleven måste också exempelvis kunna förstå textens 

huvudtanke och dra egna slutsatser. Eleverna ska också kunna göra en enkel jämförelse 

mellan texter och kunna koppla samman en text med personliga erfarenheter och åsikter. 

Men hur ska skolan förmå elever som befinner sig på de lägsta nivåerna att utveckla sin 

läskompetens? Och hur ska lärare planera sin läsundervisning för att även avancerade 

läsare ska få utmaning och möjlighet att utvecklas? Nedan presenteras teorier om meta-

kognition och explicit läsundervisning som ger förslag på hur sådan undervisning kan 

bedrivas. 
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2.3.1 Metakognition och explicit läsundervisning 

En central komponent i en explicit läsundervisning handlar om att medvetandegöra läsa-

ren både om vad läsning är och hur den individuella läsaren gör och tänker när hen läser, 

alltså att läsaren tänker på sitt tänkande – metakognition. Begreppet metakognition an-

vändes tidigt av Flavell (1976, 1979) och han poängterar särskilt att metakognition inne-

bär att man genom en medvetenhet om den egna tankeprocessen kan styra och kontrollera 

sitt tankearbete för att klara av en särskild uppgift eller för ett särskilt syfte (Flavell 1976). 

Den metakognitiva kunskapen innefattar kunskaper eller föreställningar om hur man själv 

tänker och fungerar. De metakognitiva erfarenheterna, det vill säga de erfarenheter man 

samlar på sig om hur man tänker och vad som fungerar eller inte för särskilda uppgifter, 

läggs successivt till den metakognitiva kunskapen. Kunskaper om den särskilda uppgiften 

och vad den kräver samt metakognitiva kunskaper och erfarenheter, inverkar på de val av 

strategier som personen väljer att använda sig av – personen är medveten om och styr sitt 

eget tänkande (Flavell 1979). Han poängterar studieteknik och läsning av argumenterande 

text som exempel på områden där undervisning utifrån ett metakognitivt perspektiv skulle 

vara fruktbart (jfr Bergh Nestlog 2009). 

Många forskare har arbetat vidare med att koppla samman metakognition med 

läsprocess och läsundervisning. Brown (1980) tydliggör hur läsare går från omedveten 

inlärning och läsning, en kognitiv process, till en medveten metakognitiv process, där 

läsaren kan kontrollera och styra sin egen läsning. Brown (1980) nämner en rad 

metakognitiva strategier för läsning, exempelvis att inse när man inte förstår. En läsare 

som inser när den inte förstår kan ta till strategier för att komma runt problemet, 

exempelvis söka betydelse för ord, läsa om eller söka kompletterande information från 

andra källor. En läsare som inte är medveten om att den inte förstår läser vidare men 

läsförståelsen minskar. En läsare behöver vara medveten om vad den kan och aktivera 

sina förkunskaper under läsningen. En läsare behöver även vara medveten om vilka 

kunskaper som behövs för att syftet för läsningen ska framgå (Brown 1980:460). Att välja 

ut och förstå en texts huvudidé är ytterligare en metastrategi. 

Brown har tillsammans med Palincsar formulerat fyra metakognitiva grundstrategier 

som visat sig särskilt effektiva för att utveckla en avancerad läsförmåga som tillsammans 

kallas Reciprocal Teaching (Palincsar & Brown 1984). De fyra strategierna är att förut-

säga, att ställa frågor till texten, att summera och att reda ut oklarheter. Strategierna ska 

inte bara öka läsarens förståelse för innehållet i texten utan också lära läsaren att styra och 

kontrollera sin egen läsning och förståelse. Utgångspunkten att läsarens egenkontroll och 
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förståelse för sin egen läsning och läsprocessen och dess olika delar är väsentlig för en 

djupare textförståelse, stämmer väl överens med forskning om självvärdering och synligt 

lärande (Hattie 2014). 

 Barbara Abromitis (1994) fokuserar på metakognitiva strategier i läsundervisning. 

Hon poängterar lärarens roll för att utveckla metakognitiv förmåga. Exempel på vad 

läraren kan göra är att noggrant planera för läsundervisningen och att läsningen ska ha ett 

tydligt uttryckt syfte. Läraren behöver modellera, det vill säga gå före och visa, hur man 

kan göra och tänka under läsningen. Särskilt behöver eleverna få se och få träna på texter 

som är utmanande så att de får en beredskap för hur de ska göra när de stöter på 

svårigheter. Abromitis (1994) poängterar också vikten av att göra en bedömning av hur 

strategierna fungerar för varje elev. Eleverna ska utveckla en metakognitiv kunskap 

utifrån sina metakognitiva erfarenheter och lära sig vilka strategier som fungerar för dem, 

på vilka texter och för vilket syfte (Abromitis 1994). Vilka metakognitiva strategier som 

fungerar bäst varierar med ålder och mognad (jfr Abromitis 1994). Exempel på 

metakognitiva strategier för läsning som Abromitis (1994) tar upp för barn från 

mellanstadieålder och uppåt är att aktivera förkunskaper innan läsning, förutspå, värdera, 

summera, koppla samman ny kunskap med tidigare det vill säga göra en syntes.  

Pressley och Gaskins (2006) visar de goda effekterna av metakognitiva strategier i 

läsundervisning i en studie på en amerikansk skola med många elever med läs- och skriv-

svårigheter. För att förklara hur en sådan undervisning ska gå till och vad den baserar sig 

på exemplifierar de med hur en vuxen ämnesexpert läser avancerade texter inom sitt 

kunskapsområde. Om denna person skulle läsa högt och avbryta sig själv och berätta vad 

den tänker och hur den tänker och agerar skulle man få en tydlig bild av vad som sker. 

Genom att bryta ner det som den avancerade läsaren gör i en rad strategier och undervisa 

om dessa, sker en explicit lässtrategiundervisning. Pressley och Gaskins (2006) delar upp 

läsprocessen i tre faser; före läsning, under läsning och efter läsning. Uppdelningen ger 

en tankestruktur för att beskriva läsprocessen och tydliggör hur lärare kan undervisa om 

och utveckla elevers läsförståelse och läskompetens. Denna uppdelning ligger till grund 

för utformningen av frågorna i elevenkäten. 

Roe (2014) konstaterar att svaga och osjälvständiga läsare hoppar över fasen före 

läsning. De reflekterar inte över textens innehåll eller form utan börjar läsa direkt. Svaga 

läsare ger sig direkt in i texten utan kännedom om hur de ska göra, utan att ha några 

förväntningar och utan någon förståelse för vad texten ska innehålla. Därför sker 
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läsningen utan ett meningsskapande sammanhang och läsaren utvecklar inte sin läs-

kompetens. Kulbrandstad (2012) beskriver hur fasen före läsning har två mål; dels ska 

läsaren bli nyfiken på texten, dels ska läsaren bli bättre rustad att möta texten. För att detta 

ska lyckas krävs att läsaren blir medveten om kontexten för läsningen; vad är det för text, 

varför är den skriven, vilken tidigare kunskap har läsaren om ämnesinnehållet och om 

texttypen och vad är syftet med läsningen (Kulbrandstad 2012). Bråten (2007) framhåller 

att inget annat har så stor betydelse för läsförståelsen som de förkunskaper som läsaren 

tar med sig in i texten. Om läsaren ska få kunskaper genom att läsa en ny text krävs inte 

bara att hen läser och tar till sig informationen. Den nya informationen måste syntetiseras, 

det vill säga organiseras och läggas till tidigare kunskaper. Läsarens tidigare kunskaper 

kan komma att breddas, fördjupas eller helt omprövas.  

En grupp amerikanska forskare konstaterar att det finns starka belägg för att en 

medveten läsundervisning gör en mycket stor skillnad för hur elevernas förståelse för 

texter utvecklas (Duke m.fl. 2011). Duke och Person (2002) skriver att lärare som 

undervisar om läsförståelse på ett effektivt sätt hjälper sina elever att utvecklas till 

strategiska och aktiva läsare genom att undervisa om varför, hur och när du ska använda 

strategier som effektiva läsare använder. Duke m.fl. (2011) framhåller att en medveten 

läsundervisning inte behöver betyda att elever ska lära sig använda en lässtrategi i taget 

utan ett arbetssätt där elever lär sig en uppsättning strategier som de kan växla mellan att 

lära sig hantera en uppsättning strategier har visat sig vara mest framgångsrikt. Vissa 

strategier återkommer som betydelsefulla hos många forskare och som är av en mer 

generell natur, som grundstrategierna i Reciprocal Teaching, aktivera tidigare kunskap 

och göra inferenser. Andra strategier är mer specifika för olika texttyper och för olika 

syften.  

Duke m.fl. (2011) rekommenderar Pearson och Gallaghers (1983) arbetsmodell 

”gradually release of responsibility” vid undervisning om och användande av lässtrate-

gier, oavsett strategi. Gradually release of responsibility innebär att läraren gradvis över-

låter ansvaret till eleven (Pearson & Gallagher 1983). 

Duke och Pearson (2002:208-210) föreslår ett arbete där scaffolding och modellering 

är centrala komponenter och där det gradvisa överlåtandet av ansvar följer följande steg 

(egen översättning):  

1. En explicit beskrivning av strategin och när och hur den ska användas  

2. Lärare eller elever modellerar, det vill säga visar hur de ska använda strategin och 

hur hen tänker och gör under tiden  
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3. Lärare och elever använder strategin tillsammans  

4. Elever övar sig på att använda strategin och läraren stöttar  

5. Elever använder strategin självständigt.  

 

Denna arbetsmodell ligger till grund för utformningen av undervisningen under arbetet 

med lästriangeln. 

Kintsch och van Dijk (1978) har konstruerat en modell som både beskriver de 

kognitiva processer som pågår när en läsare försöker förstå en text och det reproduktiva 

och konstruktiva arbete som äger rum när en läsare arbetar med att komma ihåg och 

sammanfatta ett textinnehåll. Läsaren försöker urskilja och organisera de meningsbärande 

elementen för att kunna sammanfatta textens innehåll. Läsaren konstruerar förslag under 

läsningen som fortlöpande förkastas, revideras eller förstärks. Kintsch och van Dijk 

(1978) menar att tankeprocesserna både sker på en makronivå och en mikronivå samtidigt 

och att de påverkar varandra. Om läsaren har målet med läsningen klar för sig underlättar 

det för att kunna avgöra vad som är av betydelse i texten. 

 

2.4 Läsning av sakprosa i svenskämnet 

I ämnet svenska förekommer läsning av sakprosatexter av många texttyper. Under 

rubriken ”Centralt innehåll” i ämnet svenska på högstadiet nämns i Lgr 11 (Skolverket 

2016b) som exempel på sakprosatexter som ska behandlas i undervisningen: 

”Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till 

exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg” (s. 

257). En vanligt förekommande texttyp som dock inte nämns är läsning av läro-

medelstext. 

 
2.4.1 Läsning av läromedelstext 

Dagrun Skjelbred (2015) beskriver hur lärobokstext innehåller många textelement, både 

verbala och ickeverbala. Exempel på ickeverbala element är illustrationer, foton, diagram 

och kartor. Skjelbred (2015) visar hur olika textelement som innehållsförteckning, rubri-

ker, ordförklaringar i marginalen och sammanfattningar packar in brödtexten och ger 

läsaren läsanvisningar. Skjelbred (2015) lyfter också fram hur läromedelstexter innehåller 

skiftande framställningsformer och genrer. Exempelvis blandas förklarande och informe-

rande text med narrativ. Detta kräver både erfarenhet och genrekunskap av eleverna 

(Skjelbred 2015). 
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Mortensen-Buan (2015) menar att elever behöver undervisning i hur de ska läsa 

läromedelstext. En undersökning av hur elever i årskurs sju (det vill säga åttonde trinn i 

norsk skola) läser läromedel visar att en majoritet av eleverna läser för att snabbt bli klara 

och förväntar sig att de ska få svara på frågor när de läst färdigt. Inte heller har eleverna 

klart för sig vad syfte med läsningen är (Morten-Buan 2015). En minoritet av eleverna 

uppger att de förbereder sig före läsning eller arbetar aktivt under läsningen genom att till 

exempel fundera vad texten kommer att handla om utifrån rubriken, läsa nyckelord, skapa 

sig en överblick över texten genom att bläddra igenom texten och titta på bilder och läsa 

rubriker.  

 

3 Studiens design: materialinsamling och datagenerering 
Forskningsmetoden är en explorativ studie för att pröva lästriangelns relevans. Material-

insamlingen har skett i en klass i årskurs 8 i en medelstor svensk stad. Klassen har 26 

elever. Tre elever läser svenska som andraspråk och deltog därför ej under lektionerna i 

svenska. En elev var sjuk vid förtestet och därför räknas denna elev inte in i resultatet av 

självskattningsenkäten.  

I studien rör jag mig mellan data och teori för att utveckla förståelse. I nära samarbete 

med den undervisande läraren prövas lästriangeln utifrån antagandet att lästriangeln kan 

utgöra ett stöd för att utveckla elevers läsförståelse. Samtidigt ger det insamlande materia-

let kunskaper om hur lästriangeln kan användas för att utveckla läsförståelse. 

Nedan presenteras ett avsnitt om forskningsetiska principer samt ett avsnitt om 

studiens design samt en närmare beskrivning av varje metod. Därefter följer ett avsnitt 

om analysmetod samt kritik av studiens design, metod och teori.  

 

3.1 Forskningsetiska principer 

God forskningssed och forskningsetiska principer har beaktats och följts i enlighet med 

Vetenskapsrådet (2017, 2018). De etiska principerna innehåller fyra huvudkrav: informa-

tionskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Respondenterna har 

informerats om syftet med undersökningen, om vad de ska göra och villkoren för 

deltagandet. Respondenterna har också informerats om att deltagande är frivilligt och att 

de när som helst kan avbryta sitt deltagande utan att behöva uppge skälet för det. 

Samtyckeskravet är uppfyllt genom att deltagande elever har fått sin medverkan godkänd 

av vårdnadshavare, se Bilaga A. Inga namn på medverkande personer, klasser, lärare eller 
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skola nämns i uppsatsen och elevarbeten, enkäter och samtyckesblanketter förvaras i låst 

skåp för att efterleva konfidentialitetskravet. Delar i materialet kan uppfattas som etiskt 

känsliga beroende på hur elever svarat. I enlighet med nyttjandekravet kommer insamlat 

material ej att användas i annat syfte än för aktuellt forskningsändamål. 

 

3.2 Insamlingsmetoder 

I studien används flera metoder för materialinsamling: självskattningsenkät, insamling av 

elevarbeten samt intervjuer med sex elever och en lärare.  

Studien är uppdelad i fyra faser: förtest, undervisning utifrån lästriangeln, eftertest och 

intervjuer. Varje fas bidrar med material enligt följande uppställning: 

• Förtest: Självskattningsenkät för elever samt elevarbeten, det vill säga 

elevernas individuellt skrivna sammanfattningar av en läst lärobokstext. 

• Undervisning utifrån lästriangeln: Elevarbeten med elevernas kopierade läro-

medelstexter med deras understrykningar och anteckningar. 

• Eftertest: Självskattningsenkät för elever samt elevarbeten, det vill säga 

elevernas individuellt skrivna sammanfattningar av en läst lärobokstext. 

• Intervjuer: Enskild intervju med en undervisande lärare samt tre parintervjuer 

med sex elever. 

 
 
3.2.1 Elevarbeten 

Under arbetet utifrån lästriangeln hade varje elev ett uppkopierat häfte från ett läromedel. 

Dessa häften utgör också en del av det insamlade materialet som visar arbetsprocessen 

utifrån tre nivåer i lästriangeln:  

1. global nivå (lässituation) 

2. mellannivå (meningar) 

3. lokal nivå (ordval).  

Under arbetet förde eleverna anteckningar och använde överstrykningspennor i olika 

färger för olika nivåer i triangeln, se avsnitt 4.1 för exempeltexter.  

I den här undersökningen utgörs sakprosatextexemplen av läromedelstext, eftersom 

det är en vanligt förekommande texttyp i undervisning. 

 



  
 

16 

3.2.2 Intervjuer 

Lärarintervjun utgörs av en semistrukturerad intervju som genomförs utifrån en intervju-

guide. Intervjun har spelats in och transkriberats. Intervjun genomfördes i ett grupprum 

på skolan där undersökningen görs. Kvales (1996) kriterier för en framgångsrik 

intervjuare, återgivna i Bryman (2011), beaktas under intervjun. Den intervjuade läraren 

är en 41-årig man, lärare i svenska och spanska och med 16 års lärarerfarenhet.  

Elevintervjuerna genomfördes som tre parintervjuer. Urvalet av informanter skedde 

genom att elever som kunde tänka sig att delta anmälde sitt intresse. Detta gör att urvalet 

inte är representativt för klassen som helhet, men det är heller inte syftet. Genom inter-

vjuerna ville jag ta del av elevernas erfarenheter och tankar efter arbetet utifrån läs-

triangeln. Därför intervjuades elever som ville medverka i studien. Genom att intervjua 

eleverna i par, som läraren hjälpte till att sätta samman utifrån vilka elever som fungerar 

väl ihop, ville jag åstadkomma en trygg intervjusituation, där eleverna kunde samtala om 

mina frågor, inte bara med mig utan också sinsemellan. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades.  

Elevintervjuerna var semistrukturerade. Områden som ingick i intervjuguiden var 

elevernas beskrivning av sin läsning av sakprosatexten, elevernas beskrivning av arbetet 

utifrån lästriangeln samt elevernas självskattning av sin läskompetens. 

 

3.2.3 Självskattningsenkät 

För både för- och eftertest konstruerades en självskattningsenkät med 8 frågor där 

eleverna angav sitt svar genom att markera den ruta som stämde bäst överens med deras 

uppfattning, se Bilaga B. Rutorna är numrerande 1–6, där 1 betyder ”Stämmer inte alls” 

och 6 betyder ”Stämmer mycket bra”. Att konstruera en enkät med ett jämnt antal 

svarsalternativ innebär att respondenterna tvingas ta ställning, eftersom ett neutralt alter-

nativ saknas. Det kan medföra både för- och nackdelar. Att markera ett mittenalternativ 

kan vara en enkel utväg för den som inte vill ta ställning eller tar enkäten på allvar. 

Samtidigt saknas ett neutralt alternativ för den som vill ha det och resultatet kan felaktigt 

peka på ett ställningstagande som det egentligen inte finns grund för. Efter varje fråga 

finns utrymme att skriva en frivillig kommentar. Frågorna efterfrågar både hur eleverna 

bedömer sig själva som läsare och hur de beter sig före, under och efter läsning av en 

sakprosatext. 
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Frågorna i självskattningsenkäten bygger på forskning om metakognitiv förståelse 

för den egna läsprocessen och kunskaper om hur avancerade läsare agerar och tänker 

under läsning (Brown 1980; Duke & Person 2002; Duke m.fl. 2011; Roe 2014). 

Samma enkät användes vid både för- och eftertest, för att både kunna se hur eleverna 

uppfattade sig själva som läsare före och efter arbetet utifrån lästriangeln. Detta ger också 

möjlighet att jämföra resultatet från de två testtillfällena. 

 

3.3 Genomförande av undervisning – arbete utifrån lästriangeln 

Undervisningen planerades i samarbete med läraren. Valet av sakprosatext och ämnes-

innehåll valdes av läraren utifrån redan uppgjord planering för klassen i ämnet svenska. 

Undervisningen genomfördes under tre lektioner utifrån samma läromedelstext. En 

lektion låg fokus på en global nivå då eleverna undersökte texttyp, syfte och avsändare. 

Läraren introducerade också lästriangeln och förklarade syftet med modellen och hur de 

olika nivåerna fungerar och samverkar. Läraren introducerade också läromedelstexten 

och kopplade den till tidigare undervisning. En lektion låg fokus på meningsnivå som är 

en mellannivå i lästriangeln. Slutligen fokuserades lokal nivå i lästriangeln, ordnivå. 

Upplägget var detsamma varje lektion. Läraren introducerade lästriangeln och den 

aktuella nivån samt modellerade hur arbetet skulle gå till med en text som liknar den som 

eleverna sedan skulle arbeta med. Eleverna strök under ord, meningar eller andra 

textelement som de uppmärksammade med understrykningspenna och gjorde noteringar. 

De diskuterade sitt arbete i små grupper. Under ledning av läraren genomfördes en 

avslutande gemensam diskussion om det som eleverna uppmärksammat. 

 
 
3.4 Analysmetoder 

Legitimation Code Theory (Maton 2014, 2016; Meidell Sigsgaard 2015) utgör en teori 

och förklaringsmodell för hur resultat av arbetet med lästriangeln kan förstås. En jäm-

förande analys görs där elevernas svar på enkäten före och efter interventionen undersöks 

med fokus på elevernas metakognitiva förståelse utifrån Flavell (1976, 1979) och Brown 

(1980) med flera. En kvalitativ analys genomförs av elevarbeten, både insamlade texter 

med understrykningar och anteckningar liksom elevernas sammanfattningar, samt av 

elevintervjuer utifrån teorier om utveckling av komplex läsförståelse (Kintsch & van Dijk 

1978), explicit strategiundervisning (Palincsar & Brown 1984), stöttande undervisning 
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(Duke & Pearson 2002; Pearson & Gallagher 1983) och läsning av läromedelstext 

(Skjelbred 2015; Mortensen-Buan 2015).  

 
3.5 Kritik av studiens design, metod och teori 

Det finns flera aspekter att förhålla sig kritisk till i de metoder som använts i under-

sökningen. Det finns till exempel en risk för att eleverna påverkade varandra under 

intervjuerna eftersom de skedde i par. Eleverna ville kanske upprätthålla sin roll i gruppen 

i en intervju.  

En annan kritisk punkt är bristen på generaliserbarhet som en följd av att materialet är 

litet; enbart en klass med totalt 22 medverkande elever och en lärare deltar. Men syftet är 

inte att generalisera i en sådan liten studie. Det är dock viktigt att fråga sig hur bra de 

teoretiska påståendena som kan genereras utifrån resultaten är och i vilken utsträckning 

de teoretiska idéerna har stöd i empirin. Det nära studiet av arbetet i en klass kan liknas 

vid en fallstudie, och kan vara både en del av en teorigenerering och teoriprövning 

(Bryman 2011).  

Studiens upplägg med flera olika metoder och kombinationen av dessa innebär också 

en fördel genom att användningen av modellen undersöks på flera sätt och ur olika 

perspektiv. Tillvägagångssättet synliggör på detta sätt en komplex bild och möjlighet att 

jämföra resultat från olika delar av undersökningen. 

En annan styrka i studien är också att eleverna följs åt under hela arbetsprocessen, 

vilket ger en transparens och möjliggör en helhetsförståelse. 

Iscensättningen av undervisningen och den enskilda läraren får stor betydelse för 

resultatet. Kan undersökningen göras om och samma resultat uppnås, det vill säga kan 

man lita på undersökningens reabilitet? En annan fråga är om man kan avgöra en komplex 

modells relevans under en så begränsad tid. Att utveckla läskompetens tar tid. Kan under-

sökningen ge svar på det som undersökningen avser att mäta – validiteten – som just 

handlar om lästriangelns relevans? Jag anser att trots det lilla materialet kan under-

sökningen indikera lästriangelns relevans och användningsområden, både för lärare och 

för elever.  
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4 Resultat och analys 
Resultaten och analysen av undersökningen presenteras nedan uppdelat på avsnitt om 

arbete med läromedelstext utifrån tre nivåer i lästriangeln, intervjuer med elever och 

lärare samt elevernas självskattning före och efter arbetet med lästriangeln. 

 

4.1 Resultat och analys av elevarbete med sakprosatext och lästriangel 

Eleverna i undersökningen arbetade med samma läromedelstext vid tre tillfällen utifrån 

tre olika nivåer i lästriangeln: lokal nivå med fokus på ordförståelse, en mellannivå med 

fokus på meningars konstruktion och funktion i texten samt slutligen global nivå med 

fokus på syfte med texten och texttyp. Eftersom eleverna har använt överstrykningspenna 

med en ny färg vid varje tillfälle samt gjorde noteringar i anslutning till dessa understryk-

ningar kan vi följa elevernas arbete med texten på de olika nivåerna. 

 
4.1.1 Global nivå – syfte och texttyp 

Då eleverna analyserade texten utifrån lästriangelns globala nivå fick eleverna i uppgift 

att fundera över textens syfte, texttyp och vilken funktion olika delar av texten har, 

inklusive olika modaliteteter, det vill säga olika skrift- och bildelement. Eleverna skulle 

också ange vad i texten de grundade sina antaganden på. Att inte dra generella slutsatser 

utan istället arbeta med att specifikt hänvisa till delar av texten och därigenom aktivt 

arbeta med själva texten är ett arbetssätt för ökad textförståelse (Duke & Pearson 2002; 

Roe 2014). Vid en analys av läromedelstexten på en global nivå blir det relevant för 

eleverna att skaffa sig en överblick över alla textelement och undersöka vilka 

läsanvisningar som läsaren får (Skjelbred 2015). Många elever har inte klart för sig vilket 

syftet med läsning av en läromedelstext är (Mortensen-Buan 2015). Ett sådant syfte kan 

eleverna få tydliggjort på olika nivåer. Läraren behöver på en övergripande nivå 

kontextualisera läsningen för att eleverna ska få klart för sig varför de ska läsa texten. I 

experimentet med lästriangeln är syftet med läsning dubbelt, eftersom eleverna fick läsa 

texten för att lära sig mer om en litterär epok samt för att utveckla läsförståelse genom en 

explicit undervisning. På en annan nivå kan elevernas läsning av samma läromedelstext 

sägas haft olika syften då de arbetade med texten på ordnivå, meningsnivå och global 

nivå. Utöver de syften eleverna har för en läsning av en läromedelstext i undervisningen 

har texterna ett syfte i sig, och det är det syftet som eleverna kan undersöka vid en analys 

av texten. I elevexemplen har eleverna inga problem med att identifiera texten som en 
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läromedelstext och en sådan text har som primärt övergripande syfte att informera, att 

förmedla ett kunskapsinnehåll. 

 
 
Bild 1: Textexempel: Identifiering av texttyp. 
 
I bild 1 har eleven identifierat texten som en läromedelstext genom att läsa inledningen, 

markerat med grön överstrykningspenna, och konstaterat att textens innehållsmässigt är 

en faktatext om en skönlitterär bok. Eleven har gjort anteckningen ”Sakprosa – faktatext 

om en författare och skönlitteratur & lärobokstext”. Eleven har således ringat in vad det 

är för typ av text och har grundat sin slutsats på innehållet i textens inledning och kan 

genom överstrykningen hänvisa direkt till det aktuella textpartiet. I övrigt har denna elev 

inte gjort några markeringar eller anteckningar i sin text som berör den globala nivån.  

Bild 2 visar en annan strategi för att komma fram till vad det är för typ av text. Eleven 

har identifierat olika delar i texten och genom noteringar benämnt dessa som ”fakta”, 

”fiction”, fantasy” och ”rubrik”. Hela stycket är inringat och ordet ”sammanfattning” 

finns antecknat i marginalen. Eleven tycks ha lagt ihop de identifierade delarna, gjort en 

syntes och dragit slutsatsen att texten är en sammanfattning. 
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Bild 2: Textexempel: Identifiera delar och göra en syntes. 
 
Eleven har i (2) försökt att notera och beskriva olika detaljer i texten och alla dessa 

noteringar och detaljer är inte relevanta för att till exempel kunna avgöra vad det är för 

typ av text eller vem som kan ha skrivit den och i vilket syfte. Eleven har exempelvis 

markerat orden ”lilleputtarna” och kommenterar överstrykningen med ordet ”fantasy”. 

Det är svårt att veta om eleven missuppfattat och tror att Gullivers resor tillhör genren 

fantasy eller om eleven vill påpeka att lilleputtarnas land är fantasi och inte verklighet.  

Bild 3 visar ytterligare en annan strategi i textanalysen. Den här eleven har granskat 

texten utifrån om texten och dess delar är skrivna på ett subjektivt eller objektivt sätt. 

Rubriken för läromedelstexten är ”Gullivers resor – en bitter satir”. Eleven har strukit 

över ordet ”bitter” och antecknat ”subjektiv – egen tolkning”. Precis som eleven skriver 

så innehåller rubriken en värdering och författarens röst blir synlig. De första meningarna 

har eleven strukit över och beskriver den som faktatext. Inledningen till nästa stycke har 

också eleven strukit över. Texten beskriver handlingen i ett avsnitt av Gullivers resor. 

Det här textpartiet har eleven kommenterat med ordet ”objektivt”. Eleven har kommit 

fram till att läromedelstexten både är objektivt och subjektivt skriven.  
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Bild 3: Textexempel: Författarens röst i texten. 
 
Det går inte att se om eleven som arbetat med (3) gjort någon syntes av sitt konstaterande 

att ”faktatexten” innehåller både subjektiva och objektiva delar. 

Även eleven bakom (4) har haft skribenten i åtanke under arbetet med uppgiften. 

Eleven har strukit över satsen ”Swift får fram många komiska effekter genom Gullivers 

litenhet” och antecknat ”skrivet av annan person, inte Swift eller Gulliver”. Genom att 

Swift omtalas i tredje person förstår eleven att det är ytterligare en person inblandad som 

beskriver Swifts text om Gulliver. Om den här noteringen betyder att eleven verkligen 

funderade över vem som är författare av lärobokstexten eller om eleven hittade bevis i 

texten för något som eleven redan förstått går inte att avgöra utifrån materialet. 

Bild 4 visar också hur eleven tänker om texttypen. Eleven har skrivit ”Berättande text”, 

”Faktatext” och ”lärobokstext.” Eleven har strukit över första stycket och noterat 

”Berättande fakta, ej påhittat”. Eleven har således uppmärksammat att texten, trots att det 

är en lärobokstext, innehåller både fakta och fiktion med narrativa och infomerande 
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inslag. Att en text är komplex och och kan innehålla flera olika texttyper är något som till 

exempel Mikael Nordenfors beskrivit (Nordenfors 2017). I sådana texter kan det för 

eleven bli särskilt svårt att avgöra hur texten ska läsas och förstås. Texttypen i ett avsnitt 

av texten kan aktivera ett annat schema (Kintsch & van Dijk 1978) hos eleven än det som 

är skulle varit aktuellt för texten som helhet, vilket kan leda till en felaktig slutsats om 

textens innehåll och syfte. Elevens notering om en berättande text i (4) går stick i stäv 

med elevens kommentar till textens rubrik: ”Recension”. Precis som i (3) konstaterar även 

denna elev att rubriken innehåller ett subjektivt tyckande. Eleven har alltså lyckats 

identifiera flera olika texttyper och har gjort syntetiseringen ”Berättande fakta”. Att 

läromedelspråk ofta är berättande menar Strømsø (2008) beror på att ett berättande språk 

är lättare att läsa och komma ihåg för oerfarna läsare. 

 

 
Bild 4: Textexempel: Fokus på textstruktur. 
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I (4) är det tydligt hur eleven funderat över hur texten är strukturerad och hur stycke-

indelningen hänger samman med de olika delarna i Gullivers resor som beskrivs. Eleven 

har satt ”1” framför ett stycke och ”2” framför nästa. Eleven har antecknat ”Från A till B 

till C osv” och skrivet kommentaren ”ordning”. På den här sidan i läromedlet beskrivs 

handlingen i Gullivers resor medan Gulliver är i lilleputtarnas land och i jättarnas land. 

På nästkommande sida fortsätter texten med att behandla vad som händer i hästarnas land 

och i vetenskapens land. Eleven har lagt märke till detta och skriver längst ner på sidan: 

”3 På andra sidan i hästarnas land och 4 vetenskapslandet typ. Så A-B-C-D.” En förmåga 

att se och förstå hur en text är uppbyggd och en förmåga att kunna navigera i texten är 

kopplad till förmågor som en erfaren och avancerad läsare har (Roe 2014). 

 
Bild 5: Textexempel: Identifiering av textens delar och textens syfte. 
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Eleven har i (5) markerat olika delar i texten och benämnt dem i sina noteringar, till 

exempel ”Rubrik”, ”Bildtext” och ”Bild”. Eleven har också ringat in delar av texten, ritat 

pilar och skrivit förklaringar. Läromedelstextens inledande två meningar är inringade och 

eleven har skrivit kommentaren ”Info vad vi kommer läsa om”. Eleven har ritat en pil 

mot mitten av stycket som följer, ett stycke om Gullivers resors handling. Även denna 

elev har lagt märkte till den berättande tonen och har gjort anteckningen: ”Börjar direkt 

och berätta”. Eleven beskriver bildtexternas funktion: ”Berättar om vad vi ser på bilden 

och vad boken handlar om”. För syfte och mottagare har eleven noterat: ”Tänkt för? 

Elever Högstadiet. För att lära sig. Skolan.” Hur eleven kommit fram till detta är oklart, 

men eleverna har fått information om att texten är utdrag från ett läromedel för årskurs 8. 

Det är därför tänkbart att detta konstaterande inte har något med själva texten att göra. 

Att arbeta med och fokusera på den globala nivån är centralt i undervisningen. Om 

eleverna inte förstår vad det är för texttyp, vad texten vill säga, vem som ligger bakom 

texten och vem texten är tänkt för blir det svårt att få med sig någon väsentlig kunskap 

från läsningen, oavsett hur bra ordförråd eleven har. För elever som har svårt med 

läsförståelse behöver den globala nivån fokuseras, likväl som andra nivåer. Eleverna 

behöver få träna sig i att avgöra vad det är för typ av text och vem som kan vara avsändare 

till exempel.  

I textexemplen ovan finns många bevis för att eleverna har identifierat olika aspekter 

i texterna som har betydelse när de ska dra slutsatser om texten. Vad eleverna noterat 

skiljer sig åt till viss del, men de har kommit till ungefär samma slutsatser. Vägen till 

slutsatsen är dock inte så tydligt synliggjord i dessa elevexempel. Däremot kan den 

efterföljande klassrumsdiskussionen ha bidragit genom att läraren låter eleverna berätta 

vad de sett, vad de kommit fram till och hur de tänkte. Genom att eleverna kan fungera 

som varandras modeller får de fler perspektiv på hur en läsare kan tänka och göra under 

läsning. Läraren kan också bidra genom att åstadkomma den semantiska rörelsen mellan 

abstraktion och konkretion (Meidell Sigsgaard 2015). Eftersom eleverna tenderar att 

antingen hamna på generell nivå vid textdiskussioner eller på konkret detaljnivå, kan 

läraren åstadkomma en koppling däremellan genom sin undervisning. 

 

4.1.2 Mellannivå – meningar 

I lästriangelns mellannivå valdes meningar ut som fokus. Eleverna har fått i uppgift att 

analysera meningarnas konstruktion och funktion. Här syns det att eleverna är mer osäkra 
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på vad de ska göra och hur, något som dels kan bero på instruktionen men också på att 

eleverna är ovana vid att göra den typen av analyser. Flera elever har nöjt sig med att 

kommentera om de uppfattar meningar som korta eller långa, men det går inte att finna 

någon analys om vad meningarnas längd och annan karaktäristika har för betydelse för 

texten. Elevernas anteckningar, understrykningar, rosa för meningsnivån, och 

anteckningar har dock fungerat som utgångspunkt för jämförelser och uppföljande 

diskussioner i grupper och i helklass.  

I bil 6 kan vi se hur eleven har markerat tankstrecken i en mening som omger en 

inskjuten bisats. Eleven har också identifierat ett citat samt har strukit över en titel och 

gjort noteringen ”kursiv stil”. Den sistnämnda markeringen har inget med mening eller 

meningskonstruktion att göra. 

 

 
 
Bild 6: Textexempel: Textanalys på meningsnivå markerat med rosa. 
 
I (7) finns ytterligare exempel på hur en elev arbetat och tänkt när det gäller läromedels-

textens meningsnivå. Som i många andra elevarbeten har eleven lagt märke till och 

noterat ovanligt långa meningar. I en av meningarna kommenterar eleven att det är många 
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kommatecken. En annan tanke som eleven visar är kommentaren ”Retorisk fråga” intill 

den överstrukna meningen ”Vad ville Swift säga med denna fantastiska reseberättelse?” 

Vad eleven grundar denna kommentar på är svår att säga. 

 

 
 
Bild 7: Textexempel: Fokus på meningarnas längd. 
 
Kan vi i elevernas arbeten på meningsnivå se exempel på en metakognitiv aktivitet? Kan 

vi se om lästriangeln fyller en funktion som lässtrategimodell eller som analysmodell vid 

textläsning? Enbart elevernas texter med understrykningar och texter visar en ytlig och 

vid flera tillfällen felaktig analys. Med hjälp av en stöttande undervisning genom hela 

undervisningsprocessen (Pearson & Gallagher 1983) kan läraren åstadkomma en 

lärandesituation på en mer intellektuellt utmanande nivå, där samtalen rör sig mellan 

abstrakt och konkret nivå och läraren tydliggör hur förståelse på en specifik nivå i 



  
 

28 

lästriangeln samverkar med förståelsen på andra nivåer. Resultatet av ett sådant arbete 

syns inte direkt i de elevarbeten som visas här, eftersom dessa inte visar vad som händer 

med elevernas förståelse efter gruppdiskussioner och uppföljning i helklass. En 

undervisning på meningsnivå kan handla om många perspektiv som exempelvis 

meningsbyggnad i relation till stilnivå, val av meningsbyggnad beroende texttyp och syfte 

m.m.  

 

4.1.3 Lokal nivå – ord 

Exempel på ord som många elever strukit under och som uppfattats som svåra är: 

”bortsnappad”, ”kultiverade”, ”ädla”, ”anspråkslöst”, ”domprost”, ”samhällssatir”, 

”misantrop” och ”människoföraktare”. Antalet ord som eleverna uppfattat som svåra 

varierar mellan 2 och 27. Variationerna kan bero på flera saker, som att eleverna olika 

bakgrundskunskap och olika stort ordförråd. Vissa elever kan ha svårt att medge att ord 

är svåra och vill upprätthålla en fasad som visar en god ordförståelse. Eleverna kan också 

sakna en medvetenhet om att de inte förstår orden helt och hållet. Precis som Roe (2014) 

visar är en brist på medvetenhet när man inte förstår text ett tecken på brister i 

läsförståelse. Andra elever kan vilja framstå som duktiga elever. De deltar både i 

undervisning där betygsättande lärare är med, samt i ett forskningsprojekt. De har blivit 

instruerade att stryka under ord som kan vara svåra och vill vara duktiga och följa 

anvisningarna och markerar ord som svåra fast de egentligen förstår dem. 

I anslutning till de markerade orden har eleverna noterat betydelser eller förslag på 

betydelser samt möjliga tillvägagångssätt för att ta reda på ordets betydelse. Se exempel 

på två elevarbeten i (8) och (9) med gula understrykningar och elevanteckningar. Exempel 

på möjliga tillvägagångssätt för att ta reda på betydelser av ord som eleverna angett är 

”fråga kompis”, ”slå upp”, ”koppla”, ”fråga lärare”, ”googla”, att dra slutsatser utifrån 

”sammanhang” samt ”gissa” (utifrån ordets sammansättning). Ett par av eleverna har 

dock inte gjort några anteckningar alls utan bara använt överstrykningspenna för att 

markera i texten.  
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Bild 8: Textexempel: Ordförståelse och strategier för att ta reda på ords betydelse. 

 

I (8) kan vi se hur eleven främst använder två strategier för att ta reda på ords betydelse, 

att fråga någon och att söka ordet i Google. Möjligtvis kan ”googla” ha en mer generell 

betydelse att söka på internet. Samma elev har också markerat ordet ”götts” i citatet från 

Ett anspråkslöst förslag: ”ett litet friskt barn som götts väl är vid ett års ålder en ytterst 

delikat och hälsosam föda …” Här har eleven föreslagit att hen kan lista ut betydelsen 

genom sammanhanget. Risken kan dock vara stor att sammanhanget i det här fallet kan 

försvåra för läsaren då citatet både kan vara chockerande och svårt att förstå eftersom det 

är ironiskt och dessutom skrivet i en historisk och kulturell kontext som är obekant för 

eleverna (Kulbrandstad 2012; Tønnesson 2012). 

Ett exempel på hur eleven kommit fram till ett ords betydelse är ordet ”samhällssatir” 

i (9). Här har eleven noterat och ringat in ”Charlie Hebdo Satir Tidning Paris” intill ordet. 

Eleven har också noterat och ringat in med en pil till samma ord, noteringarna ”samhälle 

nått? Skoj”. Den här eleven kände igen ordet satir från nyhetsrapporteringen efter 

terrordådet i Paris mot satirtidningen Charlie Hebdo som ägde rum 2015. Genom att lägga 
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ihop sina kunskaper om ordet samhälle och angett att satir är något skoj och att Charlie 

Hebdo är en satirtidning börjar eleven ringa in begreppet och få en viss förståelse. Med 

LCT (Maton 2014, 2016; Meidell Sigsgaard 2015) som förklaringsmodell har eleven har 

på egen hand rört sig från den texten med ordet ”samhällssatir” till en abstrakt nivå och 

funderat över vad satir innebär. Genom att koppla samman ordet med en konkret 

nyhetshändelse eleven minns väl, bombdådet i Paris, kan eleven röra sig tillbaka till en 

abstrakt nivå när denna förkunskap nu då aktiveras. 

 

 
Bild 9: Textexempel: Användning av tidigare kunskap för att dra slutsatser om ett ords betydelse. 

 

Samma elev har senare i texten, se bild 10, gjort följande noteringar intill ordet ”stilla-

tigande”: ”Tig=tyst, stilla – gjorde inget?” Här har eleven på samma sätt tittat på de två 

orden som sammansättningen består av. Genom att komma fram till vad de orden betyder, 

bygger eleven en förståelse för hela ordets betydelse. Av markeringarna i texten framgår 

det inte om eleven har gjort någon syntes. 
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Bild 10: Textexempel: Dra slutsatser om ords betydelse utifrån ordets delar. 

 

En annan elev har vid flera ord angett ”koppla” samt ett ord som eleven relaterar det 

markerade ordet till. Flera gånger gör eleven lyckade kopplingar som säkert ledde till att 

eleven fick en aning om vad ordet kunde innebära. Exempelvis har eleven kopplat textens 

”kultiverade” till ordet ”kultur”, textens ”skräniga” till ordet ”högljudda” och textens 

”omarbetades” till ordet ”arbeta”. En koppling leder dock eleven på villovägar. Textens 

ord ”Skildringen” kopplar eleven till ”skiljas”. Att ordens inledningar ser lika ut förvirrar 

eleven och leder fel i tankeprocessen.  

Genom elevernas aktiva arbete med att markera svåra ord och ta beslut om vilken 

strategi de ska använda för att ta reda på ordets betydelse, tvingas eleverna använda 

metakognitiva strategier, något som leder till en ökad medvetenhet om egna kunskaper, 

den egna lärprocessen och en ökad läsförståelse (jfr Flavell 1979; Brown 1980; Pressley 

& Gaskins 2006 m.fl.). 

Sammanfattningsvis visar elevarbetena en aktiv arbetsinsats med uppgiften på de tre 

nivåerna i lästriangeln. Elevernas texter visar samtidigt att eleverna har en varierande 

förmåga att identifiera och analysera relevanta aspekter för de olika nivåerna. I texterna 

finns tydliga exempel på hur arbetet aktiverat elevernas metakognitiva förmåga, t.ex. när 

de funderat på hur texten är strukturerad eller hur de skulle ta reda på betydelsen av ord.  
 
 
4.2 Resultat och analys av intervjuer 

Intervjuerna genomfördes veckan efter klassens arbete med lästriangeln och därför var 

arbetet fortfarande aktuellt och färskt i minnet. Intervjuerna med eleverna tog sin 

utgångspunkt i elevernas erfarenhet, samt från arbetet med lästriangeln. Det fanns också 
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frågor av mer generell karaktär som handlade om läsvanor, både i och utanför skolan, 

samt beskrivning av hur de bär sig åt före, under och efter läsning. Lärarintervjun 

handlade om lärarens erfarenheter av undervisning utifrån lästriangeln, samt lärarens 

uppfattning om lästriangelns användbarhet och användningsområde.  

 
4.2.1 Elever om läsning 

I intervjuerna framkom att de sex utvalda eleverna hade olika uppfattningar om läsning 

och olika erfarenheter. Två uttryckte att de tyckte om att läsa men flera nämnde texter 

och läsning som de uppskattar som inte är skönlitteratur, och därför hade de inte sett på 

sig själva som läsare. Definitionen av en läsare är för många en person som uppskattar att 

läsa skönlitteratur. En elev nämnde till exempel att hon ofta läser nyheter på telefonen 

och när hon får en notifikation om en nyhet som hon tycker är intressant klickar hon på 

länken och läser hela artikeln. Särskilt nyheter om IS uppfattades som om de hade ett 

särskilt nyhetsvärde och eleven menade att det är viktigt att hålla sig ajour med vad som 

händer och särskilt nyheter som berör eller kan komma att beröra en själv. Detta uttalade 

intresse för att läsa nyheter hade eleven inte tänkt på som läsning. En annan elev som 

först uppgav att hon inte var läsare berättade senare under intervjun att hon läst många 

faktaböcker om rymden och om djur. 

Elevintervjuerna gav uttryck för en variation i metakognitiva förmågor vad det gäller 

läsning. De hade olika lätt för att uttrycka hur de tänker och gör vid läsning i olika 

situationer. En elev medgav att han inte tänkte så mycket alls: ”Jag läser bara. Jag tänker 

inte så mycket på vad jag gör.” En annan elev berättade att han läser svåra texter eller 

partier i texter flera gånger. Om ett avsnitt är alldeles för svårt hoppar eleven över en del 

av texten och gör ett nytt försök längre fram i texten. Problem kan då uppstå om innehållet 

i texten successivt byggs vidare på sådant som redan nämnts att texten blir svårare och 

svårare att förstå. Eleven behöver då utveckla sin förmåga att använda strategier för att 

reda ut oklarheter (Palincsar & Brown 1984). En annan elev uttryckte att hon tänker olika 

beroende på vad det är för text och vilket syftet är för läsningen: ”Alltså, det beror på, ska 

man bara läsa den så läser man igenom ganska snabbt för jag tycker egentligen inte om 

att läsa. Men om jag ska …, om det finns frågor till det, så letar jag efter speciella ord, 

som handlar om frågorna, så läser jag typ bara den delen som handlar om frågorna, som 

kan hjälpa mig att svara på frågorna.” Just den här typen av läsning är vanligt 

förekommande i skolan. Skjelbred (2009) menar att instuderingsfrågor och innehålls-

frågor till läromedelstext ger eleverna vägledning i vad som är viktigt i texten, men kan 
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samtidigt leda till en läsning där eleverna enbart söker efter enskilda svar istället för att 

skapa en helhetsförståelse för texten. Det beror naturligtvis också på vilken typ av frågor 

som formuleras, om de är inriktade på detaljnivå eller helhetsnivå. 

Att ett fokus på detaljnivå kan störa en helhetsförståelse var också något som hade 

uppmärksammats av en av eleverna då hon arbetade med lästriangelns ordnivå. Hon 

uppfattade att hon under arbetet glömde att tänka på texten och dess betydelse utan 

stannade kvar på ordnivån i sina tankar under arbetet och att texten istället blev svårare 

att förstå. Hon kände igen detta från arbete i SO-ämnena där de ofta arbetar med läsning 

av lärobokstexter med hjälp av instuderingsfrågor vilket hon uppfattade som försvårande.  

Ett kännetecken på hur erfarna och starka läsare elever är (Roe 2014), är vad de gör 

när de läst färdigt en text. En erfaren läsare stannar kvar i texten i sina tankar på något 

sätt, funderar på vad den handlade om, tar reda på kompletterande information eller 

samtalar med någon om textens innehåll. En oerfaren och svag läsare lämnar texten så 

snart den är färdigläst och är lättad över att ha tagit sig igenom texten (Roe 2014). De 

intervjuade eleverna uppvisade olika attityder till läsning och beskrev sin läsprocess på 

skiftande sätt. Det kunde också bero på vilken text det handlade om och vilken kunskap 

och förförståelse eleverna hade om innehållet: ”Det beror ju på alltså om … Är bara glad 

att det är över. Sen får man väl tänka bak om man har förstått allting.” 

 

4.2.2 Elever om lästriangeln 

Lästriangeln var ny för alla elever och det aktiva arbetet på tre nivåer i lästriangeln tyckte 

flera gav ett tydligt sätt att arbeta med läsning och att de gått djupare in i texten än vad de 

brukar göra. Själva lästriangeln tyckte de intervjuade eleverna var komplicerad som 

modell. Om detta beror på att modellen är för komplex för årskurs 8 eller om de fått alltför 

lite undervisning och för kort tid för att ha en chans att förstå den, kan inte studien visa. 

Eleverna uttryckte sig dock i försiktigt positiva ordalag. Någon trodde att han skulle 

ha med sig triangeln i bakhuvudet vid fortsatt läsning. Någon annan uppgav att triangeln 

i sig var lite svår att förstå, men uppskattade det noggranna arbetssättet: ”Jag förstod inte 

riktigt den triangeln, men jag tror att det är enklare om man delar upp en text, för då får 

man med sig mycket mer delar, än att bara skumma igenom det.” En elev menade att 

lästriangelns användbarhet hade att göra med syftet med läsningen. Om en text var extra 

viktig eller extra svår, inför exempelvis inför ett prov, trodde eleven att texttriangeln 

kunde vara till hjälp. Eftersom en majoritet av de intervjuade eleverna uppgav att arbetet 

med läsning på olika nivåer gav eleverna nya strategier för att läsa och förstå text visar 
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resultatet att arbetet är fruktbart. Antingen kan lästriangeln utgöra en modell för läraren 

att planera sin undervisning eller behöver lästriangeln i sig tydligare fokuseras i 

undervisningen. Triangeln är en abstrakt modell som behöver kontextualiseras av läraren. 

Upplägget i studien fokuserades på tre nivåer, något som kanske medförde att nivåernas 

ömsesidiga påverkan kom i skymundan. Den uppgjorda planen för studien kan också ha 

varit för snäv tidsmässigt där det skulle ha varit mer utrymme för samtal om vad arbetet 

på den enskilda nivån bidrog med när det gällde textens helhetsförståelse. 

Resultatet av elevintervjuerna visar att eleverna utifrån skilda förutsättningar, 

intressen och tidigare läserfarenheter uppskattar nyttan av ett systematiskt arbetssätt i 

läsundervisningen. Även om de är tveksamma och osäkra på lästriangeln som modell så 

framhåller de att de utvecklat sin läsförståelse genom att läsa och undersöka texten utifrån 

de tre nivåerna. Själva intervjusituationen där eleverna berättar om sina läserfarenheter 

och hur de gör när de läser och hur de uppfattat arbetet med lästriangeln, aktiverar deras 

metakognition och metaspråk eftersom de får tänka och sätta ord på hur de gör när de 

läser. På samma sätt visar intervjuerna vikten av de frågor läraren formulerar och ger 

utrymme för i undervisningen för att stimulera elevernas metakognitiva förmåga. 

Eleverna behöver vägledning och stöd för att synliggöra kopplingen mellan textens 

konkreta exempel och lärdomar till hur dessa kan uttryckas och förstås på en generell nivå 

som kan omsättas för förståelse av andra texter i andra sammanhang. Eleverna behöver 

också fortsatt undervisning och stöd i arbetet för att förstå hur de olika nivåerna i läs-

triangeln samverkar för att inte helhetsförståelsen ska bli lidande. 

 
 
4.2.3 Läraren om lästriangeln och stöttande explicit läsundervisning 

Läraren arbetar i arbetslag som medvetet fokuserar språkutvecklande arbetssätt. I en 

explicit läsundervisning betonas att de strategier man vill lära eleverna ska tydligt 

förklaras för att eleverna ska öka sin medvetenhet om hur de gör när de läser och hur de 

gör när de lär sig. Modellering av strategier är ett centralt steg i en stöttande läsunder-

visning (Duke & Pearson 2002) och ingick i upplägget i studien. Detta arbetssätt var 

bekant för läraren som menade att upplägget var väldigt likt det sätt som han vanligtvis 

arbetar på. Nyheten var just lästriangeln som modell. I arbetslagets arbetssätt ingick också 

att aktivt arbeta med stödstrukturer i undervisningen, till exempel i form av planscher på 

väggarna som ska hjälpa eleverna framåt. 

Just modellering ansåg läraren hade haft stor betydelse för elevernas kunskaps-

inhämtning och för aktiviteten i klassrummet. Dessutom är det mycket uppskattat av 
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eleverna uppgav han. Inför utvecklingssamtal hade eleverna fått svara på en fråga om vad 

lärare gör som är mest effektivt för deras kunskapsutveckling. Ungefär hälften av eleverna 

hade tagit upp modellering, att läraren visar hur något ska göras innan de själva ska sätta 

igång med en uppgift.  

Läraren kunde tydligt se att den stöttande läsundervisningen med modellering och 

efterföljande arbete i grupper, enskilt och diskussioner i helklass, särskilt gynnar elever 

med svårigheter. Han menade att med den stöttande undervisningen kunde dessa elever 

prestera på en betydligt högre nivå än de annars skulle göra: ”Det verkar vara ett vinnande 

koncept tycker jag. De som vinner mest på det, upplever jag är de svaga läsarna. Eller de 

som har svårt för uppgiften. De gagnas allra allra mest, tycker jag. Och de kan lyfta sig 

flera snäpp betygsmässigt, från ett skraltigt E, så med den här stöttningen så kommer de 

upp till C-nivå eller någonting sånt. Det är väl jättegenerellt att säga men man kan se 

betygsmässigt att de presterar på mycket högre nivå än vad de skulle ha gjort annars, om 

de får den här hjälpen.” 

Läraren menade att fördelen med lästriangeln är att den synliggör att läsning av en 

text är komplext och innehåller många nivåer. Han tror att eleverna med hjälp av 

lästriangelns nivåer kan se att det finns olika delar i en text, som man måste behärska för 

att förstå texten. Han är osäker på om själva triangelformen är till nytta men uttrycker 

samtidigt att den är till hjälp för både lärare och elev för att se och tydliggöra vad eleven 

behöver arbeta vidare med. 

Läraren uttryckte således i intervjun flera användningsområden för modellen. 

Lästriangelns främsta användningsområde är framförallt som ett verktyg för lärare. 

Samtalet centrerades mest kring nyttan av att använda modellen för att identifiera, 

förklara och tydliggöra för eleverna vad de har för styrkor och utvecklingsområden. 

Utifrån den kunskapen kan läraren planera undervisning på de nivåer som eleverna har 

störst behov av. 

  

4.3 Elevernas självskattning 

Enkäten med skattningsfrågor innehöll åtta frågeställningar. Eleverna har fått markera 

med ett kryss på en skala från 1 till 6 , där 1 motsvarar ”Stämmer inte alls” och 6 motsvarar 

”Stämmer mycket bra”.  

Resultatet av självskattningen visar generellt inte så stor skillnad mellan för- och 

eftertest. Frågor som inte uppvisar någon större förändring är ”Jag förstår alla ord i 

sakprosatexter”, ”Jag kopplar sakprosatexters innehåll till sådant jag redan vet”, ”Jag vet 
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hur en sakprosatext är uppbyggd och använder den kunskapen för att hitta rätt i texten” 

och ”Jag vet varför jag läser en sakprosatext”. Eleverna visar ett gott självförtroende när 

de skattar sin läsförståelse och sin ordkunskap. En mer pessimistisk självskattning kan vi 

upptäcka för kunskap om hur texter är strukturerade och för hur elever kan navigera i 

texter. Vissa frågor visar dock en större variation mellan för- och eftertest. Nedan 

presenteras resultaten från dessa. 

 

4.3.1 Det relevanta i en text 

I diagrammen nedan visas hur eleverna uppskattat i vilken grad de kan avgöra vad som 

är relevant i en sakprosatext. I förtestet, figur 4, uppskattar 45,5 % av eleverna att de 

ligger på nivå 4 av 6. Ingen eller mycket få placerar sig på de lägsta två nivåerna eller på 

den högsta. Att elever uppskattar sin egen förmåga som hög kan tyda på två saker. 

Antingen är eleverna duktiga på att kunna avgöra vad som är viktigt i en text och har en 

medvetenhet om sin egen förmåga och har kanske tidigare erfarenheter av explicit 

undervisning där just detta tränats. Men resultatet kan också betyda eleverna har gott 

självförtroende men kanske inte så hög metakognitiv förståelse och tror sig veta vad som 

är relevant i en text men att detta inte stämmer överens med verkligheten. Resultat i PISA 

(Skolverket 2016a) visar till exempel hur svenska elever har ett mycket gott själv-

förtroende när de skattar sin egen förmåga. Att inte förstå när man inte förstår är 

gemensamt för många svaga läsare enligt Roe (2014). 

 
 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4: Förtest – Jag kan avgöra vad som är viktigt i en sakprosatext. 
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I eftertestet, figur 5, har det goda självförtroendet stärkts. 47,4 % av eleverna placerar sig 

på nivå 5 av 6 och 15,8 % på nivå 6. Eleverna tycks antingen ha utökat sina kunskaper 

om vad som är viktigt i texten under arbetet med lärobokstexten och lästriangeln, eller så 

har de under arbetet upptäckt att de behärskade denna kunskap bättre än de trodde. 

 

 
Figur 5: Eftertest - Jag kan avgöra vad som är viktigt i sakprosatexter. 
 

I eftertestet vet vi att eleverna arbetat aktivt och explicit med utveckling av läsförståelse 

och läskompetens. Det goda resultatet i eftertestet tyder på att eleverna skattar sig förmåga 

som hög därför att de under arbetet fått bekräftat att de är duktiga på att kunna avgöra vad 

som är relevant i en text, alternativt upplever eleverna att de under arbetet utvecklat sin 

förmåga. 

 

4.3.2 Svårförståeliga texter 
 
På frågan ”Jag vet hur jag ska göra om en sakprosatext är svår att förstå” skattade 40,9 % 

av eleverna att de befann sig på nivå 3 av 6 vid förtestet, se figur 6. Ganska stora grupper 

hade skattat sig som att de låg på nivå 2 och på nivå 4. Bara tre elever uppgav sig ha 

strategier för att ta sig an en sakprosatext som de uppfattar som svår att förstå. 
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Figur 6: Förtest – Jag vet hur jag ska göra om en sakprosatext är svår att förstå. 

 

I eftertestet, figur 7, kan man notera en förskjutning åt höger, det vill säga, fler elever 

uppskattar att de vet hur de ska göra om en sakprosatext är svår att förstå. Den största 

gruppen, 38,9 % eller 10 elever, har uppskattat att de ligger på nivå 5 av 6. 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 7: Eftertest – Jag vet hur jag ska göra om en sakprosatext är svår att förstå. 

 

En tänkbar förklaring till utvecklingen är den undervisning som eleverna deltagit i under 

studien, där läraren förklarat och modellerat och eleverna i grupp och enskilt tränat på att 

identifiera svårigheter i en sakprosatext utifrån olika nivåer i lästriangeln. De har till-

sammans undersökt och prövat vägar för att lösa dessa svårigheter. 
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4.3.3 Elevers självskattning av sin läsförståelse 
 
 I en av frågorna får eleverna uppskatta i vilken grad de tycker att de har god läsförståelse. 

I förtestet visar eleverna att de har mycket gott självförtroende, se figur 8. Nästan alla 

elever skattar att de ligger på nivå 4 eller 5 av 6. 

Figur 8: Förtest – Jag har god läsförståelse. 

 

I eftertestet är resultatet mer differentierat, se figur 9. En grupp har bibehållit eller stärkt 

sin uppfattning om sin egen goda läsförståelse, men många har skattat sin läsförståelse 

som lägre vid eftertestet jämfört med förtestet. 

 
Figur 9: Eftertest – Jag har god läsförståelse. 

 



  
 

40 

Detta kan ju tyckas märkligt. En tolkning skulle kunna vara att eleverna försämrat sin 

läsförståelse och att den explicita läsundervisningen med lästriangeln har bidragit till 

förvirring hos eleverna. Men utifrån Brown (1980) och det samband hon presenterar 

mellan svaga läsare, metakognitiv medvetenhet och förståelse för när man förstått en text 

och inte, vill jag påstå att resultatet snarare kan visa en ökad metakognitiv medvetenhet. 

Fler elever har under studien medvetandegjorts om läsning och sin egen förmåga.  

Sammanfattningsvis visar självskattningstestet att eleverna har ett gott självförtroende 

när de skattar sin egen läsförståelse. De skattar att de förstår ord och de flesta uppger att 

de vet varför de läser en sakprosatext. Eleverna är osäkra på hur en sakprosatext är 

uppbyggd och hur de ska navigera i texten. För- och eftertest skiljer sig inte åt i så hög 

grad, men eleverna uppger att de förbättrat sin förmåga att avgöra vad som i viktigt och 

att de har ökat sin kännedom om hur de ska agera om de upplever att sakprosatexten är 

svår att förstå. 

 

5 Sammanfattning och diskussion 
I studien har lästriangeln prövats för att undersöka om modellens metaperspektiv kan 

bidra till en ökad läsförståelse hos eleverna. Att metakognitiv förmåga hänger samman 

med en god läsförmåga är belagt (Brown 1980; Abromitis 1994; Pressley & Gaskins 2006 

m.fl.). Genom en explicit undervisning där eleverna uppmärksammas på vad läsning är, 

vad text är och hur de själva läser och hur de kan utveckla sin läsförmåga ges eleverna tid 

och möjligheter att utveckla sin kunskap. Olika elever befinner sig naturligtvis på olika 

nivåer och har olika erfarenheter och förkunskaper. I gemensamma textsamtal och 

diskussioner om läsning kan läraren åstadkomma en lärande miljö där elever rör sig 

mellan det konkreta och det abstrakta. Genom en generalisering av specifika kunskaper 

kan dessa överföras till nya situationer och bli strategier att förstå andra texter och i andra 

sammanhang än i klassrummet.  

Min första två forskningsfrågor handlar om hur eleverna beskriver sin förståelse vid 

läsning av en sakprosatext och vad som händer med elevers metakognitiva förståelse när 

lästriangeln används. Mycket av det vi redan känner till om hur svenska elever ser på 

läsning och sin egen läsförmåga (Skolverket 2016a) känner vi igen i resultatet från själv-

skattningen. I eftertestet uppvisas dock en mer nyanserad bild. Studien kan ha lett till en 

ökad metakognitiv medvetenhet som medfört att eleverna fått en insikt i att de inte förstår 
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allt. Att vara medveten om när man förstår, och inte förstår, är ett tecken på att man är en 

god läsare (Roe 2014).  

Studien visar att fler elever efter arbetet med lästriangeln uppger att de vet hur de ska 

agera när en text är svår att förstå. Det betyder i så fall, med LCT som förklaringsmodell, 

att eleverna utifrån lästriangeln lyckats ta med sig sina kunskaper från den konkreta nivån 

i texten till en generell nivå och kunskap att använda i arbetet med att läsa och förstå 

andra texter. Trots att arbetet skett under enbart tre lektioner och att det tar tid att utveckla 

läsförmåga, kan vi ändå dra slutsatsen att eleverna tillägnat sig nya kunskaper under 

studien. Sådana kunskaper måste naturligtvis befästas för att effekten ska bli kvarstående.  

Risken när man går in en textanalys och dekonstruktion av texten är att läsaren tappar 

fokus på texten som helhet. På den globala nivån är det just helheten som upp-

märksammas men för att arbetet på lästriangelns olika nivåer ska leda till en ökad text-

förståelse måste kunskaperna, det vill säga de nya upptäckter eleverna gjort på de olika 

nivåerna, syntetiseras. Eleverna gör som de blir instruerade. För att åstadkomma denna 

syntetisering måste eleverna både få kunskaper om hur en sådan syntes kan gå till men 

också tid för att ägna sig åt detta samt stöttning under tiden (Duke & Pearson 2002; 

Kintsch & van Dijk 1978). Kopplingen mellan lokal och global nivå måste ske explicit 

eftersom ett detaljfokus kan leda till att elever sökläser och därigenom får en försämrad 

helhetsförståelse. 

Min tredje forskningsfråga handlar om hur eleverna och läraren bedömer lästriangeln 

som ett verktyg för ökad läsförståelse och vilka faktorer anges som betydelsefulla i arbetet 

med modellen. Studien visar att både elever och lärare är positiva till en explicit och 

stöttande läsundervisning. De är också överens om att lästriangelns olika nivåer synliggör 

både hur texter kan läsas och förstås samt synliggöra var eleverna befinner sig i sin läs-

utveckling. Däremot är de något osäkra på själva modellen, vilken funktion den kan ha 

och hur de ska arbeta med den. Läraren anser visserligen att det är användbart att fokusera 

på en nivå i taget och att man därigenom kan få syn på fler aspekter och fler svårigheter i 

texten. Men det främsta användningsområdet som läraren uttrycker handlar framför allt 

om den kan bli ett verktyg för att synliggöra elevernas lärprocess. 

Eftersom arbetet på lästriangelns nivåer ändå är uppskattade och eleverna uppfattar 

att de fått en ökad kunskap i hur de kan både navigera i texter och bete sig om de stöter 

på svårigheter, så hävdar jag att lästriangeln är användbar som en lässtrategimodell. Jag 

menar dock att den behöver mer tid och plats och att nivåernas påverkan på varandra 
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behöver få utrymme i undervisningssituationen för en ökad helhetsförståelse, ett utrymme 

som den här studien inte medgav. 

Modellen lästriangeln utgör ett försök att visa vad som kan fokuseras under text-

analys och textläsning. Genom att läraren undervisar om modellen och eleverna arbetar 

med konkreta texter i klassrummet går eleverna i sin tankeprocess från den abstrakta 

modellen till den konkreta texten och sätter den i relation till modellens nivåer. I 

gemensamma samtal om vad eleverna funnit under arbetet på de aktuella nivåerna och 

om hur nivåerna hänger samman samt hur detta bidrar till textförståelsen, leder läraren 

eleverna tillbaka till en abstrakt nivå i enlighet med LCT (Maton 2014, 2016; Meidell 

Sigsgaard 2015). Denna rörelse bidrar till att eleverna kan överföra sina kunskaper till 

andra lässituationer och de blir bättre rustade att ta sig an nya texter. En explicit stöttande 

läsundervisning enligt Pearson och Gallaghers (1983) modell bidrar också till en rörelse 

i klassrummet och de sociala och epistemiska relationer som finns där (Maton 2016).  

Utifrån studien och dess resultat vill jag presentera flera förslag på vidare forskning. 

Dels kan studien vidgas till att omfatta fler lärare och elever. Dels skulle det vara fruktbart 

att studera en användning av lästriangeln under en längre period eftersom modellen är 

komplex och att utveckla läsförmåga är en lång och process. Ett ytterligare förslag på 

fortsatt forskning är att granska vad som sker i klassrummet utifrån Legitimation Code 

Theorys specialiseringskoder (Maton 2016), det vill säga förhållandet mellan de sociala 

och epistemiska relationerna, eftersom dessa bara kortfattat berörs i denna uppsats. 

Sammanfattningsvis menar jag att modellen som en del av ett språk-, läs- och skriv-

utvecklande arbetssätt med modellering och metakognitiva textsamtal kan bidra till för-

ståelse om den egna läsprocessen och kunskap om hur globala och lokala aspekter, som 

exempelvis syfte, textstruktur och ordval, hänger samman och påverkar läsförståelsen. 
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