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ABSTRAKT 

  

Syftet med studien var att undersöka vilka läsförståelsestrategier elever använde sig av 

när de skulle förstå olika textgenrer. För att undersöka vilka strategier som elever i 

årskurs tre använde när de läste olika slags textgenrer användes tre olika texter, en 

skönlitterär text, en faktatext och en instruktionstext. 

Vi använde oss av kvalitativa intervjuer för att ta reda på vilka strategier eleverna 

använde när de skulle förstå innehållet i en text. 

Resultatet i studien visade att elever använde olika strategier när de skulle förstå olika 

slags texter. Resultatet tydde även på att elever var medvetna om fler strategier än vad de 

använde under våra intervjuer. Dessa strategier var alternativa sätt som eleverna kunde 

använda om de fick problem med texten. Det kunde till exempel vara svåra ord som 

eleverna behövde identifiera. 

Resultatet visade på att elever främst använde strategin att nyttja minnet när de försökte 

förstå olika slags texter. Resultatet tydde även på att elever oftast använde en strategi i 

taget men i vissa fall kombinerades strategierna. Några strategier var återkommande i 

alla textgenrer, men studien visade även att elever varierade vissa strategier beroende på 

vilken genre texten hörde till. 
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1  INTRODUKTION 

 

Den största delen av forskning som genomförts inom läsning har gjorts på barns sätt 

att lära sig läsa och inte lika mycket på hur elevers läsförmåga utvecklas. Eftersom 

läsförståelsen består av många delar är det en svår uppgift att undersöka den enskilda 

elevens läsförståelse (Westlund, 2010). 

Undersökningen PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) som 

genomfördes 2006 visar att läsförståelsen har försämrats i svenska grundskolor. Vårt 

val att undersöka elevers läsförståelse, beror på att forskningen om detta har visat att 

elevers läsförståelse har försämrats samtidigt som det behövs mer forskning inom det 

området (Skolverket, 2007). 

Under vår lärarutbildning har vi sett elever som kämpar med sin läsning och 

läsförståelse och därför har vi reflekterat över vilka lässtrategier som kan vara 

lämpliga för att hjälpa dem att förstå de texter de läser. Melin och Delberger (1996) 

hävdar att elever känner att det finns ett krav att lära sig att läsa. Författarna menar 

däremot att det inte alltid är säkert att eleverna använder samma strategier som 

lärarna har lärt dem. Om eleverna kommer på en strategi som är lättare än den 

strategi som läraren presenterat, är det förmodligen den strategin som den enskilda 

eleven väljer att använda. Att elever skapar och väljer egna strategier är ännu inte 

särskilt uppmärksammat. Elever har oftast fler strategier än de som läraren 

undervisar i när det gäller att lösa ett problem. Det innebär att läraren väljer hur 

strategiundervisningen ska genomföras men att det är upp till eleverna att välja de 

strategier som de anser lämpliga (a.a.). 

Vi anser att elevernas val av strategier är intressanta att studera eftersom den strategi 

eleven väljer att använda kan påverka hur väl en elev arbetar och förstår innehållet i 

en text.    

Vår studie utgår från elever med god läsförståelse, då syftet är att få en uppfattning 

om vilka strategier elever använder sig av för att förstå en text och om strategierna 

förändras vid läsning av olika slags texter. Genom att undersöka vilka strategier som 

läsare med god läsförståelse använder sig av, kanske vi kan få en uppfattning vilka 

strategier som kan vara framgångsrika för att utveckla läsförståelsen hos alla elever. 
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2 BAKGRUND 

 

Bakgrundsavsnittet inleds med begreppsförklaringar och följs sedan av vad styrdo-

kumenten säger om läsning och läsförståelse samt läsundersökningar som sker både i 

Sverige och i andra länder. Vidare tas det upp om varför läsning är en angelägen 

kunskap, vilka förutsättningar som krävs för att utveckla god läsförmåga, läsförstå-

else och läsförståelsestrategier. Slutligen kommer tre undervisningsmodeller för 

läsförståelsestrategier att beskrivas. 

 

2.1 Begreppsförklaringar 

 

PIRLS: PIRLS betyder Progress in International Reading Literacy Study och är en 

studie som mäter barns läsförmåga. 

Läsning: Begreppet läsning innebär att läsaren ska kunna få ut en betydelse av något 

som är tryckt eller nedskrivet. 

Automatiserad läsning: Automatiserad läsning innebär att läsaren inte behöver 

koncentrera sig på avkodningen utan kan läsa snabbt och felfritt. 

Läsförståelse: Läsförståelse är en process som sker via aktivitet och prövanden där 

läsaren ska kunna göra egna tolkningar av texten som lästs. 

Inferenser: Inferenser innebär att läsaren kan läsa mellan raderna. 

Läsförståelsestrategier: Läsförståelsestrategier är de strategier som eleverna behöver 

för att kunna få en djupare förståelse av olika slags texter. 

God läsförståelse: God läsförståelse innebär att eleven kan läsa automatiserat, kunna 

läsa flytande och har en utvecklad läsförståelse, och använda sig av olika strategier 

för att fördjupa sin förståelse. 

 

2.2 Styrdokument 

 

Följande avsnitt presenterar vad som står i läroplanen för grundskolan, för-

skoleklassen och fritidshemmet om läsning och läsförståelse. 

 

2.2.1 Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet (Lgr-11) 

 

Enligt Skolverket (2011a) är det angeläget att undervisningen stimulerar elevernas 

intresse för att läsa och skriva. Eleverna ska få möjlighet att granska och analysera 

olika slags texter för olika syften. I undervisningen ska eleverna få tillfällen att läsa 

flera olika slags skönlitterära texter. Eleverna ska även lära sig olika slags 

lässtrategier för att kunna öka sin läsförståelse. I undervisningen ska det också ingå 
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språkliga strategier så att eleverna kan träna sig på minnesträning och genom detta 

lära sig att förstå texten de läser. 

 

2.3 Nationella och Internationella läsundersökningar 

 

För att förtydliga vikten av läsförståelse tar detta avsnitt upp läsundersökningar som 

sker både nationellt och internationellt. 

   

2.3.1 Nationella proven  

 

Enligt Skolverket (2003) började nationella prov att genomföras för att ge en 

likvärdig bedömning vid betygsättning. Proven ska även ge underlag för den analys 

som krävs för de kunskapskrav som eleverna ska uppnå. De nationella proven kan 

även bidra till att kursplanerna och ämnesplanerna preciseras samt att det kan bli en 

ökad måluppfyllelse för eleverna. 

I grundskolan genomförs det varje år obligatoriska nationella prov för årskurs tre, 

sex och nio. I årskurs tre inkluderar proven matematik, svenska och svenska som 

andraspråk. I sjätte och nionde klass innefattas även prov i engelska. Genomförandet 

av nationella prov i tredje klass genomfördes för första gången våren 2009. Det 

nationella provet som genomfördes 2012 utformades utefter den nya läroplanen, Lgr-

11. Både uppgifterna och bedömningarna är styrda utefter den nya kursplanen 

(Skolverket, 2012). 

I svenska nationella provet används texter som provet ska passa alla elever i Sverige 

oavsett var de kommer ifrån och var de bor. Testet är även indelat i olika delmoment 

för att kunna mäta olika delar inom läsning. Det är skolan som bestämmer när de 

olika delarna på provet ska genomföras under en viss tidsperiod, så att de så smidigt 

som möjligt kan genomföras i den ordinarie undervisningen (Skolverket, 2012).  

Skolverket (2011b) har beslutat att den del av det nationella provet som inkluderar 

läsförståelsen skall utgå från två olika kategorier nämligen lokaliseringsfrågor där 

eleverna får leta reda på svaret och en del där eleverna får reflektera över vad som är 

det rätta svaret i texten. Eleverna ska tolka texten och kunna berätta vad texten 

handlar om. Öppna frågor används för att inte hämma elevernas tankegångar när det 

gäller läsförståelsen. För att kunna besvara frågorna är eleverna tvungna att läsa 

mycket noggrant. Frågorna till texterna kräver att de gör inferenser, det vill säga läsa 

mellan raderna. 

 

2.3.2 Progress in International Reading Literacy Study 

(PIRLS)   

 

Syftet med PIRLS är att mäta barns läsförmåga, jämföra och beskriva barnens 

prestationer över tid. Syftet är också att förstå skillnader när det gäller prestationer 

mellan olika länder och jämföra dessa med hur skolorna är uppbyggda, hur läraren 

väljer att undervisa, barnets aktuella situation och vilken attityd barnen har till 
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läsning. Med hjälp av resultaten i PIRLS undersökning kan diskussioner kring 

undervisningsmetoder för läs- och skrivundervisning göras (Skolverket, 2007).   

PIRLS är en internationell undersökning som genomförs vart femte år. 

Undersökningen mäter barns läsförmåga och inriktar sig främst på barns läsvanor 

samt läsförmåga, och vilken attityd barnen har till läsningen. Den första omgången 

av undersökningen genomfördes 2001 i 35 länder, där bland annat Sverige deltog. 

Barnen som deltog i studien gick i årskurs fyra (Skolverket, 2012). 

I den andra omgången av läsundersökningen som genomfördes 2006 deltog 45 

länder. Resultatet visade att svenska elever har en god läsförmåga när de närmar sig 

slutet av grundskolan. Resultaten av elevernas läsförståelse var lägre i jämförelse 

med de internationella resultaten. Att resultatet visade detta berodde på att de 

jämförde läsundersökningen 2006 med den från 2001. Studien visar att de yngre 

eleverna i den svenska grundskolan har sämre läsförståelse trots att de ligger bra till 

internationellt (Skolverket, 2007). Orsaken till denna försämring baseras enligt 

Skolverket (2007) på att elever inte längre läser lika mycket böcker och texter som 

de tidigare gjort och på grund av detta utvecklar lika många strategier för att förstå 

olika slags texter. 

Eriksson (2006) förklarar att det är en viktig uppgift att undersöka hur läsförståelse 

skapas och vad som kan påverka den. Genom att jämföra svenska elevers läsförmåga 

med elever i andra länder kan vi få en bättre kunskap om hur svenska elever hanterar 

läsförståelsen. Att kunna läsa och förstå det lästa är en viktig kunskap för att kunna 

konkurrera på arbetsmarknaden både i Sverige och i utlandet. 

 

2.4 Betydelsen av god läsförmåga 

 

I detta avsnitt presenteras betydelsen av en god läsförmåga, det vill säga varför det är 

angeläget att kunna läsa och skriva i dagens samhälle och vad det kan betyda för 

individen. 

 

2.4.1 Konkurrenssamhälle  

 

Att kunna läsa och skriva hjälper individer i det vardagliga livet. Det kan handla om 

allting från att läsa på innehållsförteckningar till att kunna förstå vägbeskrivningar 

(Eriksson, 2006). 

Samhället är ett kunskapssamhälle som bygger på det skrivna och tryckta ordet 

(Skolmyndigheten för skolutveckling, 2003). Eleverna måste kunna läsa för att bli 

konkurrenskraftiga i samhället. Elever som saknar denna förmåga riskerar att inte 

kunna konkurrera på lika villkor om arbetstillfällena (Eriksson, 2006). 

Då kraven har ökat är det betydelsefullt att elever ser nyttan av att läsa, då det är en 

av grunderna för lärandet av bland annat skriftspråket. Elever som saknar förståelse 

över vad de har läst kan tappa glädjen med läsningen. Dessa barn kommer troligtvis 

att se läsning som något de endast gör i skolan och inte på fritiden. Ofta förstår de 

inte nyttan med att kunna läsa. De saknar motivationen till att arbeta hårt med att 

utveckla sin läsförmåga (Fridolfsson, 2008). 
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Fridolfsson (2008) och Stadler (1998) framhäver vikten av att lära barn läsa och 

skriva, att detta är en av skolans viktigaste uppgifter, för att eleverna senare ska 

kunna konkurrera i samhället.  En utvecklad läs - och skrivförmåga är en 

förutsättning för denna kunskapsutveckling (a.a.). Taube (2007) förklarar att genom 

att kunna läsa och skriva är personen på väg till intellektuella yrken som har högre 

status i samhället. 

 

2.4.2 Glädjen av det skrivna ordet 

 

Förutom den praktiska nyttan med att läsa finns det flera andra fördelar. Många 

individer anser till exempel att skönlitterära texter av olika slag ger dem 

välbefinnande. Att kunna läsa gör att böcker av olika genrer blir tillgängliga för 

läsaren och genom dessa böcker kan hon/han uppleva äventyr, glädje men även sorg. 

Genom böckerna får läsaren en chans att uppleva världen på ett annat sätt med nya 

ögon (Taube, 2007). 

Läsande handlar om mer än att bara kunna läsa det som står nedskrivet. Läsning 

omfattar tre områden nämligen, nyttan av att kunna läsa, nöjet av att läsa och även en 

kortvarig avskärmning från verkligheten. Det varierar mycket mellan vilka av dessa 

kategorier som eleverna väljer att inrikta sig mest på.  En god läsare som utvecklat 

sin läsförmåga kan läsa böcker för olika slags syften. Läsningen kan handla om att 

lära sig nya saker eller läsa för nöjets skull (Bråten, 2008). 

 

2.5 Förutsättningar för läsförmåga 

 

Detta avsnitt presenterar de förutsättningar som krävs för att uppnå en god 

läsförmåga. Avsnittet tar upp vad automatiserad läsning betyder och vad läsförståelse 

innebär och vad det finns för olika strategier som diskuteras inom forskningen. 

 

2.5.1 Automatiserad läsning 

 

Läsförmågan kan delas in i tre dimensioner, avkodning, intresse och läsförståelse. 

Dessa tre delar behövs om läsaren ska få en utvecklad läsförmåga. Att avkoda en text 

innebär att läsaren kan läsa smidigt och korrekt och därmed få flyt i läsningen. När 

avkodningen sker utan problem har läsningen blivit automatiserad (Skolverket, 

2007). 

Ordavkodning är en viktig del av läsförmågan, det innebär att eleven kan identifiera 

de ord som är nedskrivna. När läsningen blivit automatiserad sker identifieringen 

utan ansträngning (Lundberg & Herrlin, 2003). Hawkins, Musti Rao, Hale Mcguire 

och Hailley (2010) betonar att när elever kan avkoda utan svårigheter hamnar fokuset 

istället på flytet och förståelsen, men även på ordförrådet som har en stor relevans för 

förståelsen.   

Fridolfsson (2008) påpekar att en automatiserad läsning kräver en lärandeprocess 

som pågår under en längre tid. Elbro (2009) påpekar likaså att läsning inte bara 
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handlar om att kunna läsa flytande utan även om att kunna identifiera och förstå 

orden samt kunna göra en tolkning av vad texten innebär eller betyder (a.a.). 

Individen måste kunna förstå orden och kunna skapa en egen inre bild av det som 

blir läst (Stadler, 1998).   

I en studie som genomfördes av Taboada och Buehl (2012) visade resultatet att 

lärarna i deras studie var överens om vilka undervisningsmetoder som påverkar 

elevers motivation inom läsinlärning. Dessa metoder kunde vara att hitta böcker som 

är aktuella för eleverna och kan kopplas till deras liv och hjälpa dem att förstå vad 

som är givande med att läsa. De ville att eleverna skulle förstå att det fanns 

kopplingar mellan de texter som de läste och deras egna liv (a.a.). Motivationen är en 

viktig faktor i elevers väg till en utvecklad läsförmåga. Är eleven motiverad till att 

läsa kommer denne att läsa mer och läsförmågan kommer att förbättras. Får eleverna 

rekommendera böcker till varandra och får föra diskussioner så gynnas motivationen 

(Howard, 2012). 

För att elever ska stärka sin motivation för att utveckla sin läsförmåga behöver även 

de ges tillfällen att läsa tyst. Böckerna som de läser bör vara böcker som de själva 

valt då det kan öka deras läsintresse (Fridolfsson, 2008). Det är viktigt att läsa tyst 

men att i läsundervisning är det också betydelsefullt att variera sätten att läsa för att 

påverka elevernas motivation. Ett sätt att göra detta är bland annat att låta eleverna 

läsa och diskutera en bok gemensamt i mindre grupper. Barn som får böcker upplästa 

tidigt får läslust, blir motiverade att upptäcka texternas innebörd och vill börja läsa 

själva. Det blir ett språkligt samspel mellan den som läser och den som lyssnar 

(Lindö, 2005). Chambers (2011) menar att högläsning är en väsentlig del för att 

motivera barnen att vilja läsa. 

Arnqvist (2009) menar att förutom att motivera eleverna är det också viktigt att inte 

främst lägga fokus på exempelvis avkodning, utan sammanföra avkodningen och 

läsförståelsen istället för att separera dem åt. Tidigare ansåg forskare att läsningen 

först skedde genom avkodning och att förståelsen kom efter det, men idag anser 

forskarna att den teorin inte kan förklara hela processen från läsning till förståelse. 

Det är mer komplicerat än vad de först trott (a.a.). En person kan inte ha en 

avancerad läsförmåga förrän både läsförståelsen och avkodningen är utvecklade. 

Lika mycket tid borde läggas på elevernas läsförståelse som den tid som ofta läggs 

på deras avkodningsförmåga (Elbro, 2009). 

 

2.5.2 Läsförståelse  

  

Läsförståelse är en process som sker när läsaren aktivt prövar sig fram för att förstå 

en text. Elever testar olika tolkningar och skapar därmed en egen tolkning över vad 

texten handlar om (Arnqvist, 2009). Fridolfsson (2008)  och Elbro (2009) skriver att 

läsförståelse inte bara handlar om det som precis blivit läst utan även om det som 

läsaren uppfattar av texten. Läsaren ska kunna göra egna tolkningar och hypoteser 

om vad som kommer att hända senare i boken (a.a.). Elbro (2009) menar på att om 

läsaren fördjupar sig i texten börjar läsaren läsa mellan raderna. Det som står mellan 

raderna kan vara ironi eller att texten inte riktigt stämmer med verkligheten. 

Förkunskaper är en viktig del i läsförståelsen då det är en kunskap som hjälper 

eleverna att förstå en text. För elever med bristfälliga förkunskaper krävs det mycket 

undervisning för att eleven ska utveckla sin läsförståelse. Läraren behöver anpassa 
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texterna utefter de enskilda eleverna, hjälpa dem att hitta i texten och få dem att ställa 

frågor. Läraren behöver hjälpa eleverna med att dra paralleller mellan innehållet och 

egna erfarenheter (Arnqvist, 2009). Eriksson (2006) menar att elever behöver 

kunskaper om omvärlden, en förförståelse, och en utvecklad systematik när de läser 

en text inom ett speciellt område. Det är väsentligt att lärarna stödjer eleverna och 

hjälper dem att utveckla en systematik genom strategier som kan hjälpa dem med 

förståelsen (a.a.). Att en del elever inte har tillgång till strategier kan bero på att 

eleverna inte riktigt har klarat av avkodningen. Det kan hända att elever som har 

svårigheter med avkodningen stressläser och får inte någon större förståelse för vad 

de har läst. De kan bland annat få problem med att återberätta texten (Taube, 2007). 

Om läsningen blir för komplicerad kan inte eleven lägga lika mycket koncentration 

på själva förståelsen av texten (Westlund, 2009). 

Läsförståelse är en svår process som ser olika ut för alla, då alla gör egna tolkningar. 

Två människor kan läsa en text på två helt olika sätt. För att elever ska kunna 

utveckla sin läsförståelse är det angeläget att arbeta och diskutera innehållet i texten 

(Stadler, 1998). 

Kendeou, Papadopoulos och Spanoudis (2012) undersökte tre olika tester inom 

läsförståelse, Woodcock-Johnsson Passage Comprehension test (WJPC), en 

läroplanbaserad mättest (CBM-Mace) och ett minnestest (Recall test). Resultatet 

visade att testerna är alldeles för grundläggande och att det behövs flera olika tester 

för att bedöma läsförståelse. Författarna menar att dessa tester inte kan förklara 

varför en del läsare har svårt med läsförståelsen. Författarna påpekar att det behövs 

fler tester för att gå mer djupgående in i läsförståelsen. Cromley och Snyder-Hogan 

(2010) skriver också i sin studie att förståelse är svårt att förklara och att förståelsen 

är själva resultatet av flera olika delar inom läsningen. De menar att forskningen 

inom läsförståelse inte är överens om vad det är för kunskaper och färdigheter som 

krävs för att en person ska utveckla läsförståelsen. Dock är delarna: inferenser, 

ordförråd, ordläsning och förkunskaper vanliga delar som förekommer i 

undervisningsmodeller inom forskningen om läsförståelse. Cromley och Snyder-

Hogan (2010), Howard (2012) och Bishop, Reyes och Pflaum (2006) betonar att 

ordförrådet är väldigt väsentligt i forskning för barns läsförståelse. Lundahl (1998) 

och Fridolfsson (2008) skriver att ordförrådet i sig ökar ju mer eleverna läser. När en 

elev läser tyst tränar de även på att identifiera de ord som de läser. Med träning 

kommer eleverna att få flyt i läsningen och får ett större ordförråd (a.a.). Genom att 

utveckla elevernas ordförråd får de även större möjligheterna att läsa och förstå olika 

slags texter (Lundahl, 1998). 

2.5.2.1 Lässtrategier 
  

En god läsare är mycket aktiv vilket innebär att läsarna använder sig av lässtrategier 

för att kunna förstå texten (Bråten, 2008). Läsförståelsestrategier är de medvetna 

mentala redskap som används för att förstå en text (Westlund, 2009). 

För att elever ska kunna utveckla sin läsförståelse behöver de bli bekanta med olika 

strategier som kan underlätta för dem att förstå texten (Fridolfsson, 2008). Ewald 

(2007) betonar att det finns en risk med att inte använda alternativa strategier utan 

bara utgå från någon 

speciell. Genom att endast använda en strategi kan det hända att förståelsen för 

texten inte utvecklas fullt ut då en enda strategi kan begränsa för läsaren. 
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Westlund (2009), Fridolfsson (2008) och Hawkins m.fl. (2010) betonar att det är av 

yttersta vikt att elever är medvetna om när och varför de ska använda 

läsförståelsestrategier och får förklarat för dem hur en strategi kan vara till hjälp i 

olika situationer. 

Hawkins m.fl. (2010) menar att forskningen har visat att forskningsbaserade 

strategier ökar läsförståelsen och det ordförråd som behövs för ökad förståelse. 

Spörer, Brunstein och Kieschke (2009) lyfter fram att det finns få perspektiv på hur 

strategier kan förenas för att en förståelse ska ske. Det är inte klart om alla strategier 

eller bara en strategi har högst effekt på läsförståelsen. Det finns forskning som 

menar att undervisning i läsförståelse bör innehålla kognitiva strategier, som att 

översätta texten, repetera texten samt göra en hypotes över vad som kommer att 

hända senare i texten. Författarna förklarar att för tillfället vet ingen säkert vilka 

strategier som påverkar en elevs läsförståelse på bästa sätt. 

Bråten (2008) delar in läsförståelsestrategierna i fyra huvudkategorier, strukture-

ringsstrategier, minnesstrategier, elaboreringstrategier och övervakningsstrategier. 

Struktureringsstrategier är strategier som grupperar information på olika sätt. Det kan 

bland annat göras genom att göra sammanfattningar. Minnestrategier inkluderar 

strategier som att repetera och upprepa innehållet i texten eller att endast använda 

minnet för att komma ihåg de viktiga detaljerna. Elaboreringsstrategier innebär att de 

gör texten mer betydelsefull genom att bearbeta, fördjupa och berika den nya 

informationen med kunskaper de har sedan tidigare. Övervakningsstrategier används 

när läsaren ska kontrollera sin egen förståelse. Coiro (2011) påpekar vikten av att 

läsare anpassar och kontrollerar sin läshastighet så att de kan använda strategier som 

redskap för att förstå texten. Läsarna ska kunna visa att de har en förståelse för vad 

de har läst innan de är redo att ta nästa steg och fortsätta vidare med läsningen. 

Avancerade läsare använder strategier för att kunna fördjupa sin förståelse. De kan 

bland annat diskutera med andra om det som de har läst. De kontrollerar sin kunskap 

med hjälp av sina kamrater. Läsarna relaterar även den nya informationen till tidigare 

erfarenheter och förutsäger vad som kan komma att hända (Bishop m.fl. 2009). Både 

Bishop m.fl. (2006) och Cromley och Snyder-Hogan (2010) menar att det är viktigt 

att elever måste förstå ordens innebörd för att kunna göra kopplingar med 

information i olika sorters texter och använda sina tidigare kunskaper och 

erfarenheter både i skolan och i hemmet. Läraren behöver lära eleverna att läsa 

vidare om de stöter på ett ord som de inte förstår för att sedan med hjälp av läraren ta 

upp det svåra ordet och få innebörden förklarad (a.a.).   

För att skapa strategier hos elever är det viktigt att läraren diskuterar den aktuella 

texten med eleverna. För att bilda strategierna kan lärare och elever bland annat 

diskutera hur författaren väljer att beskriva karaktärer, miljöerna och tidpunkter 

(Fridolfsson, 2008). 

 

2.6 Modeller för läsförståelseundervisning  

 

I det här avsnittet presenteras tre undervisningsmodeller inom läsförståelse som tar 

upp utvalda strategier, Reciprok undervisning, Transaktionell strategiundervisning 

och Begreppsorienterad läsundervisning. 
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2.6.1 Reciprok undervisning 

 

Reciprok undervisning utformades av Palincsar och Brown år 1986. De undersökte 

vilka metoder som skulle underlätta för elevens läsförståelse (Andersen, 2008). 

Framgång inom läsförståelse handlar om att främja och övervaka läsförståelsen hos 

läsare med god läsförståelse eftersom strategierna oftast inte sker öppet. Lärare 

behöver konstruera undervisningsmodeller för att hjälpa eleverna att förbättra sin 

läsförståelse (Palincsar & Brown, 1984). 

När Palincsar och Brown (1984) första gången prövade Reciprok undervisning 

deltog totalt 24 ungdomar i årskurs sju. De delades in i fyra grupper, där totalt sex 

stycken av eleverna fick Reciprok undervisning. Sex stycken av de andra eleverna 

fick en alternativ undervisning, där de skulle hitta information, och de andra tolv 

eleverna ingick i två kontrollgrupper. Resultatet visade sedan att fem stycken av sex 

nådde, efter Reciprok undervisning, upp till kunskapsmålet för årskurs sju. Eleverna 

som hade tillhört kontrollgrupperna nådde inte upp till samma resultat. 

Palincsar och Brown (1984) betonar i sin studie att elever blir goda och aktiva läsare 

om de får tillfällen att träna strukturerade textsamtal. I metoden Reciprok undervis-

ning får eleverna träna fyra förståelsestrategier. 

 Förutsäga handlingen 

 Ställa frågor om innehållet 

 Reda ut oklarheter 

 Summera texten  

Den ursprungliga formen av Reciprok undervisning som gjordes av Palincsar och 

Brown (1984) var först tänkt för äldre elever. Andersen (2008) hävdar dock att 

undervisningsmetoden senare prövades även för yngre elever med gott resultat. 

Andersen (2008) förklarar att den centrala strategin att förutsäga handlingen, i 

Reciprok undervisning, innebär att i förväg göra gissningar om vad texten kan handla 

om genom att titta på titeln och bilderna. Strategin att ställa frågor till innehållet 

handlar om att kunna hitta viktiga delar i kapitlet och att kunna undersöka sin egen 

förståelse. Den tredje strategin är att reda ut oklarheter, vilket innebär att läsaren tar 

upp det som har varit extra svårt och funderar på vad oklarheten kan vara. Den sista 

strategin, att summera texten, innebär att läsaren summerar det viktigaste 

huvudinnehållet. Genom att göra en sammanfattning av kapitlet kan eleven själv 

kontrollera sin förståelse av texten. 

När läraren arbetar med den Reciproka undervisningen ska strategierna introduceras 

en åt gången, ordningen spelar ingen roll. I undervisningen tänker läraren högt 

tillsammans med eleverna, det får att eleverna ska få en förståelse för olika strategier 

och när de ska användas i olika slags texter (Westlund, 2009). 

Spörer m.fl. (2009) menar att elever som arbetar med Reciprok undervisning lär sig 

att summera en text kortfattat samt att de kan förstå svåra och okända texter på ett 

bättre sätt än tidigare. I deras studie delade författarna in eleverna i små grupper 

vilket visade sig vara gynnsamt på både kort och lång sikt. De fann att två av de fyra 

strategierna hade en effektiv påverkan, nämligen att kunna summera texten och ställa 

frågor till innehållet. 
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2.6.2 Transaktionell strategiundervisning 

 

Transaktionell strategiundervisning skapades av Pressley och Wharton-Mcdonald år 

1992 (Andersen, 2008). Avsikten med strategiundervisningen är att den ska följa 

eleverna hela tiden som en röd tråd i skolvardagen för att läsförståelsen ska kunna 

utvecklas. Genom att hjälpa eleverna att skapa strategier kan de sedan på ett smidigt 

sätt använda dem när de läser så att de kan skapa en förståelse av den lästa texten 

(Pressley & Wharton-Mcdonald, 1997). 

I Pressleys och Wharton-Mcdonalds studie (2006) observerades olika skolors 

strategiundervisning och utifrån deras observationer växte sex stycken olika 

strategier fram; 

 Förutsäga innehållet 

 Göra motstånd mot texten 

 Skapa bilder 

 Avpassa läshastigheten och läsesättet 

 Rikta frågor till innehållet 

 Summera textens innebörd 

Resultatet i Pressleys och Wharton-Mcdonalds studie (2006) visade att lärarna i alla 

ämnen lade stor vikt vid att lära eleverna användandet av strategier och på så sätt 

blev strategiundervisningen ämnesöverskridande. Det var viktigt att ge eleverna 

ordentliga kunskaper om strategier och lärarna introducerade därför några strategier 

åt gången. I studiens resultat visade det sig att dialogen i klassrummen var 

annorlunda gentemot en traditionell klassrumsdialog. I den Transaktionella 

strategiundervisningen ska läraren istället delta i dialogen tillsammans med eleverna 

och diskutera med eleverna om hur de använder sina strategier (Pressley & Wharton-

Mcdonald, 2006).  Den Transaktionella strategiundervisningen utgår från en 

diskussion mellan lärare och elev om olika strategier så de får en förståelse för texten 

tillsammans (Westlund, 2009). 

Andersen (2008) påpekar att den första centrala strategin i strategiundervisningen, 

det vill säga att förutsäga innehållet, innebär att eleven ska kunna anknyta sina egna 

erfarenheter till texten och ska kunna förutsäga vad som kommer att hända senare. 

Den andra strategin, att göra motstånd mot texten, innebär att ens egna tidigare 

kunskaper kopplas till det som redan står och att en reaktion kanske uppstår då 

innehållet inte stämmer överens med elevernas tidigare kunskaper. Den tredje 

strategin, att skapa bilder, innebär att eleverna ska rita eller göra en inre bild för att 

fånga de idéer som kommer upp när de läser. Den fjärde strategin, att rikta frågor till 

innehållet, handlar om att ställa frågor om sådant personen inte har förstått när han 

eller hon läste. Den sista strategin, summera textens innebörd, innebär att eleven ska 

sammanfatta det viktigaste i stycket. 

Westlund (2009) tar upp att elever som har fått Transaktionell strategiundervisning 

själva väljer olika strategier och placerar post - it lappar där de inte förstår och vid 

svåra ord. Därefter får eleverna diskutera sina problem i läsningen med läraren och 

klasskamraterna. De utvecklar en större medvetenhet om sitt eget lärande. 
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2.6.3 Begreppsorienterad läsundervisning 

 

Begreppsorienterad läsundervisning är en modell som utformades av den 

amerikanska forskaren Guthrie. Han var engagerad i att reda ut relationen mellan 

läsning och motivation (Westlund, 2009).  

Guthrie, Wigfeld, Barbosa, Perencevich, Taboada, Davis, Scaffidi och Tonks (2004) 

tar i en rapport upp studier som genomfördes på två olika skolor. I den första studien 

studerades en klass i årskurs tre som arbetade med Begreppsorienterad 

läsundervisning och en klass som arbetade med Reciprok undervisning. Den andra 

studien innefattade klasser som inte haft någon strategiundervisning under den 

aktuella perioden. Resultatet visade att klassen som arbetade med 

Begreppsorienterad läsundervisning regelbundet fick bättre resultat än de som 

använde sig av Reciprok undervisning och de klasser som inte hade någon 

strategiundervisning alls. 

Guthrie m.fl. (2004) påpekar vikten av att skapa ett engagemang inom läsningen. I 

Begreppsorienterad läsundervisning sattes det upp ämnesrelaterade mål, det för att 

eleverna skulle vara intresserade av det de läste och inte bara läste för sakens skull. 

Motivationen blev starkare då eleverna själva fick bestämma vad de skulle lära sig. 

Eleverna fick också koppla tidigare erfarenheter om ämnet till det de läst samt att det 

fanns rikligt med litteratur om respektive ämne. Målet är att undervisningen ska 

binda samman läsförståelsestrategier med ämneskännedom. 

Forskning inom Begreppsorienterad läsundervisning visar att elevers förmåga att 

hitta förklaringar i faktatexter ger ökad läsförståelse. I modellen har dialogen en 

viktig roll då kommunikation är en viktig grundpelare (Westlund, 2009). 

Begreppsorienterad läsundervisning är uppbyggt på fem punkter. 

 Engagemang 

 Motivation 

 Begreppskunskap 

 Strategier 

 Socialt samspel (Andersen, 2008). 

De fem delarna av modellens kärna samverkar för att eleverna ska få det 

engagemang som krävs för läsningen (Andersen, 2008). Det finns fyra faktorer som 

utgör grunden för denna. Dessa är förväntningar, inre motivation, yttre motivation 

och fokuseringen på det egna lärandet. Förväntningarna innebär de förhoppningar 

som en elev har på en speciell uppgift. Inre och yttre motivation innebär att 

människor med hög inre motivation utför sysslan för sakens skull medan en 

människa med hög yttre motivation utför sysslan för de positiva resultaten. Den sista 

faktorn handlar om hur eleven ser på sitt eget lärande inom ett speciellt område 

(a.a.). 

Begreppskunskap handlar om att eleven ska utveckla kunskaper och förståelse i de 

centrala begreppen inom ett visst ämne. Läsförståelsen är viktig för att förstå 

kopplingar mellan begrepp. Strategitillämpningen utgår från de fyra strategierna som 

finns i både Reciprok undervisning och Transaktionell strategiundervisning. Dessa 

strategier är att förutsäga handlingen, ställa frågor om innehållet, reda ut oklarheter 
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och summera texten. Dock läggs ytterligare en strategi till, nämligen grafisk 

organisering, som innebär att läsaren till exempel kan göra en begreppskarta eller ett 

diagram till innehållet. Den sociala interaktionen innebär att elever diskuterar 

innehållet i en text antingen i par, i grupp eller helklass (Andersen, 2008). 

 

2.7 Sammanfattning 

 

Enligt läroplanen Lgr-11 ska elever lära sig olika slags lässtrategier för att kunna öka 

sin läsförståelse. I undervisningen ska det även ingå språkliga strategier så att 

eleverna kan träna sig på minnesträning och genom detta lära sig att förstå texten de 

läser (Skolverket, 2011a). Undersökningar som genomfördes av PIRLS studerar 

barns läsförståelse i olika länder och visar att svenska barn fortfarande har en god 

läsförmåga men att den har försämrats i jämförelse med tidigare år (Skolverket, 

2011b). 

Läsning i sig handlar om att kunna behärska konsten att läsa. Läsaren ska inte bara 

kunna identifiera det som är nedskrivet utan också förstå texten. För att vara en god 

läsare behövs även en god läsförståelse. Läsförståelse handlar om mer än det som 

precis blivit läst. Individen som läser ska kunna göra egna tolkningar och hypoteser 

om vad som kommer att hända (Elbro, 2009). För att kunna ha en god läsförståelse 

krävs det strategier som gör förståelsen av den aktuella texten lättare (Fridolfsson, 

2008).  

Mycket forskning handlar om att underlätta för läsförståelsen. Forskare vet inte 

säkert vilket sätt eller strategi som påverkar elevers läsförståelse på bästa sätt (Spörer 

m.fl. 2009). Dock anser många av forskarna att läsare ska utgå från flera strategier 

och inte bara från en enskild (Ewald, 2007). 

Det finns många olika undervisningsmodeller som innehåller olika strategier som 

lärare kan utgå från när de ska undervisa elever i läsförståelse. Några av dessa un-

dervisningsmetoder är Reciprok läsundervisning, Transaktionell strategiundervisning 

och Begreppsorienterad läsundervisning. Enligt Reciprok undervisning ska läsaren 

förutsäga handlingen, ställa frågor om innehållet, reda ut svårigheter och 

sammanfatta texten (Westlund, 2009). Transaktionell strategiundervisning utgår från 

att läsaren ska ställa hypoteser om innehållet och att läsaren ska göra motstånd mot 

texten med hjälp av sina tidigare erfarenheter, skapa egna bilder, anpassa 

läshastigheten och läsesättet, ställa frågor till innehållet och sammanfatta textens 

innebörd (Andersen, 2008). Begreppsorienterad läsundervisning inkluderar fem 

punkter som tillsammans ska hjälpa barn att få en bättre läsförståelse. Dessa är 

engagemang, motivation, begreppskunskap, strategier och även socialt sampel. 

Strategierna inkluderar att förutsäga handlingen, ställa frågor till texten, reda ut det 

som är svårt och skriva begreppskartor för att få den bästa läsförståelsen (Andersen, 

2008). 
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3 SYFTE 

 

Denna studies syfte är att undersöka vilka strategier som elever med god läsförståelse 

använder sig av när de arbetar med olika slags textgenrer. Vi vill undersöka om de 

använder samma strategier vid olika typer av texter eller om de byter strategier. 

Vi utgår från tre frågeställningar som tillsammans ger en uppfattning om vilka 

strategier eleverna använder sig av för att förstå olika slags texter.  

 

 Vilka strategier använder eleverna när de ska förstå en skönlitterär text? 

 Vilka strategier använder eleverna när de ska förstå en faktatext? 

 Vilka strategier använder eleverna för att förstå instruktioner? 
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4 METOD 

 

Nedan presenteras metod, undersökningsinstrument, urval och på vilket sätt som 

arbetet genomfördes, som är grunden för den här studien. 

  

4.1 Kvalitativa intervjuer  

 

För att studera elevers strategier valdes kvalitativa intervjuer. Syftet med att använda 

kvalitativa intervjuer är att upptäcka en persons åsikter och tankar om ett visst 

ämnesområde (Patel & Davidson, 2011). Kvale och Brinkmann (2009) hävdar att 

kvalitativa intervjuer är mer givande att använda när en individ ska studera något 

speciellt från den intervjuades perspektiv.  

Valet att använda kvalitativa intervjuer berodde främst på att vi ville undersöka vilka 

strategier elever använder för att förstå olika texter. För att undersöka elevernas 

läsförståelsestrategier på ett passande sätt delades intervjun in i tre olika delar där 

delarna innehöll en text och några frågor innan intervjun. Texterna har tidigare 

använts i PIRLS undersökning (2001) och bestod av olika genrer som eleverna skulle 

läsa och förstå.  

Intervjun bör vara upplagd som ett samtal och där intervjuaren använder sig av en 

utvecklad frågeteknik för bästa resultat (Kvale och Brinkmann, 2009). Patel och 

Davidson (2011) skriver att för att lyckas med den kvalitativa intervjun måste 

intervjuaren stödja den intervjuade i samtalet så att tankegångarna blir meningsfulla 

och givande. När en individ intervjuas är det mycket viktigt att den som intervjuar 

förhåller sig neutral så att respondenten ger sin egen syn på frågan.   

 

4.2 Urval 

 

Studien genomfördes med elever i årskurs tre och fokuserade på elever med god 

läsförståelse. Goda läsare använder sina erfarenheter för att förstå och kritiskt 

fundera på innehållet. En god läsare kan använda olika slags strategier för att förstå 

en text bättre (Westlund, 2009). 

Totalt intervjuades 22 elever i årskurs tre från två olika skolor. Urvalet genomfördes 

av lärarna på de två skolorna som valde ut de elever som skulle medverka i studien. 

 

4.3 Undersökningsinstrument  

  

För att få ett underlag till diskussionerna under intervjuerna användes tre texter från 

PIRLS. Dessa texter var i genrerna skönlitterär-, fakta- och instruktionstexter. 

Studien utgick från tre olika delar; text, frågor och intervju. Efter varje text, som 

även inkluderade några frågor som eleverna skulle svara på, genomfördes själva 

intervjun. Texterna som användes kom från PIRLS studie 2001 och passade väl för 

studien som handlade om just elevers lässtrategier (Se bilaga 1-3). 
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I studien användes inte alla frågor som PIRLS 2001 använde när de genomförde sin 

studie utan vi gjorde ett urval av frågorna då vissa av dessa bedömdes lämpligare för 

vårt syfte med studien (Se bilaga 4-6). 

 

4.4 Genomförande 

 

När vi hade fått kontakt med skolorna, som valts ut för studien, lämnade vi 

informationsbrev och föräldrainformation till klassläraren för att inhämta ett 

godkännande för att delta från respektive förälder (se bilaga 7 och 8). I informationen 

klargjordes det vad studiens syfte var och avsikten med texterna om läsförståelse. 

Datum för besöken planerades in under den period så som både passade läraren och 

den undervisning som för tillfället genomfördes. 

En pilotstudie utfördes för att se hur väl intervjufrågorna fungerade och om det var 

något som behövde ändras eller funderas vidare på. Pilotstudien genomfördes på en 

flicka i första årskursen som redan var en duktig läsare. Valet att använda en 

förstaklassare berodde på att om hon förstod uppgifterna och intervjufrågorna och 

kunde förklara hur hon gjorde när hon läste, borde även elever i tredje klass klara av 

detta. Det visade sig att flickan klarade uppgifterna mycket bra när det handlade om 

förståelsen. Enstaka ord i texten förklarades då eleven inte förstod ordens betydelse. 

Intervjuerna genomfördes under två eftermiddagar och en förmiddag på två skolor. 

Det var två elever i varje grupp och vi satte oss i ett grupprum för att eleverna skulle 

undgå bli störda och kunna koncentrera sig. Eleverna fick en text som de skulle läsa 

igenom och sedan svara på frågor som handlade om innehållet. När eleverna var 

klara med frågorna började intervjun som var inriktat på hur den enskilda eleven 

hade tänkt när de svarade på frågorna om texterna. Varje intervju började med att 

eleverna skulle sammanfatta texten de läst så att de kunde visa upp förståelse av 

texten i sin helhet. Detta arbetssätt gjordes med alla tre texterna, den skönlitterära-, 

fakta- samt instruktionstexten. Under intervjuerna spelades allt eleverna sa in. 

 

4.5 Databearbetning  

 

Efter avslutade intervjuer transkriberades de i sin helhet för att det skulle bli en 

översikt på resultatet av intervjuerna. Vi lyssnade igenom intervjuerna ett flertal 

gånger för att försäkra att allt som eleverna sagt hade kommit med.  

Elevernas svar på frågorna kategoriserades för att få en insikt över deras strategier. 

Eleverna kunde använda samma strategi fast formulerade den på olika sätt. Därefter 

bearbetades resultatet på så sätt att de delades in i tre olika delar, skönlitterärtext, 

faktatext och instruktionstext. Det blev det tydligt vilka olika strategier som eleverna 

valde att använda inom varje genre. Strategier som eleverna själva valt att använda 

samlades ihop. På detta sätt framkom en klar översikt över elevernas valda strategier 

till olika genrer.  

När vi kategoriserat resultatet visades strategierna i en figur för att få en tydlig 

översikt över elevernas valda strategier.  

 



18 

 

4.6 Etisk reflektion 

 

Enligt Vetenskapsrådet (2009) finns det fyra principer forskare bör förhålla sig till 

nämligen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2009). 

I studien följdes informationskravet genom att vi valde att skicka information om 

studies syfte och genomförande till elevernas föräldrar och klassläraren i de aktuella 

klasserna. Det var viktigt att de skulle ha vetskap om vad studien handlade om innan 

de tillät sina barn att vara med. Vi följde samtyckeskravet genom att samla in 

dokumenten med föräldrainformation som tidigare hade skickats ut med den 

informationen som krävdes. På dessa informationspapper skulle föräldrarna svara om 

deras barn fick vara med i undersökningen eller om de helst ville att barnen skulle stå 

utanför studien. Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet följdes genom att vi 

endast använde undersökningens resultat för studiens syfte och inte utgav några 

personuppgifter. De uppgifter som samlades in behandlades med sekretess och efter 

att analysen var skriven raderades de inspelade intervjuerna. 

  

4.7 Studiens tillförlitlighet 

 

Det är betydelsefullt att forskaren som genomför den aktuella studien är noggrann 

med att förklara sitt synsätt till ämnet som ska studeras. Detta är viktigt eftersom 

forskarens förhållningssätt kan påverka tolkningen av resultatet (Dalen, 2011). Vi var 

noggranna med att förklara vårt syfte med studien för de personer som skulle 

medverka, så att de visste vad som skulle ske. Vårt syfte var att undersöka vilka 

strategier som elever använde. För att inte påverka vårt resultat valde vi att inte prata 

med lärarna vilka strategier som de lärde ut.  

Som Dalen (2007) skriver får datainsamlingen i studien större tillförlitlighet om 

forskaren använder sig av passande frågor och ger de så kallade respondenterna, i 

detta fall eleverna, utrymme att berätta sina tankar. Respondenternas tankar 

transkriberades och togs till vara på (Dalen, 2007). Intervjufrågorna under de 

kvalitativa intervjuerna var få öppna eftersom syftet var att undersöka elevernas 

strategier. Enkla följdfrågor till eleverna hjälpte dem att förklara deras sätt att arbeta 

med läsförståelse.   

För att styrka validiteten i studien valde vi även att genomföra en pilotstudie som 

tidigare nämnts för att intervjufrågorna skulle fungera så bra som möjligt. Dalen 

(2007) förklarar att en pilotstudie är något som ska genomföras då det ger forskaren 

tillfälle att förbättra det valda materialet och intervjufrågorna. 

Som Trost (2010) skriver är trovärdighet en av de största svårigheterna när det gäller 

kvalitativa studier, då resultatet måste kunna bevisas. Forskaren ska vara 

uppmärksam på mer än vad som sägs under intervjuerna. Även om forskaren skulle 

intervjua samma person flera gånger innebär inte det att samma resultat ges (a.a.). Vi 

valde att intervjua eleverna i par och på grund av detta var vi mycket uppmärksamma 

under intervjuerna för att få fram varje elevs tankar och undvika att de endast höll 

med varandra under intervjufrågorna. För att undvika detta problem var vi noggranna 

med att varje elev fick motivera sina svar.   
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4.8 Metoddiskussion 

 

Valet av kvalitativa intervjuer som metod för studien berodde på att det var det 

lämpligaste sättet att ta reda på hur elever tänker när de arbetar med olika slags 

texter. En observation eller enkäter som undersökningsinstrument hade troligtvis inte 

gett samma resultat då eleverna vid enkät kanske inte skulle veta hur de gör när de 

svarar på frågorna. Vid observation skulle det vara svårt att få veta hur eleverna 

tänker då diskussionen uteblir. 

Valet att använda de goda läsarna i undersökningen berodde på att de eleverna 

förmodligen redan hade skapat sig strategier som gör att de förstår texter vilket 

elever med sämre läsförståelse troligtvis inte har utvecklat ännu. Vi valde att 

använde elever i årskurs tre på grund av att det inte finns så mycket forskning om 

elevers strategier i den åldern. 

Att intervjua elever i nioårsåldern är inte enkelt och det är inte alltid så att deras 

tankar uttrycks. En del elever hittade inte svaren till frågorna och ansåg att texterna 

var väldigt svåra och att de inte riktigt förstod instruktionerna. Eleverna visste inte 

vilka strategier de skulle använda sig av för att kunna hitta svaren och orkade därmed 

inte slutföra uppgiften helt och hållet. Dock var det något som främst förekom när 

genren var tämligen okänd för dem. 

Kanske hade vårt resultat i studien sett annorlunda ut om eleverna inte hade 

intervjuats parvis. Dock ansåg vi att om eleverna hade intervjuats ensamma kanske 

de inte hade vågat berätta hur de tänkte på grund av blyghet. Nu kunde de istället 

diskutera tankar och ta stöd från varandra. 
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5 RESULTAT 

 

Resultatet är indelat i tre delar som svar på våra syftesfrågor för att ge en tydlighet. 

Delarna kommer att behandla vilka strategier som elever använder och är medvetna 

om när de läser en skönlitterär text, en faktatext och en instruktionstext. 

 

5.1 Elevers strategier för att förstå en skönlitterär 
text 

 

Den skönlitterära texten som valdes var en fabel som handlade om en hare och ett 

lejon. Haren trodde det var jordbävning och lejonet hjälpte honom att se efter om det 

var det (se bilaga 1). Eleverna började med en sammanfattning av texten i början av 

intervjun, då det var av intresse att se om eleverna hade förstått textens innebörd. 

Intervjuerna visade på fem strategier som eleverna använde sig av för att ta sig an en 

text av denna genre, dessa var att nyttja minnet, att läsa om, att se om svaret är 

rimligt, att titta på bilderna och att titta på rubriken. När eleverna skulle förstå texten 

använde de sig ofta av flera strategier samtidigt. För det mesta handlade det om två 

strategier men någon gång kunde det även handla om en tredje strategi även om det 

inte var lika vanligt. De vanligaste strategierna att föra samman var att nyttja minnet 

i samband med att läsa om texten samt att titta på bilderna i samband med att de läste 

om texten. Under intervjuerna framkom det även att det fanns strategier som ett 

flertal av eleverna berättade att de var medvetna om men i inte använde sig av i den 

här texten, då det endast var strategier som de använde om de stötte på problem av 

olika slag. Dock så var studiens syfte att främst titta på de enskilda strategierna och 

dessa kommer presenteras nedan.  

 

 

 

 

    

 

 

 

Figur 1. Elevers strategier för att förstå en skönlitterär text. 

 

Figuren visar vilka strategier som eleverna använde sig av vid den skönlitterära 

texten. Dessa strategier är att nyttja minnet, att läsa om, att fundera på vilket svar 
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som är rimligt, att kolla på bilderna och att läsa rubriken. Dessa strategier har satts in 

i kategorierna i figuren ovan.  

 

5.1.1 Minnet 
 

Under intervjuerna framkom det att nyttja minnet var en av de vanligaste strategierna 

för att förstå en skönlitterär text. De flesta elever använde sig av denna strategi när de 

skulle svara på de frågor som fanns till texten. De behövde inte läsa texten ännu en 

gång utan kom ihåg innehållet och visste vad de skulle svara på frågorna. 
 
 Det stod i texten. Det stod mycket om jordbävningen där. Jag läste inte i texten 

utan jag kom ihåg från första läsningen. 

 

 

5.1.2 Läsa om 
 

När eleverna skulle svara på vissa av frågorna var det ett flertal som behövde läsa om 

texten för att komma på vad de skulle skriva ner för svar på frågan. De kände att det 

inte räckte med det de mindes utan ville hitta svaret in texten. 

 Jag läste igenom texten igen och då stod svaret där 

 

Det var inte alltid så att de behövde läsa hela texten igen utan det kunde handla om 

en viss del eller ett stycke som de hade svårt att minnas. 

 Jag kom ihåg men tittade lite i texten 

 

5.1.3 Rimlighet 
 

När eleverna skulle förklara hur de hittade svaren i de frågor som vi tidigare hade 

valt ut var det några elever som funderade på om svaret var rimligt innan de skrev 

ner det. De ville vara helt säkra på sitt val och ville inte endast använda sitt minne 

utan svaret skulle stämma med den aktuella situationen 

Jag läste i texten ibland för att ta reda på svaret. Jag tänkte i huvudet och använde 

uteslutningsmetoden. 

 Jag läste det i texten. Kopplade deras handlingar till vad jag trodde att de kände. 

 

5.1.4 Illustrationer 
 

Vissa av eleverna tyckte att bilden var ett bra komplement till texten där kunde de se 

hur haren och lejonet såg ut och att fabeln handlade om just dessa innan de läst 

texten. När de sedan läste hade de redan en förståelse om att texten handlade om en 

hare och ett lejon.  

 

 Jag läste texten och kollade på bilden för att veta hur de var. 
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 Tittade lite på bilden och jämförde haren och lejonet. 

Dock var det en elev som inte tyckte att bilderna var bra, denne ville inte titta på 

bilderna utan ville skapa sig egna inre bilder. 

 

5.1.5 Rubriker 
 

En elev använde sig av rubriken för att få en större förståelse över vad texten 

handlade om. Genom att använda sig av rubriken kunde eleven få en förförståelse om 

textens innehåll i och med att rubriken avslöjar en del av handlingen innan eleven 

börjar läsa texten.  

Jag tyckte också att det stod i texten och rubriken. 

 

5.2 Elevers strategier för att förstå en faktatext 

 
Faktatexten som valdes att användas i studien handlade om Lunnefåglar och deras 

vår på Island samt flickan Hallas inblandning när det var dags för ungarna att lära sig 

att flyga (se bilaga 2). Som en början i intervjun fick eleverna sammanfatta texten, då 

tanken var att sammanfattningen skulle visa om eleverna förstått vad de hade läst. 

Resultatet i den här delen visade sju olika slags strategier som eleverna använde sig 

av under intervjuerna, dessa var att nyttja minnet, att läsa om, att se om svaret är 

rimligt, att titta på bilderna, att skapa inre bilder, att använda sina tidigare kunskaper 

och att förutspå handlingen. Under intervjuerna valde flera av eleverna att kombinera 

vissa av strategierna tillsammans och inte endast välja en strategi. Det vanligaste var 

att välja två strategier men det hände även ibland att det blev tre. De strategier som 

främst kombinerades var att nyttja minnet och att använda sina förkunskaper samt att 

nyttja minnet och att se om svaret är rimligt. Intervjuerna visade att flera elever hade 

vetskap om fler strategier som kunde hjälpa dem att förstå en text, men att de i detta 

fall inte hade behövt använda dem. De flesta av de strategierna handlade om att 

identifiera svåra ord. Studien är dock koncentrerad på elevernas enskilda strategier 

och de presenteras här nedan. 

 

 

 

 

     
 

 

Figur 2. Elevers strategier för att förstå en faktatext. 
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Figuren förklarar de strategier som eleverna använde vid faktatexten. Dessa strategier 

är att nyttja minnet, att läsa om, att fundera på vilket svar som är rimligt, att kolla på 

bilderna, att skapa sig egna inre bilder, att använda sig av sina tidigare kunskaper och 

att förutsäga handlingen. Dessa strategier har satts in i kategorierna i figuren ovan.  
 

5.2.1 Minnet 
 

Den strategin som flest elever använde sig av var det egna minnet. Nästan alla av 

eleverna menade att det oftast fungerade att bara tänka efter vad de tidigare hade läst 

för att kunna lösa frågor eller förklara texten på olika sätt.  Även om vissa av 

eleverna hade fler strategier när de skulle förstå texten var det minnet som de flesta 

använde sig av på något sätt. 

 
 Jag läste i texten och sedan mindes jag det när jag svarade på frågorna. 

 

 Jag bara tänkte. Jag kommer bara ihåg svaren. 

 

5.2.2 Läsa om 
 

Flera av eleverna förklarade att vid läsning av en faktatext hade deras lärare berättat 

att de först skulle läsa texten snabbt och sedan en gång till fast långsamt. Dock valde 

de flesta av eleverna att inte läsa om faktatexten som de fick läsa under intervjun 

utan använde hellre sitt minne för att komma ihåg vad de hade läst. Det var endast ett 

fåtal som läste texten en gång till för att hitta svaren.  

 Jag läste om texten och använde huvudet för att svara på frågorna. 
 

Flera elever förklarade emellertid att de inte behövde läsa texten flera gånger då de 

kommer ihåg det viktiga och att det var onödigt att läsa om texten en gång till.  

5.2.3 Rimlighet 
 

Några elever funderade på om svaren på frågorna var rimliga. Eleverna funderade 

mycket på om det var det bästa svaret och om det verkligen passade på det stället. De 

ville vara säkra på sitt val och ville inte chansa. 

 
 Jag tänkte tillbaka på texten när jag svarade. Sedan funderade jag på vilket svar 

som lät bäst. 

 

5.2.4 Illustrationer 
 

Det var endast ett fåtal av eleverna som under intervjuerna berättade att titta på 

bilderna var ett bra hjälpmedel för att förstå innebörden av texten på ett bättre sätt. 

Genom att titta på bilderna kunde eleven på ett lättare sätt reflektera över Hallas 

känslor. 

 

 Halla var ledsen för att de hade flugit iväg och glad för att hon hjälpt dem. Jag tittade 

på bilderna och tyckte hon såg glad ut. Och jag tänkte att hon nog var ledsen när jag 

läste i texten för det hade jag varit. 
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5.2.5 Inre bilder 
 

Ett par av eleverna förklarade att när de läste en text fick de upp inre bilder när de 

läste. Genom dessa bilder så fick de även en bild över vad berättelsen handlade om. 

Dessa elever kunde alltså skapa egna bilder och behövde inte hjälp från bilderna i 

texten. 
 Då får jag upp bilder i huvudet när jag läser texten. 

 

5.2.6 Förkunskaper  
 

Under intervjuerna märktes det snabbt att förkunskaper var en strategi som eleverna 

gärna använde sig av. En del av eleverna förklarade att när de svarade på vissa av 

frågorna använde de sina egna känslor och hur de själva hade känt det. 

Förkunskaperna kunde vara att läsarna genom sina erfarenheter kunde känna igen sig 

i huvudpersonens känslor. 

 Jag hade känt mig lycklig och glad om det hade varit jag som hjälpt fåglarna. 

Det var en elev som förklarade att han hade sett Lunnefåglarna på riktigt när han 

hade varit på semester och att han då hade lärt sig lite om dem tillsammans med sina 

föräldrar.  

 Jag har varit på Island och då fick jag se dem och de sa där att det var på grund av att 

de var tjocka och hade korta vingar. Men det stod även i texten. 

En annan elev hade även sett dokumentärer där det hade handlat om lunnefåglar. Han 

använde sig av de kunskaperna när han svarade på frågorna och förklarade sina svar. 

 
 Fåglarna hade svårt att flyga och det har jag sett på en dokumentär en gång. De får där 

klara sig själva. 

 

5.2.7 Hypoteser  
 

Ett par elever menade att de skulle stanna på flera ställen i texten och fundera på vad 

som hänt och vad som kommer att hända.  
 

 Man tänker framåt då man undrar vad som kommer att hända. 
 

 Jag tänker framåt då jag undrar vad som kommer att hända. 

 

 

5.3 Elevers strategier för att förstå en instruktions-
text 

 

Texten handlade om att läsaren fick följa några personers resa på en cykelled (se 

bilaga 3). Innan intervjufrågorna startade fick eleverna sammanfatta texten för att 

visa att de hade förstått textens innebörd. Under intervjuerna framkom det totalt fem 

olika strategier. Dessa strategier var att nyttja minnet, att läsa om, att titta på 

bilderna, att hitta information med hjälp av ord eller meningar och att förstå svåra 

ord. I intervjuerna framkom det att vissa av strategierna ofta användes tillsammans 
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med en annan strategi. Det vanligaste under den här kategorin var att använda en 

eller två strategier för att lösa frågorna men i vissa intervjuer förekom det att 

eleverna kombinerade tre strategier samtidigt. Dessa strategier var att välja ord i 

pratbubblorna (se bilaga 6) och att leta efter dessa i texten och att minnas vad det var 

de letade efter när de läste igenom texten igen. Ett par av eleverna visade att de hade 

kunskap om fler strategier under intervjuerna som de kunde förklara på ett tydligt 

sätt. Dessa strategier använde sig elever av när de stötte på problem av olika slag i 

texten. I denna del kommer elevernas valda strategier att presenteras. 

 

 

 

 

 
 

      

 

 

 

 

Figur 3. Elevers strategier för att förstå en instruktionstext. 

 

Figuren visar de strategier som eleverna använde när de arbetade med en 

instruktionstext Dessa strategier är att nyttja minnet, att läsa om, att titta på bilderna, 

att leta information med hjälp av ett specifikt ord eller en mening och att förstå 

ordens betydelse. Dessa strategier har satts in i kategorierna i figuren ovan.  
 

5.3.1 Minnet 
 

Några elever använde sig av att strategin att nyttja minnet för att minnas det de hade 

läst. De behövde inte läsa om texten en gång till utan kom ihåg innehållet och kunde 

svara på frågorna utan att läsa om texten. 

 Jag läser och när jag glömmer bort sätter jag fingret där jag är i texten och sedan tittar jag på 

frågan igen. 

 Jag behövde inte läsa om utan jag visste var de flesta saker stod. 

 

5.3.2 Läsa om 
 

Att läsa om texten var en strategi som eleverna använde flitigt i instruktionstexten. 

Oftast kom inte eleverna ihåg det som stod i texten när de skulle hitta svar på 

frågorna och fick då gå tillbaka och läsa om hela texten eller vissa delar. 
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 Läste allt först, sedan frågorna och efter det kom man inte riktigt ihåg allt och 

därför valde man vissa bitar och tittade efter något speciellt. Då kunde man hitta 

det man behövde snabbt. 

5.3.3 Illustrationer 
 

Ett par elever använde sig av bilden som i detta fall var en karta som de antingen 

följde när de läste texten eller tittade på när de skulle svara på frågorna. 

 Tog bara ett visst ord och letade i texten och tittade på kartan. 

 

5.3.4 Leta ord och meningar 
 
En annan av de strategier som användes mest av eleverna var att ta ett eller flera ord 

ifrån pratbubblorna och sedan leta efter information om dessa i texten. Några elever 

använde också sig av en hel mening som dem letade upp i texten. 

 Jag koncentrerade mig på ett ord i taget för att hitta lättare och inte glömma bort. 

 Läste texten och frågorna noggrant och jag använda vissa meningar för att det 
skulle bli lättare att hitta i texten. 

 

5.3.5 Identifiera ord 
 

Ett fåtal av eleverna stannade upp och funderade på ord som de inte förstod i texten. 

De valde att stanna upp och tänka efter och sedan titta på sammanhanget i texten för 

att förstå vad ordet innebar. Genom denna strategi kunde eleverna komma fram till 

svaren på frågorna. 

 Läste i texten och när det var svåra ord så stoppade när det var långa ord för att kunna 

läsa det långsammare. Då var det lättare att förstå ordet. 

 

5.4 Sammanfattning 

   

Resultatet gällande den skönlitterära texten visade fem olika strategier som eleverna 

var medvetna om. Dessa strategier var att nyttja minnet, att läsa om, att bedöma 

rimligheten, att nyttja illustrationerna och att utgå från rubriken. Att bedöma 

rimlighet innebar att eleven valde det svarsalternativ som till störst sannolikhet var 

rätt. Att nyttja minnet var den strategi som var vanligast hos eleverna men även att 

använda bilder för att förstå texten var en strategi eleverna gärna använde sig av. 

Många elever läste om texten igen när de skulle svara på frågorna. Den sista strategin 

som framkom var att använda sig av rubriken för att förstå vad texten skulle handla 

om. Eleverna läste rubriken och fick då en förförståelse om textens innehåll. Vissa 

elever använde ibland flera strategier samtidigt och de vanligaste var att använda sig 

av minnet när de läst om texten och titta på illustrationen innan de läste om texten.  

I delen om faktatexten framkom det sju olika slags strategier som eleverna var 

medvetna om då det är strategier som de själva föredrar. De strategier som framkom 

var att nyttja minnet, att läsa om, att bedöma rimligheten, att titta på bilderna, att 
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skapa inre bilder, att använda sina tidigare kunskaper och att förutspå innehållet.  Att 

nyttja minnet var den strategi som nästan alla elever främst använde sig av. Även att 

använda sig av sina tidigare kunskaper och att bedöma rimligheten användes relativt 

mycket. Det var några strategier som eleverna föredrog att sammanföra och två av 

dessa var att nyttja minnet och tidigare kunskaper samt att nyttja minnet och att 

bedöma svarets rimlighet.  De svarade alltså på frågorna antingen genom att nyttja 

sitt minne om det de hade läst och dra paralleller till saker som de själva upplevt eller 

testa om deras svar utifrån minnet var rimligt i förhållande till frågan. 

I intervjuerna om instruktionstexten framkom fem olika strategier som eleverna 

använde och hade kunskap om. Strategierna som framkom var att nyttja minnet, att 

läsa om, att titta på bilderna, att hitta information med hjälp av ord eller meningar 

och att förstå ordens betydelse. De flesta av eleverna läste om texten när de skulle 

besvara frågorna. Eleverna använde sig även av ord ifrån pratbubblorna för att lättare 

hitta svaren i texten. Att titta på bilden användes av några elever. Vissa av eleverna 

mindes texten utan att läsa om. Några elever använde sig av strategin att förstå svåra 

ord då de ville få de svåra orden i texten i ett sammanhang. Det fanns även några 

strategier som eleverna använde tillsammans och dessa var bland annat att välja ord i 

pratbubblorna och leta efter dessa i texten samt att minnas vad det var de letade efter 

när de läste igenom texten för att hitta rätt svar. 
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6 DISKUSSION 

  

Här presenteras diskussionen som består av kopplingar mellan bakgrund och resultat, 

samt likheter och skillnader när de gällde strategierna i de olika texterna. Här 

kommer även slutsatsen av studien, metoddiskussionen, pedagogiska implikationer 

och fortsatt forskning att tas upp.  

 

6.1 Skönlitterära texten 

  

Vårt resultat visar att eleverna i studien använder sig av fem olika strategier för att 

förstå en skönlitterär text. Ingen av dessa strategier som uppstod i resultatet var helt 

och hållet enligt någon av undervisningsmodellerna; Reciprok undervisning, 

Transaktionell strategiundervisning eller Begreppsundervisning utan vissa delar ur de 

olika modellerna framträdde. I och med det kan det vara så att eleverna inte har fått 

någon specifik undervisning av modellerna utan i strategier som har ansetts vara 

användbara. Detta kan vi dock inte veta då vi inte har haft insyn i lärarens arbete. 

Resultatet visar att nyttja minnet är den strategi som eleverna främst använder när de 

ska förstå en text. De elever som ville ha kunskap förutom det de kunde minnas, 

valde att läsa om texten. Lgr 11 (Skolverket, 2011a) lägger stor vikt vid att använda 

sig av minnesträning för att utveckla förståelsen hos eleverna. 

Att titta på bilden och fundera på om svaret var rimligt för att få en förståelse för 

innehållet var också strategier som ansågs vara användbar. Genom att titta på bilden 

innan de läste texten fick de förkunskap om vad texten skulle handla om. 

Ett par av elevernas val av strategier kunde urskiljas i Bråtes (2008) kategorisering 

av strategier (a.a.). Eleverna använde sig bland annat av minnesstrategier när de 

försökte minnas texten eller valde att läsa om den. Strategin att fundera på om svaret 

är rimligt kan även kopplas till Bråtens övervakningsstrategier då eleverna funderade 

över sin egen förståelse genom att reflektera över rimligheten av svaret. 

Under intervjun lät vi eleverna först sammanfatta den text de precis läst. Alla 

eleverna klarade detta utan några som helst problem. Att sammanfatta texten var 

dock inte en strategi som togs upp under intervjuerna. Valet att låta eleverna 

sammanfatta texten beror på att vi anser att det visar elevernas förståelse över texten 

på ett lämpligt sätt. Andersen (2008) skriver att i undervisningsmodellerna är 

sammanfattningen en av de strategier som undervisningen lägger stor vikt vid. I 

Reciprok undervisningen, Transaktionella strategiundervisningen och 

Begreppsundervisning används strategin, att sammanfatta texten, på så sätt att eleven 

ska ta ut det viktigaste i texten och sedan sammanfatta detta till ett övergripande 

innehåll. Detta för att eleven ska få en översikt över sin egen förståelse. 

Skulle eleverna stöta på problem visste dock eleverna alternativa lösningar för att få 

förståelse om texten. De hade fått veta olika strategier i undervisningen som kunde 

användas men under intervjuerna hade de inte haft någon användning av dessa. 

Skolverket (2006) hävdar att det är av yttersta vikt att läraren är stödjande i elevernas 

utveckling att hitta strategier för att få en bättre förståelse för texter. 

Även Fridolfsson (2008) tar upp vikten av att eleven får lära sig olika strategier för 

att kunna använda dem för att förstå en text. 
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Emellanåt använde sig eleverna av flera strategier samtidigt, detta för att få den bästa 

förståelsen för texten. De vanligaste strategierna att använda samtidigt var att nyttja 

minnet, att läsa om och att nyttja illustrationer. Ewald (2007) poängterar att om 

eleven bara utgår ifrån en viss strategi hämmas deras möjligheter att arbeta med olika 

texter då det finns texter med olika slags genre och syfte. 

 

6.2 Faktatexten 

 

I början av intervjuerna fick eleverna sammanfatta det de hade läst och nästan alla av 

eleverna kunde förklara texten. Sammanfattningarna var av olika karaktär, vissa var 

långa och förklarade nästan hela texten och några var korta och tog upp det viktigaste 

i innehållet. Att sammanfatta var dock ingen strategi som eleverna berättade om när 

de skulle förklara hur de gjorde för att förstå texten och svara på frågorna. Enligt 

Andersen (2008) är strategin, att kunna sammanfatta texten, en strategi som är 

mycket viktig i bland annat Reciprok undervisning. Att sammanfatta en text innebär 

att eleven kan urskilja fakta som är viktig för förståelsen. Genom att summera texten 

kan eleven även få kontroll över sin egen läsförståelse. 

Som vårt resultat visar använder elever sig av olika slags strategier när de läser 

faktatexter. Under våra intervjuer med eleverna lade vi märke till att eleverna ofta 

föredrar samma strategier även om de inte har fått tillfälle att prata med varandra om 

ämnet innan intervjuerna började. Enligt resultatet är att nyttja minnet den strategi 

som nästan alla elever använder sig av. Flera elever förklarade tydligt att de inte 

behövde läsa om den aktuella texten då de kunde minnas allting i huvudet. Att 

eleverna utgick mycket från minnet när de skulle förklara hur de förstod texten är 

inte något negativt även om det ibland behövs fler strategier. I Lgr-11 står det att 

elever ska lära sig olika slags lässtrategier och att minnesträning är en språklig 

strategi som är ett av målen för eleverna i svenska (Skolverket, 2011). 

De elever som valde att läsa om texten var ofta de elever som absolut inte ville 

chansa när det gällde att svara på frågorna utan snarare ville dubbelkolla att de hade 

fått rätt svar. Dessa elever utgick mer från vad som stod i texten än att utgå från sig 

själva och sina egna erfarenheter och förkunskaper. Stadler (1998) förklarar att 

läsförståelse inte är något som kommer enkelt och att alla människor gör sina egna 

tolkningar. Texten kan alltså ses på flera olika sätt och detta innebär att det inte alltid 

bara finns ett enda svar. Eleverna behöver träna på att göra egna tolkningar av det 

som är nedskrivet och inte endast följa det som står i texten. 

Flera av eleverna var mycket noggranna med att de verkligen skulle förstå det de 

läste och att svaren på frågorna skulle stämma överens med det som stod i texten. De 

ville bedöma rimligheten. På grund av detta reflekterade dessa elever mycket över 

sina svar och ibland kunde det även hända att de valde flera svar för att sedan kunna 

jämföra dessa med varandra. Eleverna nyttjade även sitt minne när de arbetade med 

texten men de litade inte helt och hållet på minnet utan ville ha konkreta bevis. 

Arnqvist (2009) anser att läsförståelse inte är en färdig process utan läsaren behöver 

pröva sig fram för att få en förståelse. Eleverna måste kunna testa sig fram och få 

förklara hur det kommer sig att de kommer fram till ett visst svar. På det sättet kan 

eleven utveckla sin läsförståelse. 

Det var även flera elever som valde att inte bara utgå från den information som fanns 

i texten utan använde sig även av information som de själva tidigare fått reda på. De 
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använde alltså sina egna erfarenheter när de skulle förstå texten och svara på 

frågorna om texten. Som Arnqvist (2009) hävdar är förkunskaper en viktig del i 

läsförståelse då det är elevernas bakgrundskunskap. Det behövs en bra förkunskap 

när en elev ska förstå en text ordentligt. 

Ett flertal av de strategier som visades i resultatet kan hänvisas till Bråtens (2004) 

huvudkategorier. Tidigare har vi förklarat att strategin att nyttja minnet och läsa om 

texten anses enligt Bråten vara minnesstrategier. Strategin att fundera på om svaret är 

rimligt anses vara en övervakningsstrategi. De nya strategierna att använda sina 

förkunskaper och att göra en hypotes om vad som kommer att hända kan enligt 

Bråten kategoriseras till elaboringsstrategier. 

De flesta av eleverna hade inga problem med att förklara de olika strategierna som 

läraren ville att de skulle använda. Ibland hände det att eleverna berättade om 

strategier, som de hade kunskap om, som de själva valde att inte använda när de 

arbetade med texten. Elever följer inte alltid de strategier som läraren valt ut att 

undervisa om. Melin och Delberger (1996) skriver att oftast har elever fler sätt att 

lösa en uppgift på än vad läraren tror och att det är eleverna som väljer vilken strategi 

de ska använda oavsett om läraren understryker användandet av en viss strategi. 

Som flera av eleverna förklarade var det mest när det blev problem med texterna som 

de använder strategierna som läraren har undervisat i. Förstod eleverna texten från 

början såg de ingen anledning till att läsa om den. Under intervjuerna stötte inte 

eleverna på några större problem och eleverna förklarade att de inte hade stött på 

särskilt många svåra ord. De hade även kunnat minnas texten utan att använda 

stödord eller liknande. Flera av eleverna förklarade att de kände till strategier som de 

kunde använda när det fanns behov av det. Som det står i Lgr-11 så ska eleverna få 

tillfällen att lära sig olika slags lässtrategier så att de kan använda dessa i svårare 

texter, vilket gör att de kan öka sin egen läsförståelse. 

  

6.3 Instruktionstexten 

 

Den tredje texten var en kortare instruktionstext och det var några elever som hade 

svårigheter med förståelsen av den texten. På de tidigare delarna, den skönlitterära 

texten och faktatexten, hade inte eleverna några svårigheter med att förstå och tolka 

texten. I instruktionstexten däremot så hade några elever svårt att koppla samman 

texten med uppgiften. De kunde inte se sambanden och använde inga strategier för 

att underlätta för sig själva. Att sambanden saknades märktes väl när eleverna skulle 

förklara texten och uppgiften. Dessa elever blev stressade när de inte hittade svaren 

på frågorna och de inte kunde direkt säga vad uppgiftens syfte var. Det var endast ett 

fåtal elever som stötte på de här problemen, de flesta av eleverna lyckades dock lösa 

uppgiften på lämpliga sätt. Strategierna som eleverna använde var mest utformade 

för att förstå texten precis som de tidigare texterna, men här visste eleverna dock att 

bilden och texten hade ett nära samband och att det var viktigt att inte stressa med 

texten. Den här metoden finns bland annat med i Transaktionell strategiundervisning 

och innebär att läsaren får en bättre förståelse om denne anpassar hastigheten efter 

sin egen läsförmåga och utifrån den text som ska läsas (Andersen, 2008.). 

Resultatet visar att eleverna skapade sig egna strategier för att underlätta för sig 

själva när de löste uppgiften. Större delen av eleverna använde sig av ord som de 

hittade i instruktionsbubblorna i uppgiften och använde dessa för att hitta rätt plats i 
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texten. De elever som använde denna strategi blev klara mycket fortare. Att leta efter 

ett speciellt ord tydde på Bråtens (2008) minnesstrategier, eftersom minnesstrategier 

inkluderar olika sätt att upprepa eller minnas vissa viktiga detaljer.  

De elever som förstod uppgiften var även de elever som stannade upp vid svåra ord 

för att identifiera och försökte få en förståelse över dess betydelse i texten. 

Identifiering av ord kan kopplas till Bråtens (2008) övervakningsstrategier på grund 

av att barnen är medvetna att de inte förstår ordet och funderar på olika sätt att 

identifiera dem så att de kan få en större förståelse (a.a.). Som Cromley och Snyder- 

Hogan (2010) skriver har elever som förstår ordens innebörd större möjligheter att 

bilda kopplingar mellan olika sorters information. 

 

6.4 Likheter och skillnader 

 

Resultatet av intervjuerna visar att det var flera strategier som eleverna använde sig 

av i alla tre texterna och den strategi som främst återkom var att nyttja minnet. Det 

var dock inte lika många elever som valde att nyttja minnet i instruktionstexten men 

trots detta var den ändå en markant strategi som stod ut från de andra. 

I resultatet visade det sig att eleverna gärna läste om texten om de inte riktigt hade 

förstått allt eller om de skulle svara på en speciell fråga. Detta märktes i både delen 

med den skönlitterära texten, delen med faktatexten och delen med 

instruktionstexten. Strategin att läsa om texten användes av flest elever i 

instruktionstexten. Texten var i den delen mycket kortare än de andra och därför 

kanske eleverna ansåg att det var mer värt att läsa om texten istället för att främst 

nyttja minnet som används i de andra delarna. Det var även flera elever som gärna 

läste om den skönlitterära delen men det var inte lika många som i instruktionstexten. 

Ewald (2007) lägger vikt vid att texters möjligheter minskar om läsaren bara 

använder sig av en strategi eftersom böcker har olika innehåll så är det svårt att bara 

tillämpa en strategi. 

Det var likaså en del strategier som eleverna endast använde i en viss genre. I 

faktatexten var strategierna förutom de strategier som även användes i andra texter, 

att använda sina förkunskaper, att göra en hypotes och att göra inre bilder. Det var 

flera elever som valde att använda sina förkunskaper när de skulle svara på frågorna 

och genom att läsa texten kunde de bilda egna inre bilder utifrån texten. I Erikssons 

(2006) rapport förklaras det att elever behöver kunskap om världen de lever i och om 

det speciella område de ska lära sig om. 

I instruktionstexten använde eleverna strategier som skapades utefter uppgiften. 

Dessa var bland annat att leta ord. Genom att förstå vad ordets betydelse kunde de 

sedan göra en tolkning av vad svaret kunde vara i texten. Elbro (2009) lägger stor 

vikt vid att identifiering av ord är en stor del av läsningen. Han menar att eleverna 

inte bara ska kunna identifiera ordet som står i texten utan även kunna göra en 

tolkning av vad ordet kan betyda. 

I stort sett använde eleverna liknande strategier i alla texter och de strategier som 

skilde texterna åt var strategier som bäst lämpade sig för en speciell text medan de 

andra strategierna kunde anpassas för den aktuella texten. Även de strategier som 

eleverna var medvetna om, men valde att inte använda sig av, var mycket lika i alla 

tre texterna och den enda skillnaden var egentligen att strategin förkunskaper 
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förespråkades mer i faktatexten än i de andra två texterna. Som Fridolfsson (2008) 

skriver är en god läsare en person som förstår när hon/han inte begriper en text och 

då använder strategier för att skapa en förståelse. Författaren menar att läsförståelse 

handlar om att läsaren ska ha en insikt över sin egen läsning. Elever som har 

svårigheter med läsning ställer oftast inte självmant egna frågor till texten. 

 

6.5 Sammanfattning 

  

Syftet med studien var att ta reda på vilka strategier som elever använder när de ska 

förstå olika slags texter. Studiens resultat visar att eleverna har ett brett utbud av 

strategier och att många elever främst använder strategin att nyttja minnet. Dock 

användes ofta strategin samtidigt med en annan strategi. 

I förståelsen av den skönlitterära texten använder eleverna främst strategierna, att 

fundera över rimligheten, att nyttja minnet, att titta på bilderna, och att läsa om 

texten. I faktatexten visade resultatet att strategierna inte ändrades särskilt mycket 

utan att eleverna istället lade till strategier. Den strategi som främst lades till var att 

använda sina förkunskaper. I den tredje texten som var av instruktionskaraktär 

ändrades dock strategierna en hel del men givetvis återkom strategier som att nyttja 

minnet, att läsa om texten och att titta på bilderna. En ny strategi som förekom var att 

leta efter speciella ord eller meningar i frågorna och som sedan eleverna använde när 

de läste texten. 

Strategierna förändrades när genren ändrades men samtidigt stannade vissa strategier 

alltid kvar. Eleverna återgår till de strategier de är bekväma med när de inte är säkra 

på hur de ska bearbeta en text. Det visade sig att några elever inte hade någon 

speciell strategi när de arbetade med instruktionstexten utan fastnade medan andra 

elever skapade en strategi. Eleverna valde de strategier som de själva ansåg var bäst 

lämpade för tillfället men de visade även under intervjuerna att de var medvetna om 

andra strategier om de var i behov av dem.  

  

6.6 Pedagogiska implikationer 
 

Elever med god läsförståelse har vissa strategier som de använde automatiskt när de 

arbetar med texter som inte är allt för utmanande. Det är därför viktigt att som 

pedagog se elevernas egenvalda strategier för att kunna hjälpa elever, som behöver 

utveckla sin läsförståelse, att hitta sina strategier. Genom att få mer kunskap om 

elevernas egna strategier så kan pedagogen hjälpa dessa elever att bilda strategier 

som hjälper dem att utveckla sin läsförståelse.  

De elever som har svårt med läsförståelsen är oftast de elever som inte använder sig 

av olika strategier då de kämpar med att avkoda. Genom att visa dessa elever att alla 

läsare använder olika strategier kan läraren stärka dessa elevers motivation och 

hjälpa dem att hitta sina egna strategier. Om eleverna med god läsförståelse blir 

medvetna om vilka strategier som de använder, kan även dessa elever hjälpa sina 

kamrater genom att förklara hur de gör när de inte förstår en text. Om de elever som 

har svårt med läsförståelsen förstår att alla använder strategier kan de få motivation 

till att finna sina egna och därmed förbättra sin läsförståelse. Genom att ett samarbete 
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mellan olika läsarna skapas kan chanserna för en förståelse öka då de tillsammans 

kan hitta olika sätt för att förstå en text på. Då alla läsare använder strategier som 

passar sig själv bäst. 

 

6.7 Fortsatt forskning 

 

Ett förslag till fortsatt forskning inom läsförståelse är att undersöka mer ingående om 

valet av strategier skiljer sig åt mellan pojkar och flickor. Att vi ger detta förslag 

beror på att det är något som denna studie inte inriktat sig på men hade varit 

intressant att läsa om. Om strategierna skiljer sig mellan pojkar och flickor är inte 

heller något ämne som vi har hittat någon forskning om, men vi tror att det kan vara 

intressant då det kanske kan visa om det är en markant skillnad och vad det kan bero 

på. 
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Bilaga VII 

Hej! (Lärarinformation) 

 

Vi heter Sofie Legnerot och Anna Johansson och vi studerar till att bli lärare på 

Linnéuniversitet i grundskolans tidigare år, årskurs 1-6. Vi går nu vår sista termin 

och detta innebär att vi ska skriva vårt examensarbete. Vi har valt att skriva om 

läsförståelse och lässtrategier som då utgår från elevernas perspektiv. 

 

Vårt syfte med examensarbetet är att ta reda på vilka strategier som elever med god 

läsförståelse i årskurs tre använder sig av när de arbetar med olika slags texter. Vi 

vill ta reda på om de använder samma strategier vid olika typer av texter eller om 

strategierna varierar. Strategierna ska visa hur väl en elev förstår en text och de 

arbetar med texten för att bilda en djupare förståelse för textens innehåll. 

 

Att vi har valt detta ämne beror på att resultat från de nationella proven och 

forskning har visat att barns läsförståelse har försämrats. På grund av detta vill vi se 

vilka strategier som elever med god läsförståelse använder sig av.  

 

I vår studie skulle vi vilja göra intervjuer med ca 12 elever från årskurs tre. Vi 

planerar att utföra intervjuerna i par då vi tror att diskussionerna blir mer givande. Vi 

kommer även att använda oss av tre olika texttyper som eleverna får läsa som 

underlag för intervjun. Intervjun kommer att ta högst en timme per intervju.  

 

 

________________________________________________________ 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Sofie Legnerot och Anna Johansson. 

 

 

  

 

 

 



15 

 

 

 

Bilaga VIII 

  

Hej! (Föräldrarinformation) 

 
Vi heter Sofie Legnerot och Anna Johansson och vi studerar till att bli lärare på 

Linnéuniversitet i grundskolans tidiga år, årskurs 1-6. Vi går nu vår sista termin och 

detta innebär att vi ska skriva vårt examensarbete. Vi har valt att skriva om 

läsförståelse utifrån elevens synvinkel. 

 

Vi kommer att genomföra intervjuer med några elever i klassen för att undersöka 

vilka strategier de använder sig av när de läser olika slags texter för att förstå 

innehållet. Under intervjuerna kommer vi att spela in det vi säger för att kunna ha det 

som grund i vår studie.   Intervjuerna kommer att raderas efter avslutad studie och 

alla eleverna kommer att vara anonyma i vår studie. 

 

Det är Ni som vårdnadshavare som Tillåter eller Ej tillåter att Ditt/Ert barn ska få 

delta i intervjun. Enskilda elever och lärare kommer inte att kunna kopplas till 

resultatet.  

 

Intervjun är frivillig och vi utgår från de forskningsetiska principerna. Dessa 

principer innebär att ni har rätt att få veta syftet med studien, att eleverna själva har 

rätt att bestämma om de vill vara med, att alla medverkande kommer att vara 

anonyma samt att innehållet i studien används endast för denna studie.  

 

 
Jag tillåter att mitt/vårt barn deltar i undersökningen □ 

 

Jag tillåter ej att mitt/vårt barn får deltar i undersökningen □ 

 

Elevens namn:____________________________________________ 

 

Vårdnadshavares underskrift:_________________________________ 

 

Tack! 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Sofie Legnerot och Anna Johansson 
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Bilaga VIIII 

Intervjufrågor Läsförståelsestrategier 

 

Del I Skönlitterära strategier (15 min) 

1. Kan du berätta lite grann om berättelsen som du precis läst? 

 

2. Hur gjorde du för att hitta svaren på den första sidan? Hur kom du på svaret? 

 

3. Hur valde du att berätta om Lejonet och haren på andra sidan? 

 

4. Hur kom det sig att du valde att beskriva dem på det sättet? 

 

5. Hur har läraren sagt att du ska göra när du ska förstå en skönlitterär text? 

 

Del II Faktatext strategier (15 min) 

1. Kan du berätta lite grann om texten som du precis läst?  

 

2. Hur gjorde du för att hitta svaren på den första sidan? 

 

3. Hur valde du att förklara Hallas känslor på sida två? 

 

4. Hur kom det sig att du valde att beskriva dem på det sättet? 

 

5. Hur har läraren sagt att du ska göra när ni ska förstå en faktatext? 

 

Del III Instruktioner (15 min) 

1. Vad handlade uppgiften om? 

 

2. Vad var det som var enkelt/svårt med att förstå instruktionerna du fick i 

uppgifterna i texten? 

 

3. Hur gjorde du för att lösa uppgifterna? 

 

4. Gjorde du på något speciellt sätt när du skulle förstå och komma ihåg 

instruktionerna? 

 

5. Hur har läraren sagt att du ska göra när du ska förstå instruktioner? 
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