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Abstract 

The aim of the study is to examine the research-based models on which the teaching 

material En läsande klass (A Reading Class) is based in relation to earlier research in 

the field of reading comprehension, and through observations to obtain a picture of the 

practical work with the teaching material in the classroom. Classroom observations 

were performed in grade three. 

The result of the examination shows that En läsande klass builds on three research-

based models for teaching reading comprehension – Reciprocal Teaching (RT), 

Transactional Strategies Instruction (TSI) and Questioning the Author (QtA). The result 

further demonstrates good links between the models and research in the field. The 

research-based models are personified in five figures, and the agreement between the 

models and the figures is clear for four of the figures, less clear for the fifth. 

The observations revealed lessons where the teachers base their teaching on the five 

figures in En läsande klass. The result shows that the method suggested in the teaching 

material is for the most part followed. The texts used in tuition come not only from En 

läsande klass but also from other teaching materials and literature.  
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1 Inledning 

Dagens komplexa samhälle ställer höga krav på medborgarna. Vi möts dagligen av ett 

stort informationsflöde i såväl traditionella medier som genom ständigt föränderlig 

teknik. Vikten av att kunna läsa, tolka och tillgodogöra sig den information vi möter har 

kanske aldrig varit större, ur såväl ett utbildnings- som samhällsperspektiv. I flera 

internationella studier mäts bland annat elevers läsförmåga och en bild av läsförmågans 

betydelse för det livslånga lärandet får man i PISA-studiens ramverk
1
. Där definieras 

begreppet reading literacy som “[…] understanding, using, reflecting on and engaging 

with written texts, in order to achieve one’s goals, to develop one’s knowledge and 

potential, and to participate in society” (PISA 2009:23). Enligt PIRLS
2
 ramverk kan 

reading literacy beskrivas som:  

 

[…] one of the most important abilities students acquire as they progress through 

their early school years. It is the foundation for learning across all subjects, it can be 

used for recreation and for personal growth, and it equips young children with the 

ability to participate fully in their communities and the larger society. (PIRLS 

2011:7) 

 

I den här definitionen blir skolans ansvar för att främja det livslånga lärandet satt i fokus 

och vikten av undervisning av hög kvalitet för att främja god läsförmåga kan inte nog 

betonas. 

I Sverige har det sjunkande resultatet i undersökningar av elevers läsförmåga i 

internationella mätningar varit föremål för diskussioner de senaste åren. I 

diskussionerna har flera tänkbara orsaker framhållits och en av förklaringarna pekar på 

själva läsundervisningen. Slutsatserna från senaste PIRLS-studien (Skolverket 2012) är 

att svenska elever i lägre utsträckning än elever i andra länder får ta del av explicit 

undervisning i läsförståelse och hjälp med strategier för att utveckla sin läsförmåga. 

Liknande slutsatser drar Westlund (2013), som påvisar stora skillnader mellan hur 

svenska och kanadensiska lärare arbetar med metakognition och förståelsestrategier i 

                                                 

1
 PISA: Programme for International Student Assessment. Ett OECD-projekt som undersöker 15-åriga 

elevers förmågor inom matematik, naturvetenskap och läsförståelse. 

2
 PIRLS: Progress in International Reading Literacy Study.  En internationell studie om undersöker 

läsförmågan hos elever i årskurs 4. 
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undervisningen. Som en följd av de låga resultateten i PIRLS och liknande 

undersökningar görs nu satsningar görs inom en rad områden där till exempel Läslyftet, 

en kompetensutvecklingsserie från Skolverket, kan nämnas. Den syftar bland annat till 

att genom kollegialt lärande stärka elevers läsförståelse och skrivförmåga, och ska vara 

en väg för verksamma lärare att ta del av forskning och utveckla sitt arbete med 

lässtrategier. 

     I mitt arbete som lärarutbildare besöker jag studenter på deras 

verksamhetsförlagda utbildning och får då möjligheten att samtala med verksamma 

lärare. I samband med mina besök får jag en god bild av vad som just nu är prioriterade 

områden i undervisningen. Under det senaste året har fokus på många skolor varit att – 

med de sjunkande resultaten i läsförståelse i internationell jämförelse i åtanke – stärka 

elevers läsförståelse, och det är särskilt materialet En läsande klass som har fått stor 

genomslagskraft i de skolor som jag har besökt. Initiativtagare till En läsande klass är 

barnboksförfattaren Martin Widmark som tillsammans med ett antal verksamma lärare 

ställt samman ett läromedel som syftar till att ”tillhandahålla verktyg för att underlätta 

för lärare att arbeta med läsförståelsestrategier” (En läsande klass [www]). Med stöd 

från bland annat en rad svenska förlag, läsrörelsen samt Postkodlotteriet har materialet 

distribuerats gratis till Sveriges alla låg- och mellanstadieskolor samt särskolor under 

våren 2014.  

När jag ute i verksamheten mötte ett läromedel som på kort tid fått ett stort utrymme 

i undervisningen väcktes mitt intresse för läromedlet. Detta var ingången till det 

övergripande syftet med min studie, vilket är studera ett läromedel utifrån dess 

teoretiska anknytning och praktiska användning i undervisningen.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Läromedel påverkar i hög grad undervisning och resultat i skolan, vilket är viktigt att 

vara medveten om vid val av desamma. Studiens syfte är att granska de 

forskningsbaserade modeller som En läsande klass bygger på i förhållande till tidigare 

forskning inom området läsförståelse, samt genom observationer få en bild av det 

praktiska arbetet med läromedlet i klassrummet. 

Frågeställningar som ska besvaras i studien: 

 Vilken forskningsförankring finns det för de modeller för 

läsförståelseundervisning som används i En läsande klass? 
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 Hur använder verksamma lärare materialet i sin undervisning? 

1.2 Disposition 

Efter den inledande delen av uppsatsen följer en bakgrund som inledningsvis behandlar 

centrala begrepp inom läsforskning. Därefter följer en beskrivning av läromedlets roll i 

undervisningen och tidigare forskning rörande läsförståelse. I det tredje avsnittet 

beskriver jag uppsatsens teoretiska utgångspunkter för att sedan i den fjärde delen 

redogöra för metodval och material. Därefter följer resultatet av min granskning av det 

specifika läromedel som studien fokuserar på samt resultatet från observationer i 

klassrummet. Slutligen förs en diskussion om resultaten och i det avslutande avsnittet 

ges förslag till vidare forskning. 

2 Bakgrund 

I det här avsnittet kommer jag inledningsvis att redogöra för centrala begrepp inom 

läsforskning. Begreppen som behandlas är läsning, läsförståelse, läsförmåga och 

reading literacy. Vidare redogör jag för läromedel och dess roll i undervisning och 

forskning för att avslutningsvis beskriva tidigare forskning om läsförståelse. 

2.1 Begrepp som rör läsning 

Inom området läsning behandlas begreppen läsning, läsförståelse, läsförmåga och 

reading literacy ibland synonymt, och ibland med olika innebörder. Begreppet läsning 

beskrivs på följande sätt av Taube (2007b:58): 

 

Man skulle kunna definiera begreppet läsning som ”förmågan att få ut betydelsen av 

ett tryckt eller skrivet budskap”. Underförstått ingår då två processer, dels 

avkodning eller om man så vill översättning från skrivet till talat språk, dels 

förståelsen av budskapet. De två processerna är lika oumbärliga. Fattas en av dem 

kommer ingen läsning till stånd. (Taube 2007b:58) 

 

De två processerna som Taube diskuterar, avkodning och förståelse, är två lika viktiga 

delar av själva läsningen, och begreppet läsförståelse beskrivs av Taube (2007a) som 

summan av avkodning x förståelse av språk x motivation. Roe (2014) säger att när barn 

ska lära sig läsa är själva avkodningen av bokstäverna och förståelsen för deras 
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respektive ljud det första de måste lära sig. När avkodningen fungerar flyttas fokus 

alltmer till förståelsen av det lästa. Roe menar att den rent tekniska avkodningen kan ske 

utan att en förståelse av det lästa kommer till stånd, vilket till exempel visas genom att 

vi kan läsa en text på ett okänt språk utan att förstå innebörden av det lästa. En något 

vidare beskrivning av begreppet läsförståelse ger Westlund (2012:70) som menar att det 

är ”[…] en dynamisk och målinriktad process, som inkluderar färdigheter, strategier, 

tidigare kunskap och motivation”. 

I såväl PIRLS som PISAs ramverk används begreppet reading literacy men någon 

exakt överensstämmelse för begreppet finns inte på svenska. Gough menar att literacy 

har två betydelser:”[…] the ability to read and write on the one hand, and being 

educated on the other” (Gough 1999:1). Enligt Gough är det literacy i den vidare 

bemärkelsen som blir allt vanligare som definition. Skolverket (2012) har istället för det 

engelska begreppet literacy använt sig av begreppet läsförmåga där man menar att 

”läsförmågan ger individer möjlighet att aktivt ta del av och påverka olika sociala 

sammanhang eller verksamheter i samhället” (Skolverket 2012:12). Det påpekas även 

att en god läsförmåga är av största vikt för att eleverna ska utvecklas och ta till sig 

kunskaper i alla ämnen i skolan. 

2.2 Läromedlets roll i undervisningen 

Läromedel har av tradition spelat en viktig roll i undervisning. På alla grund- och 

gymnasieskolor runt omkring i Sverige finns ett med största sannolikhet ett materialrum 

med olika typer av läromedel, där lärare kan botanisera och hitta material för sin 

undervisning. Ammert (2011:26) skriver att ”[…] läroboken dominerar undervisningen 

i flera ämnen och att den har en central position i skolans undervisning i allmänhet”, 

och det innebär ett stort ansvar för den enskilde läraren att välja, granska och 

kvalitetssäkra det läromedel som ska användas. Vidare säger Ammert (2011) att trots 

lärares och elevers olika utgångspunkter har läroboken fungerat som en gemensam 

nämnare. Eftersom jag i min studie har för avsikt att granska ett läromedels teoretiska 

förankring och det praktiska användandet, är det viktigt att få en bakgrund till vilken 

betydelse läromedel spelar och har spelat i svenska skolan.  

Korsell (2007) menar att det inte finns någon specifik definition av begreppet 

läromedel, eftersom begreppet används i många skilda situationer i skolans verksamhet. 

I Läroplanen för grundskolan (Skolverket 2011) omnämns läromedel i avsnittet som 
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beskriver rektorns ansvar. Där sägs det att rektorn har ansvar för det resultat skolan 

uppvisar men även ett speciellt ansvar för arbetsmiljön så att ”eleverna får tillgång till 

handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd […]” (2011:18). Någon närmare 

definition av vad ett läromedel av god kvalitet är finns inte, utan ansvaret att avgöra det 

lämnas till lärarna på den aktuella skolan. Svårigheten med lärarnas uppdrag att aktivt 

välja och granska läromedel beskriver Stridsman (2014) och säger att 8 av 10 lärare inte 

hinner granska sina läromedel. Hon menar vidare att skolmyndigheterna sällan gör 

granskningar och att lärarnas roll som granskare av läromedel har ökat i och med att den 

statliga förhandsgranskningen försvann för över 20 år sedan. Skolverket och 

Skolinspektionen har idag endast möjlighet att granska läromedlen i retrospektiv 

(Skolverket 2014). Stridsman (2014) menar vidare att frågan har komplicerats 

ytterligare med den nya floran av digitala läromedel som finns på marknaden.       

Enligt Englund (2006) finns tre olika inriktningar för forskning kopplad till 

läromedel. Den första inriktningen rör processen i vilken läroboken blir till, den andra 

har ett användarperspektiv och slutligen den tredje som fokuserar på analys av 

innehållet.  

Juhlin-Svensson (2000) visar att ekonomin är en av de viktigaste faktorerna vid val 

av ett läromedel. I Juhlin Svenssons avhandling framgår även att det ofta saknas fasta 

rutiner och kriterier för förhandsgranskning av ett läromedel och de kriterier som trots 

allt nämndes var koppling till läro- och kursplaner, ekonomi samt nivåanpassning. Den 

arbetsgång som dominerade var att läromedlet först beställdes och användes för att 

sedan granskas och utvärderas. Ingenstans i processen omnämns granskning av den 

teoribildning som ligger till grund för läromedlets utformning.  

Ur ett användarperspektiv pekar Englund (2006) på hur forskning visar att samma 

läromedel kan användas på ett flertal olika sätt beroende på den lärare som ansvarar för 

undervisningen. Som exempel på användningsområden nämns läroboken som 

diskussionsunderlag i klassen eller i traditionell sammanhållen klassundervisning. Ett 

annat användningsområde är som underlag för läxor (Englund 2006). Lärarens 

pedagogiska grundsyn verkar ha stor betydelse för hur läromedlet används och Juhlin 

Svensson (2000) menar att lärarstilen är det mest centrala, inte själva läromedlet. Det 

framkommer vidare (Englund 2006) att en faktor som påverkar sättet på vilket 

läromedlet används är hur trygg läraren känner sig i sitt ämne. Även det faktum att 

läromedlet sparar planeringstid och förenklar undervisningen påverkar hur läromedlet 

används. En annan faktor som Englund tar upp kan knytas till lärarnas ämneskunskaper, 
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och risken att grunda ämneskunskaper leder till okritisk och oreflekterad användning i 

undervisningen. Enligt Englund (2006) används läromedel i högre grad i de skolämnen 

där strukturen är avgörande, till exempel i matematik, naturorienterande ämnen och i 

språk. 

2.3 Tidigare forskning om läsförståelse 

Den tidiga forskningen inom området gjorde gällande att avkodning och förståelse 

utvecklas samtidigt och någon specifik forskning om läsförståelse existerade inte. Det 

var först under mitten av 1900-talet som forskare började intressera sig för vad 

läsförståelse egentligen innebär, och hur man genom ett medvetet arbete med strategier 

kan hjälpa elever att utveckla sina kognitiva förmågor. Forskningen syftade då till att 

identifiera olika delar av läsförståelseprocessen och hur undervisningen skulle kunna 

utformas för att stärka dessa komponenter (Westlund 2013).  

Westlund (2012) beskriver att synen på läsförståelse förändrades under 1970- och 

1980-talet, då ett kognitivt och lingvistiskt perspektiv tillfördes. Idag anses det självklart 

att också sociala och kulturella faktorer påverkar elevers läsförståelseförmåga. Det blev 

på detta sätt tydligt att det finns kopplingar mellan läsaren, texten och omvärlden.  

Som utgångspunkt för forskning om renodlade strategier för 

läsförståelseundervisning framhåller Westlund (2013) Durkins studie från 1978/79. Där 

undersöker Durkin hur lång tid lärare använder för explicit undervisning i läsförståelse 

jämfört med tid för kontroll av läsförståelse. Studien visade att merparten av 

undervisningstiden användes till att ställa kontrollfrågor, inte till direkt undervisning av 

förståelsestrategier. Studie har sedan genererat omfattande forskning inom området och 

specifika mönster för framgångsrik undervisning i läsförståelse har med tiden utvecklats 

(Westlund 2012). 

2.3.1 Förståelsestrategier och modeller för läsförståelseundervisning 

I detta avsnitt kommer några modeller för undervisning i läsförståelse, även kallade 

förståelsestrategier, att beskrivas utifrån framförallt Westlund (2012, 2013), 

Reichenberg (2014) samt Roe (2014). Flera av modellerna har närbesläktat ursprung, 

och vissa element återfinns i många modeller. Min avsikt är att genomgången ska följa 

en kronologisk ordning, men eftersom modellerna ofta har utvecklats under en längre 

tid och i viss mån bygger på varandra är kronologin inte exakt.  
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Think-aloud är en modell som utarbetades av Beth Davey. Den bygger på att läraren 

genom att tänka högt blir en modell för hur det egna tänkandet, alltså den kognitiva 

processen, fungerar i en lässituation (Westlund 2013). Modellen utgår från ett 

sociokulturellt perspektiv i så mening att förståelsen utvecklas i samarbete med andra. 

Genom att den vuxne ”modellerar” för eleverna är tanken att de ska internalisera 

modellen och så småningom bli allt mer självgående i förståelsearbetet. Davey (1983) 

beskriver modellen i fem steg: 1. Make predictions. Detta kan ske utifrån till exempel 

bokens titel eller ett specifikt avsnitt där eleverna får se hur läraren förutspår vad som 

ska hända. 2. Describe the picture you are forming in your head from the information. 

Här visar läraren hur han eller hon kan utveckla bilder i sitt tänkande under läsningens 

gång. 3. Share an analogy. Läraren kopplar det lästa till någon annan situation eller 

erfarenhet för att hjälpa eleverna att dra paralleller. 4. Verbalize a confusing point. Detta 

är ett sätt att problematisera under pågående läsning och visa att även den vuxne möter 

oklarheter i en text och sätter ord på dem. 5. Demonstrate fix up strategies. Läraren 

modellerar för hur han eller hon klarar svåra passager eller ord genom att till exempel 

läsa igen eller undersöka vad ett okänt ord betyder. 

Reciprocal teaching (RT) utvecklades i mitten av 1980-talet av forskarna Palinscar 

och Brown (Reichenberg 2014). Metoden utarbetades från studier genomförda med 

lässvaga elever i årskurs 7. I RT-metoden är en viktig beståndsdel att lärandet sker 

ömsesidigt, mellan såväl lärare och elev som mellan elev och elev och slutligen mellan 

elev och lärare. Två grundtankar kan urskiljas: dels tanken om det ömsesidiga lärandet, 

dels användandet av konkreta kognitiva strategier. Palinscar & Brown använder (1984) 

sig av begreppen expert scaffolding och proleptic teaching, där expert scaffolding skulle 

kunna förklaras som att läraren (som expert) hjälper eleven att bygga stödstukturer för 

sin läsförståelse. Begreppet proleptic teaching innebär enligt Palinscar & Brown (1984) 

att läraren har positiva förväntningar på vad eleven kan åstadkomma. De menar vidare 

att de kan urskilja fyra huvudstrategier som kompetenta läsare använder sig av, 

nämligen: 1. Summarizing. Eleven ska med egna ord sammanfatta innehållet i det lästa. 

Denna strategi har dubbla funktioner eftersom den dels hjälper eleven att fånga det 

viktigaste i en text, dels underlättar för läraren att avgöra om eleven har förstått. 2. 

Questioning. Eleven ska ställa egna frågor till texten och även denna strategi har en 

dubbel funktion på samma sätt som i ovanstående strategi. 3. Clarifying. Eleven ombeds 

att under läsningens gång identifiera och klargöra innehållet genom ett kritiskt 

förhållningssätt. 4. Predicting. Eleven tränas i att förutspå handlingen utifrån 
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exempelvis bilder eller rubriker. Enligt Palinscar & Brown (1984) lär sig även eleven att 

göra inferenser med hjälp av denna strategi. Westlund (2013) säger att RT-metoden är 

ett ”multistrategiprogram” där eleverna uppmuntras att använda flera strategier på ett 

varierat sätt och med olika texttyper. En viktig beståndsdel i modellen är enligt Roe 

(2014) att läraren successivt ska dra sig tillbaka och lämna alltmer ansvar till eleverna.  

Gradual Release of Responsibility (GRR) är en modell som utarbetades av 

forskarna Pearson och Dole 1988 (Westlund 2013). Pearson och Dole kunde efter en 

genomförd metastudie konstatera att en avgörande faktor för framgångsrik undervisning 

i läsförståelse bygger på att läraren explicit modellerar för sina elever och visar hur, 

varför och när de olika strategierna ska användas samt till vad (Pearson & Dole 1988). 

Genom att gradvis internalisera strategierna i elevernas arbetssätt kan läraren successivt 

släppa taget och överlåta ansvaret till eleverna. Metoden bygger på fem steg som 

beskrivs på följande sätt av Pearson & Dole (1988): 1. Modeling. Läraren fokuserar i 

detta steg på orden vad och hur, och läraren kan med fördel tala högt för att visa 

eleverna hur han eller hon tänker. 2. Guided practice. Lärare och elever arbetar 

tillsammans med hur strategin ska användas. I denna fas menar Pearson & Dole att 

eleverna behöver stöd och uppmuntran för att kunna ”share publicly their cognitive 

secrets” (1988:8). 3. Consolidation. Fokus för denna punkt är främst vad, det vill säga 

vilken strategi som är lämplig, och hur som visar hur den ska användas. Det kan även 

vara av vikt att diskutera varför för att ge djupare förståelse för strategin. 4. Independent 

practice. Eleverna arbetar på egen hand med tillrättalagda uppgifter och får på egen 

hand välja lämplig strategi. Pearson & Dole påpekar att det i denna fas är av vikt att 

diskutera elevernas svar på uppgifterna, såväl korrekta som inkorrekta. Genom denna 

diskussion ska eleverna undvika felinlärning av strategierna. 5. Application. Detta steg i 

modellen anser Pearson & Dole (1988) vara det mest kritiska eftersom eleverna nu ska 

använda strategierna på autentiska, icke elevanpassade texter. Betoning ligger på när 

och varför och eleverna förväntas använda lämplig strategi i sitt löpande, vardagliga 

läsande.  

Transactional Strategies Instruction (TSI) bygger enligt Westlund (2012) främst 

på de fyra grundstrategier som presenterades i RT-metoden men även på Think-aloud 

och användandet av grafiska modeller. Modellen är framtagen av forskarna Pressley och 

Wharton-McDonald under 1990-talet och utgår från aktionsforskning på en 

försöksskola vars inriktning var elever som inte hade lyckats med läsinlärning. Skolans 

grundtanke var att aktivt arbeta med att knyta samman teori och praktik för ökad 
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framgång hos eleverna (Westlund 2012). Pressley (2006) beskriver TSI som en 

fördjupning av modeller som bygger på enkom direkta instruktioner och kan sägas 

beskriva ”[…] the dynamic give-and-take between teachers and students that typifies 

the classroom employing strategies instruction” (Pressley 2006:309–310).  Westlund 

(2102) beskriver Transactional Strategies Instruction som ett arbetssätt med samarbete 

mellan lärare och elever i fokus, både när det gäller lämplig strategi och i det 

meningsskapande som sker i mötet med texten. Metoden ger således inte bara ren 

strategiträning utan även en litterär upplevelse av det lästa. 

Instructional conversations (IC) är en metod som framarbetades av Claude 

Goldenberg under början av 1990-talet (Reichenberg 2014). Enligt Reichenberg består 

metoden av instruktioner och samtal mellan lärare och elever. Goldenberg (1993) säger 

sig använda två byggstenar i klassrumssamtalet. Den första delen handlar om 

instruction och den andra om conversation. Instruction kan exempelvis handla om 

tematiskt fokus och att aktivera elevernas förförståelse. Conversation bygger i sin tur på 

bland annat diskussioner runt frågor med öppna svar och medvetenhet om vikten av 

elevernas bidrag i samtalet. Goldenberg (1993) beskriver metoden med metaforen 

weaving (vävning) där väven består av de trådar som framkommer i instruction och 

conversation. Reichenberg (2104) påpekar att läraren genom IC hjälper eleverna att nå 

den proximala inlärningszonen i enlighet med Vygotskys tankar i den sociokulturella 

teorin. 

Att läsa mellan raderna har utarbetats av Lena Franzén vid Högskolan i 

Kristianstad (Reichenberg 2014). Att läsa mellan raderna kallas även att göra inferenser 

och kan i korthet beskrivas med att läraren läser en text högt för eleverna varefter 

inferensfrågor ställs. Inledningsvis modellerar läraren och svarar själv på de ställda 

frågorna. Lämpliga frågor är enligt Franzén (1997) ”varför-frågor” och eleverna 

använder sig då av texten för att hitta ledtrådar till svaren. Franzén menar vidare att det 

är av stor vikt att elevernas egna erfarenheter kopplas till svaren, och att metoden passar 

för både skönlitteratur och sakprosa. 

Questioning the Author (QtA) framarbetades av Isabel L Beck et al. i slutet av 

1990-talet (Reichenberg 2014). Reichenberg beskriver modellen som ett stöd för 

strukturerade textsamtal och den har framförallt utvecklats för yngre barn. Modellens 

grundidé är att synliggöra att det bakom alla texter finns en författare. I modellen 

påpekar författarna att de tar avstånd från synen på läsning som ett sätt att endast 

urskilja och lyfta fram information vid avslutad läsning. Istället bygger deras arbete på 
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en konstruktivistisk grundteori som menar att läsning är att bygga förståelse under 

läsningens gång (Beck et al.1997). Modellen innebär att läraren under pågående läsning 

använder sig av två olika sorters frågor; ingångs- och uppföljningsfrågor. 

Ingångsfrågornas funktion är hjälpa eleverna att få syn på författarens budskap och idéer 

och de ska ”[…] påminna eleverna om att det bakom de skrivna tankarna återfinns en 

författare som står för dessa åsikter” (Riechenberg 2014:95). Som exempel på 

ingångsfråga nämns ”vad vill författaren säga oss?” och ”varför vill författaren berätta 

detta?”(Beck et al. 1997). Uppföljningsfrågorna är av en annan karaktär och Beck et al. 

menar att målet med dessa frågor är att de ska hjälpa eleven att fokusera på innehållet 

och få syn på författarens idéer bakom den faktiska texten. ”Vad menar författaren här?” 

och ”har författaren uttryckt sig tillräckligt klart?” är exempel på sådana frågor (1997). 

Reichenberg (2014) pekar på att syftet med uppföljningsfrågorna är att hjälpa eleverna 

att tolka budskapet i en text. En avgörande faktor i modellen är att texten segmenteras i 

förväg utifrån avsnitt där läraren tror att eleverna kan ha svårigheter att greppa 

innehållet. 

Concept-Oriented Reading Instruction (CORI) fick sitt genombrott i början av 

2000-talet. Modellen, som har utvecklats av forskaren John Guthrie, är tänkt att 

användas i den fortsatta läsningen, alltså inte i de lägsta årskurserna. Enligt Guthrie et 

al. (2004) är modellen främst är avsedd som ett verktyg i arbetet med 

naturvetenskapliga faktatexter. Stegen i modellen beskrivs enligt Guthrie et al. på 

följande sätt: 1. Activating Background Knowledge. Syftet är att sammankoppla elevers 

förkunskaper med det nya innehållet. Eleven hjälps på traven genom att till exempel se 

på textens titel eller rubriker. 2. Questioning. Detta steg innebär att eleverna ska ställa 

egna frågor på området innan de läser texten. Guthrie et al (2004) menar att frågorna 

initialt kan vara på en basal nivå, till exempel vad ett ord betyder, men att frågornas 

karaktär successivt ska djupna och vara mer mångfacetterade. 3. Searching for 

Information. I informationssökningsskedet ska eleverna formulera mål för sökningen 

och använda sig av nyckelord. Även i denna fas finns en tanke om fördjupning i 

målformulering och sökning. 4. Summarizing. Eleverna förväntas kunna välja ut de 

bärande delarna i texten, och det påpekas att detta till en början kan innebära svårigheter 

för eleverna. Av den anledningen behöver eleverna inledningsvis träna på kortare 

passager och stegvis öka textmängden. 5. Organizing Graphically. I denna del av 

modellen ska eleverna förtydliga sina kunskaper i någon form av grafisk figur. Det kan 

till exempel vara diagram, teckningar eller tankekartor som till en början stöttas av 
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läraren men så småningom ska eleven självständigt kunna konstruera mer och mer 

komplexa figurer (Guthrie et al 2004).   

2.3.2 The National Reading Panel 

År 1997 gav den amerikanska kongressen i uppgift till utbildningsdepartementet att 

initiera ett samarbetsorgan, The National Reading Panel. The National Reading Panel 

fick bland annat till uppdrag att sammanställa befintlig forskning inom läsområdet samt 

identifiera de mest framgångrika strategierna för undervisning i läsförståelse (NRP 

2000). NRPs rapport stod klar år 2000 och visade resultat som sedan legat till grund för 

fortsatta diskussioner för såväl forskning som undervisning. Framgångsfaktorerna kan 

sammanfattas i följande punkter: 

 

 Comprehension monitoring 

– Eleverna övervakar sin förståelse 

 Cooperative learning 

      – Eleverna lär av varandra 

 Graphic and semantic organizers including story maps 

       – Grafiska och semantiska hjälpmodeller som inkluderar tankekartor används 

 Question answering 

– Eleverna svarar på frågor 

 Question generation 

– Eleverna formulerar själva frågor som texten väckt 

 Story maps 

– Eleverna lär sig olika berättelsestrukturer 

 Summarizing 

– Eleverna sammanfattar huvudidéerna i texten. 

(Westlund 2013:60).  

Enligt Westlund behövs alla olika strategierna i undervisningen för att nå goda resultat.  

2.3.3 Sammanfattning av strategier 

Sammanfattningsvis kan man urskilja några centrala strategier som återkommer i flera 

av modellerna. Roe (2014) tar upp 15 olika strategier som i varierande grad återfinns i 

modellerna och av dessa kan följande nämnas som gemensamma i teorierna ovan: att 

föregripa läsningen, att kontrollera sitt eget läsande genom att var medveten om 
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förståelse och eventuella oklarheter, att ställa frågor på olika nivåer i texten, att 

visualisera och organisera genom till exempel diagram, att tänka högt, att fokusera 

på språkliga oklarheter och avslutningsvis att sammanfatta det lästa. 

2.3.4 Utmaningar med undervisning i förståelsestrategier 

2009 genomförde McKeown et al. klassrumsstudier på mellanstadiet som syftade till att 

jämföra klasser där eleverna och lärarna läste gemensamma texter, men läsningen 

skedde på olika sätt. I några klassrum skedde läsningen med fokus på innehållet och 

gemensamma diskussioner utifrån detsamma, medan det i andra klassrum var ett fokus 

på undervisning i läsförståelsestrategier. Studien visade att elever som undervisades 

med strategierna i fokus inte utvecklades på samma sätt som de elever vars 

undervisning utgick ifrån innehållet, och forskarna menade att det krävs en balans 

mellan innehåll och explicit arbete med strategier för att nå goda resultat (McKeown et 

al. 2009). 

Enligt Keene & Zimmerman (2013), som i sin studie gör en sammanställning över 

utvecklingen av undervisning i läsförståelse under 2000-talet, finner att det har skett en 

ökning av den explicita strategiundervisningen men att lärarna inte alltid är medvetna 

om vad undervisningens syfte är. Konsekvensen av detta blir enligt Keene & 

Zimmerman ett fokus på att kunna identifiera rätt strategi snarare än att använda 

strategin som ett flexibelt verktyg, vilket kan leda till en alltför rigid undervisning. 

3 Teoretiska utgångspunkter 

Teoriavsnittet redogör för de teoretiska ramar som placerar arbetet i ett vidare 

sammanhang. Förklaringsteorier med utgångspunkt i kognitiv, sociokulturell samt 

sociokognitiv tradition behandlas i avsnittet.   

3.1 Förklaringsteorier 

Roe (2014) beskriver hur flera olika forskningsfält behöver samspela för att kunna ge en 

fullständig bild av den komplexa läsprocessen. I det följande beskriver jag tre olika 

forskningstraditioner – kognitiva teorier, sociokulturell teori och sociokognitiv teori – 

som på olika sätt har bidragit till utvecklingen av strategier för 

läsförståelseundervisning. 
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3.1.1 Kognitiv teori 

Inom de kognitiva traditionerna är en av förgrundgestalterna Jean Piaget, som genom 

sin forskning vänder sig mot behaviorismens tankar om människan som enbart styrd av 

yttre stimuli (Säljö 2014). Piagets teori bygger på ett intresse av att förstå hur 

utvecklingen av kognitiva funktioner drivs framåt hos människor. Piaget fokuserade 

tänkandets logiska struktur och kopplade denna till de utvecklingsstadier som han ansåg 

att alla människor går igenom. Processerna assimilation och ackommodation är av 

avgörande betydelse för Piagets teori, där assimilation innebär ett införlivande av nya 

erfarenheter med tidigare kunskaper medan ackommodation innebär en förändring av 

tankebanor och beteenden (Säljö 2014).  

Begreppet kognitiva scheman används för att tydliggöra de abstrakta processer som 

sker när erfarenheter från olika situationer sparas i vårt minne. Roe (2014) förklarar hur 

dessa minnesscheman sedan hjälper till att tolka och stödja nya situationer vi möter men 

hon påpekar också att de inte är statiska utan ”[…] kan byggas ut, justeras eller ändras 

allteftersom vi gör nya erfarenheter […]” (Roe 2014:44). Piaget beskriver det enskilda 

aktiva barnets utveckling som individualkonstruktivism (Säljö 2014).  

3.1.2 Sociokulturell teori 

Upphovsmannen till den sociokulturella teorin är L S Vygotskij (Arfwedson 1992). 

Arfwedson menar att det finns likartade tankar hos Vygotskij och Piaget, eftersom båda 

betonar vikten av barnets aktivitet och den konkreta handlingen som central för 

utveckling. Det som däremot skiljer de båda forskarna åt är bland annat ursprunget till 

teorierna där Piaget tar avstamp i biologi, naturvetenskap och psykologi medan 

Vygotskij istället utgår ifrån historia och kultur. Enligt Arfwedson (1992) resulterar 

dessa olika utgångspunkter också i olika sätt att se på undervisning. 

En av grundtankarna i det sociokulturella perspektivet är begreppet mediering. 

Mediering innebär att människor använder sig av olika verktyg för att förstå omvärlden 

(Säljö 2014). Ovan nämnda verktyg kan vara språkliga och materiella. De språkliga 

verktygen kan till exempel vara bokstäver eller siffror och de materiella ett fysiskt 

redskap eller teknologi. Vygotskij (1978) argumenterade för tanken att de språkliga 

verktygen inte formas i tomma intet utan är strikt knutna till den kultur där de återfinns. 

Det innebär förenklat att en människas tankar och kommunikation går via den kultur 

och det samhälle där hon återfinns. 



  

  

17 

En annan viktig komponent i den sociokulturella teorin är tanken om den närmaste 

proximala utvecklingszonen. Vygotskij (1978) tar avstånd från Piagets statiska 

utvecklingsstadier, där utvecklingsstadiet är det som avgör när ett lärande ska ske, och 

menar istället att det endast finns två nivåer av intresse. Den första är the actual 

development level och den andra the level of potential development. Avståndet mellan 

de två nivåerna kallar Vygostskij the zone of proximal development. Enligt Säljö (2014) 

är den proximala utvecklingszonen den zon där guidning och stöd har som störst effekt 

på en människas lärande. Genom att en vuxen eller mer kunnig jämnårig visar hur ett 

redskap, till exempel en strategi, kan användas menar Säljö att ett barn kan prestera 

bättre och snabbare nå en högre nivå. Den stödstruktur som på detta vis byggs upp 

kallas för scaffolding. Termen scaffolding har sitt ursprung hos utvecklingspsykologen 

Jerome Bruner men den används i olika pedagogiska sammanhang. I den sociokulturella 

teorin är tanken att inledningsvis ge mycket stöd i den proximala utvecklingszonen för 

att sedan successivt minska detsamma och göra barnet alltmer självständigt.  

3.1.3 Sociokognitiv teori 

Den sociokognitiva teorin utvecklades av Albert Bandura, som kopplar kognitiva 

utgångspunkter till det sociokulturella perspektivet. Bandura (1986) beskriver att i den 

sociokognitiva teorin blir människor inte uteslutande formade av antingen inre krafter 

eller yttre faktorer, utan istället sker utvecklingen i samspel mellan beteende, kognition 

och miljö. I Banduras teori finns flera perspektiv som kan hjälpa till att förklara varför 

vissa medvetna strategier kan utveckla läsförståelsen. 

Bandura (1986) betonar vikten av det reciproka lärandet. Via en enkel modell lyfter 

han fram hur betingning av beteende, personliga kognitiva förutsättningar och miljö 

ständigt samspelar i lärandesituationer: 

 

                  Beteende 

   

 

 

 

        Personliga faktorer   Miljö 

Bandura (1986:24) 
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Bandura (1986) pekar på vikten av observational learning som han menar är grunden 

för de flesta mänskliga beteenden. Genom att observera och härma (modellera) andra 

människors beteenden kan man få ny kunskap, utan att själv behöva pröva sig fram med 

risk för misslyckanden. I sin teori lyfter Bandura även fram predictive knowledge and 

forethought, vilket främst beskriver den mänskliga förmågan att lära sig att förutsäga 

beteenden och situationer. I ett större perspektiv hjälper denna förmåga människor att 

agera ändamålsenligt men den förmågan kan också omsättas i en lärandesituation där 

eleven, genom att förutspå vad som ska hända, aktiverar förståelse och ökar möjligheten 

att närma sig ny kunskap på ett så effektivt sätt som möjligt. Banduras teori om det 

sociokognitiva lärandet kan sammanfattningsvis sägas beskriva ”[…]hur barn och 

vuxna tillsammans kognitivt utvecklas i sociala sammanhang” (Westlund 2013:76). 

4 Metod och material  

Inledningsvis presenteras en översiktligt forskningsteoretisk bakgrund som sedan ligger 

till grund för de metodval som har gjorts i uppsatsen. Därefter följer en 

metodbeskrivning av läromedelsgranskningen och klassrumsobservationerna. I 

angränsande delar beskrivs urvalskriterier, genomförande samt en presentation av de 

observerade klasserna och deras lärare. Avslutningsvis redogörs för hur hänsyn har 

tagits till de forskningsetiska principerna samt studiens validitet och reliabilitet.  

4.1 Forskningsteori  

Stukát (2011) menar att det inom vetenskap finns flera inriktningar och sätt att se på 

forskning. Forskningen kan delas i två större grupper som benämns kvantitativ 

respektive kvalitativ inriktning. Den kvantitativa forskningen har sitt ursprung främst i 

naturvetenskapen, och den kännetecknas av en empiri som ska vara objektivt mätbar för 

att leda till säkra slutsatser. Vanliga metoder för den kvantitativa inriktningen är 

strukturerade enkäter, intervjuer samt experiment med höga krav på objektivitet, för att 

kunna generera allmängiltiga resultat. Det vetenskapliga förhållningssätt som den 

kvantitativa inriktningen har sina rötter i är bland annat positivismen, som Patel & 

Davidson (2011) beskriver med orden logiskt prövbar, exakt och lagbunden.  

Den kvalitativa forskningen är i många stycken den kvantitativas motsats och har sitt 

ursprung i de humanistiska vetenskaperna (Stukát 2011). De metoder som förespråkas 

är av en annan karaktär än de objektivt mätbara inom den kvantitativa forskningen. 
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Istället för generella och allmängiltiga resultat går resultaten på djupet och analysen 

bygger på forskarens förförståelse på området. Empirin kan till exempel samlas genom 

intervjuer och observationer med olika grad av struktur (Patel & Davidsson 2011).  

För att kunna söka svar på de frågeställningar som finns i föreliggande uppsats 

lämpar sig en kvalitativ metod bäst. Eftersom avsikten är att med djup snarare än bredd 

analysera det praktiska arbetet i klassrummet samt att granska forskningsanknytningen i 

ett specifikt läromedel. Stukát (2011) framhåller att forskarens förförståelse är av vikt 

för att kunna tolka och analysera de resultat som framkommer i empirin. Förförståelse i 

den här undersökningen menar jag är de modeller för läsförståelseundervisning som 

redogjorts för i uppsatsens bakgrund. 

4.1.1 Läromedelsgranskning  

En av de inriktningar som finns för forskning kopplat till läromedel är att analysera 

läromedlets innehåll, även kallad produktorienterad forskning (Englund 2006). Englund 

menar att sådan forskning fokuserar värderingar, företeelser, retorik och underliggande 

koder i läromedel. I min studie har jag för avsikt att granska innehållet i En läsande 

klass men inte utifrån ovan givna parametrar utan ifrån förankring i forskning som rör 

läsförståelseundervisning. Granskningen har strukturerats i tre steg, där jag 

inledningsvis gjorde en övergripande genomgång av studiehandledningens olika delar 

för att sedan flytta mitt fokus till de forskningsbaserade modeller som är centrala i 

läromedlet. Dessa modeller har jag sedan jämfört med forskning inom området. 

4.1.2 Observation  

Observation är en kvalitativ metod som är lämplig när forskaren ”[…] vill ta reda på 

vad människor faktiskt gör, inte bara vad de säger att de gör” (Stukát 2011:55). 

Observationer kan genomföras antingen genom att vara delaktig i det som observeras 

eller genom att ha ett åskådande perspektiv (Stensmo 2002). I det åskådande 

perspektivet ska observatören förhålla sig objektiv och distansera sig från det som 

observeras i till exempel ett klassrum.  

Förutom att avgöra observatörens roll måste hänsyn också tas till i vilken grad 

observationen är tänkt att styras på förhand. Den observation som bygger på i förhand 

bestämda kriterier kan sägas vara strukturerad medan den observation som är av en mer 

utforskande karaktär kallas för ostrukturerad. Vidare menar Patel & Davidson (2011) att 

en variation är möjlig och en kategorisering som den ovan gjorda inte är nödvändig. 
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Den strukturerade observationen använder sig oftast av ett på förhand fastställt schema 

för att registrera iakttagelserna. Observationsschemat blir ett sätt att systematisera 

informationen och ger observatören möjlighet att senare analysera och tolka sin empiri. 

I mina klassrumsobservationer har jag valt ett åskådande perspektiv, vilket ger en 

möjlighet att registrera utan att störa processen. Jag valde att använda mig av ett 

observationsprotokoll som till viss del styrde mina observationer och utgick ifrån 

strategierna i En läsande klass. Trots att protokollet till viss del styrde mina iakttagelser 

fanns det ändå möjligheter att utforska okända situationer av intresse för min 

undersökning. Dessa antecknades löpande i protokollet.  

4.2 Urval 

Mitt intresse för läromedlet En läsande klass väcktes under besök i skolverksamheten, 

då jag såg vilken stor genomslagskraft läromedlet har fått. Det var denna 

genomslagskraft som fick mig att välja det specifika läromedel, som jag alltså granskar. 

I studien ville jag även få en bild av hur verksamma lärare använder En läsande klass 

i sin undervisning. Roe (2014) menar att läsundervisning länge har varit synonymt med 

den första läsinlärningen där eleverna lär sig den tekniska avkodningen. Roe (2014) 

pekar dock på att senare års forskning visar att det är av största vikt att fortsätta med 

systematisk undervisning i läsning även i högre årskurser, för att eleverna ska utveckla 

sin läsförmåga. Av den anledningen har jag valt att genomföra undersökningen i årskurs 

3. En avgörande faktor i urvalet har självklart också varit att klassen arbetar med En 

läsande klass. 

Eftersom det kan innebära svårigheter att finna lärare som är villiga att öppna sina 

klassrum för observationer har jag fått utgå ifrån ett så kallat bekvämlighetsurval 

(Bryman 2011). I min studie innebär det att jag har fått kontakt med lärarna genom 

skolbesök i samband med besök på lärarstudenters verksamhetsförlagda utbildning. 

Bekvämlighetsurvalet innebär en risk för att underlaget blir skevt, vilket är viktigt att 

beakta, men eftersom studien har en kvalitativ utgångspunkt finns inga vetenskapliga 

krav på att urvalet ska ge breda, generaliserbara resultat utan istället ”[…] visa att man 

funnit vissa mönster, uppfattningar eller variationer, inte hur vanliga dessa är” (Stukát 

2011:70). 
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4.3 Presentation av de observerade klasserna 

Klass tre på Björkskolan  

Den ena klassen som jag har observerat är en årskurs tre, på skolan som jag i min 

undersökning kallar för Björkskolan. Björkskolan ligger i en medelstor kommun i södra 

Sverige. Klassen består av 24 elever, varav 12 är flickor och 12 är pojkar. Deras lärare, 

här kallad Anna, är lågstadielärare och tog sin examen 1977. Förutom grundläggande 

behörighet har Anna en inriktning mot specialpedagogik och idrott. Hon har arbetat som 

klasslärare på Björkskolan sedan 1989 och har under sin tid där även arbetat med elever 

i behov av särskilt stöd. Sedan cirka 9 år tillbaka har Anna samarbetat med 

skolbibliotekarien med olika typer av läsprojekt, vilket har avspeglat sig i andra klasser 

på skolan som nu arbetar på liknande sätt.  

 

Klass tre på Ekskolan  

Den andra klassen i vilken jag har genomfört observationer är en årskurs tre, på det som 

i min undersökning kallas för Ekskolan. Klassen består av 11 flickor och 11 pojkar. 

Ekskolan är även den belägen i en mellanstor kommun i södra Sverige. Klassläraren, 

som i studien benämns som Bella, har arbetat som lärare i 18 år och är 1–7-lärare med 

inriktning mot svenska, samhällsorienterande ämnen och idrott. Bella har under sina år 

som lärare arbetat utifrån ett inkluderande arbetssätt och har samarbetat mycket med 

skolans specialpedagog. Specialpedagogen har även fungerat som mentor till Bella. 

4.4 Genomförande 

Observationerna genomfördes i två klasser, båda i årskurs 3, som besöktes vid två 

tillfällen vardera under en sammanlagd tidsperiod av tre veckor under vårterminen 

2015. Observationerna föregick på svensklektioner med ett uttalat fokus på läsförståelse 

och En läsande klass-materialet. Vid observationerna placerade jag mig längst bak i 

klassrummet och skrev löpande i observationsprotokollet för att strukturera mina 

iakttagelser. I protokollet antecknade jag såväl förekomsten av de strategier jag på 

förhand bestämt mig att fokusera på, men även andra observationer av intresse 

antecknades. Varje observation varade i en timme. 

Läromedelsgranskningen föregick på det sätt som presenterades i avsnitt 4.1.1. 
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4.5 Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet har utformat grundläggande etiska krav för att skydda individen i 

samband med att empiri samlas in, och de omfattar följande: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). 

I anslutning till att en kontakt hade etablerats med de två lärarna informerades de om 

syftet med studien och om hur materialet skulle användas, det vill säga i en 

magisteruppsats i svenska med didaktisk inriktning. Jag tillfrågade och informerade 

även rektorerna på respektive skola om studien och om lärarnas medverkan. Även om 

eleverna i klassen inte var objekten i observationen valde jag att skriva ett missivbrev, 

där jag presenterade mig själv och syftet med studien (se bilaga A). Detta brev 

bifogades sedan ett veckobrev hem till föräldrarna. Informanterna samtyckte till 

medverkan i studien och deltog frivilligt samt garanterades anonymitet och erbjöds 

möjlighet att ta del av resultatet. Den del av studien som rör informanternas bakgrund 

samt resultatet av observationer mailades till informanterna, för att ge möjlighet till 

eventuella kommentarer. Med dessa åtgärder anser jag att de forskningsetiska kraven är 

tillgodosedda. 

4.6 Validitet och reliabilitet 

Genom ett beaktande av validitet och reliabilitet kan en studies kvalitet garanteras. 

Graden av validitet avgör hur väl man mäter det som är tänkt att mätas och reliabiliteten 

anger kvaliteten hos mätinstrumentet (Stukàt 2011). Stukàt säger vidare att det i 

kvalitativa studier kan vara problematiskt att skilja begreppen åt, eftersom de samverkar 

genom hela arbetsprocessen.   

Patel & Davidson (2011) menar att det ibland kan vara svårt att bestämma 

reliabiliteten i en kvalitativ studie. Detta beror på att resultatet kan variera från tillfälle 

till tillfälle på grund av förändrade förutsättningar vid till exempel en kvalitativ intervju. 

Att resultatet varierar är inte nödvändigtvis ett tecken på låg reliabilitet utan kan ha flera 

olika förklaringar, till exempel att den intervjuade har lärt sig något nytt eller ändrat 

ståndpunkt. Av den anledningen menar Patel & Davidson (2011) att begreppet 

reliabilitet sällan används inom kvalitativ forskning utan att begreppet validitet istället 

fått en utvidgad betydelse. 

En hög grad av validitet är viktig att sträva efter i hela forskningsprocessen och 

validiteten kan, i dess vidgade betydelse, således omfatta allt från förförståelse till 
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datainsamling och tolkning av resultaten (Patel & Davidson 2011). För att få en så hög 

grad av validitet som möjligt har jag valt att utgå ifrån två olika metoder för insamling 

av data. Inledningsvis genomförde jag en granskning av ett läromedel varefter jag 

observerade hur läromedlet användes i undervisningen. Genom detta förfaringssätt anser 

jag att jag har fått goda möjligheter att med hög validitet kunna besvara mina 

forskningsfrågor samt tolka och analysera resultaten.  

Att granskningen av läromedlet genomfördes med avstamp i flera teoretiska 

perspektiv, såväl förståelsestrategier som övergripande förklaringsteorier, borgar för en 

hög grad av validitet i studien. Patel & Davidson (2011) anser att man på detta sätt kan 

”[…] belysa det studerade fenomenet från olika håll vilket kan ge underlag för mångfald 

i tolkningen” (2011:108).  

Det faktum att jag använde mig av ett strukturerat observationsprotokoll hjälpte mig 

att göra observationerna utifrån samma kriterier vid samtliga observerade tillfällen. 

Möjligen kunde ett större antal observationer gett ett rikare material, men jag anser att 

den data jag fick vid mina fyra besök har varit tillräcklig för att kunna dra slutsatser 

utifrån studiens syfte.  

5 Resultat och analys 

I det följande avsnittet redogör jag för resultaten av läromedelsgranskningen och 

klassrumsobservationerna. Resultaten analyseras fortlöpande vilket Patel & Davidson 

(2011) menar är ett vanligt förfaringssätt vid kvalitativa undersökningar.  

5.1 Resultat av läromedelsgranskning 

Våren 2014 distribuerades studiehandledningen till En läsande klass till Sveriges alla 

låg- och mellanstadieskolor samt särskolor. Studiehandledningen innehåller förutom 

bakgrundsmaterial, lektionsförslag och planeringar för åk 1–6 även texter som hör ihop 

med lektionsplaneringarna. Det fullständiga materialet finns tillgängligt på En läsande 

klass hemsida. På hemsidan finns också material som är avsett att stödja läraren med 

dokumentation samt läsloggar, grafiska modeller, arbetsblad, filmer, läsfixarkor och 

inlästa texter. I det följande granskar jag de olika delarna i studiehandledningen.  

I den inledande delen av läromedlet ger Martin Widmark en bakgrund till varför 

läromedlet har kommit till. Han hänvisar till sjunkande resultat för elevers läsförståelse 

och diskuterar eventuella orsaker till denna försämring. Widmark visar även på 
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betydelsen av att använda sig av forskningsbaserade modeller i undervisningen för att 

förbättra elevers läsförståelse. Vidare presenterar sig de verksamma lärare som 

tillsammans har skrivit handledningen och de ger också en översiktlig beskrivning av 

arbetsgången i läromedlet. Längre fram i materialet görs en beskrivning av 

forskningsområdet ”läsförståelse” ur ett svenskt perspektiv och kopplingar görs till ej 

namngivna interventionsstudier från 2010 och 2013 genomförda av Monica 

Reichenberg i samarbete med Ingvar Lundberg och Kent Löfgren. Även Barbro 

Westlund omnämns i detta avsnitt där en allmän beskrivning av hennes arbete inom 

området görs, men även hennes doktorsavhandling från 2013 diskuteras. 

Därefter presenteras huvuddragen i de forskningsbaserade modeller för undervisning 

i läsförståelse som läromedlet bygger på. De modeller som lyfts fram som centrala är 

Reciprocal Teaching (RT), Transactional Strategies Instruction (TSI) och Questioning 

the Author (QtA). Fyra gemensamma grundstrategier för RT och TSI nämns: 

 

 Att förutspå och ställa hypoteser 

 Att ställa frågor 

 Att reda ut oklarheter 

 Att sammanfatta 

( En läsande klass 2014:11) 

Vidare sägs det att ytterligare en strategi läggs till de fyra ovan, nämligen ”att skapa inre 

bilder”. I modellen QtA ska ”[…] eleverna också ska lära sig uppmärksamma 

författaren bakom texten” (2014:11) genom att bland annat ställa frågor som ”[…] 

ifrågasätter författarens och textens auktoritet (2014:12). Barbro Westlund har sedan 

tidigare använt sig av begreppet ”läsfixare”, i sitt läromedel ABC-klubben, där hon har 

fyra figurer som var och en personifierar en läsförståelsestrategi. Begreppet läsfixare 

aktualiseras i En läsande klass, men med skillnaden att nu tillförs en femte läsfixare, 

vilken är Konstnären. 

De fem figurerna är därmed Spågumman, Detektiven, Reportern, Cowboyen samt 

Konstnären och för samtliga figurer finns färdiga illustrationer i A4-format. Dessa kan 

hängas upp i klassrummet eller användas i ett mindre format av varje enskild elev. 

Enligt läromedlet finns följande funktioner bakom läsfixarna: 

Spågumman används i hela läsprocessen, det vill säga före, efter och under 

läsningen. Hennes funktion är att utifrån till exempel bilder, rubriker och genrer 

förutspå vad texten kommer att handla om. Strategin ser olika ut beroende på vilken typ 
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av text som eleverna läser, eftersom Spågumman förutspår utifrån det givna 

sammanhanget i skönlitterär text och utifrån förförståelse i sakprosa. 

Detektiven ska aktiveras under läsningens gång. Funktionen är att reda ut oklarheter 

i texten när det handlar om ord och uttryck som man inte förstår. De strategier som 

eleverna får lära sig att använda är till exempel att läsa ordet en gång till, använda en 

ordbok, aktivera sina förkunskaper eller läsa vidare för att leta efter ledtrådar. 

Reportern är verksam under och efter läsningen och syftet är att hjälpa läsaren att 

ställa frågor på flera nivåer. Svaren på frågorna kan hittas antingen på raden, mellan 

raderna eller bortom raderna. För att hitta svaren till frågor mellan eller bortom raderna 

behöver läsaren antingen använda sig av ledtrådar i texten eller aktivera sina tidigare 

erfarenheter och kunskaper. 

Cowboyens funktion är att sammanfatta det centrala i en text, såväl under som efter 

läsningen och det påpekas att denna strategi är av särskild vikt vid läsning av 

faktatexter. Funktionen skiljer sig något åt vid läsning av sakprosa, eftersom viktig fakta 

lyfts fram, till skillnad från skönlitterär läsning eftersom sammanfattningen följer en 

kronologi. Fördelen med användning av grafiska modeller poängteras. 

Konstnären är aktiv under läsningen och ska hjälpa läsaren att skapa inre bilder 

utifrån det lästa. Känslor och syn- och hörselintryck ska förmedlas med hjälp av 

Konstnären. 

När eleven har lärt sig att aktivera rätt strategi vid rätt tidpunkt och efter det aktuella 

behovet är eleven en stjärnläsare. 

Vidare återfinns ett antal arbetssätt beskrivna i materialet och författarna nämner till 

exempel think aloud som ett sätt för läraren att, genom modellering av sina egna tankar i 

förhållande till det lästa, ge eleverna verktyg för tänkande vid läsning. I avsnittet 

beskrivs även sätt att arbeta med textkopplingar: text till text, text till mig själv och text 

till världen där syftet är att göra texten levande och aktivera tankar hos eleverna. I det 

angränsande avsnittet ges förslag på olika sätt att läsa i klassrummet, såväl högläsning 

som tyst läsning. Som exempel på högläsning anges eko-läsning, där eleverna läser efter 

en ”föreläsare”, eller gemensam läsning i kör. Närläsning, som är en repeterad läsning 

när hela innehållet ska förstås, och sökläsning för att leta efter en särskild detalj är 

exempel på tyst läsning. 

Innan lektionsförslagen presenteras ges i den avslutande delen exempel på hur 

läraren kan arbeta med grafiska modeller i läsförståelseundervisningen. Som förslag 

nämns VENN-diagrammet, som syftar till att åskådliggöra likheter och skillnader 
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mellan olika texter. Det finns även flödes- och berättelsescheman som ska vara till stöd 

för att se strukturer, till exempel orsak och verkan eller händelseförlopp i en text. 

Den tidsåtgång som föreslås för arbetet med lässtrategier är 30 minuter om dagen 

under 15 veckor per termin, men det påpekas att tiden kan variera med elevgruppens 

förutsättningar. Författarna anser att följande är centralt i undervisning i läsförståelse: 

modellering, tillämpning, textsamtal, ordrika texter i flera genrer och texter för olika 

intressen. Det påpekas att undervisningen inte får bli instrumentell och att det av den 

anledningen finns ett stort och varierat utbud av texter i materialet. Lärarna uppmanas 

också att våga vara mindre styrande och låta eleverna själva ta kontroll över arbetet med 

val av lämpliga strategier. 

I läromedlet finns 150 färdiga lektioner som kan användas under årskurserna 1–3. 

Lektionerna är strukturerade i olika teman, till exempel vänskap, djur, författare, sagor 

och historia. De olika temana har varierande fokus på strategier och till varje text finns 

noggranna beskrivningar av hur lektionen ska läggas upp innan, under och efter 

läsningen. I den faktiska texten finns även stoppunkter med förslag på frågor som 

läraren kan ställa till klassen under den pågående läsningen. 

Avslutningsvis presenteras tankar om hur En läsande klass kan kopplas till 

läroplanen. I avsnittet lyfts kopplingar till de inledande delarna i läroplanen, med fokus 

på språklig förmåga. Kopplingar görs också till syftesbeskrivningen i kursplanen för 

ämnet svenska med skrivningar som: ”att eleverna genom undervisningen ska ges 

möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära” och ”undervisningen 

ska också ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur man kritiskt värderar 

information från olika källor” (En läsande klass s.214). Språkets centrala roll i flertalet 

andra kursplaner poängteras. 

RT och TSI finns med bland de modeller som jag har redogjort för i min bakgrund 

och de är också väl synliga i undervisningsmaterialet genom att vara grunden för fyra av 

de fem figurerna. Däremot sägs QtA vara en av de centrala modellerna, men i min 

tolkning är den osynlig i läromedlet. Läromedelsförfattarna menar att de genom QtA 

”[…] ställer frågor som ifrågasätter textens och författarens auktoritet” (En läsande 

klass s.12), vilket jag inte anser är fallet. Det finns heller ingen specifik figur som 

tydligt arbetar med denna strategi.  

Modellerna RT och TSI, som har en framskjutande roll i läromedlet, stämmer till 

största delen överens med de framgångsfaktorer som the National Reading Panel (NRP) 

sammanställde år 2000. Det som kan sägas var mindre synligt i läromedlet är att 
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eleverna ska övervaka sin egen förståelse och lära sig berättelsestrukturer, vilket NRP 

framhåller som viktigt i sin rapport. I NRP lyfts även betydelsen av grafiska modeller, 

vilket förvisso finns med i materialet men som inte blir synligt i de observationer som 

jag har gjort. 

Av de fem figurer som används i läromedlet har fyra av dem tydliga kopplingar till 

teorier om läsförståelse, men den figur som inte har samma tydliga stöd är Konstnären, 

som ska hjälpa eleverna att skapa inre bilder. Det finns endast en koppling till detta 

arbetsmoment i min teorigenomgång och det är i modellen Think-aloud, vilken inte 

omnämns som central i En läsande klass. Det finns heller inget stöd för Konstnären i 

NRPs sammanställning från år 2000. I studiehandledningen anges ingen förklaring till 

varför Konstnären är tillagd till de fyra andra figurerna, vilket är anmärkningsvärt med 

tanke på den i övrigt höga ambitionen att knyta figurerna till forskningsmodeller. 

Figuren Spågumman är en central strategi i läromedlet och har goda kopplingar till flera 

av modellerna men däremot inte till NRPs sammanställning.  

Två av de viktiga komponenter som nämns i NRP och även i RT samt TSI är att 

eleverna ska ställa frågor och svara på frågor. Dessa båda komponenter har sin 

motsvarighet i figuren Reportern. Reporterns funktion är enligt författarna att ställa 

frågor på, mellan och bortom raderna vilket inte står i direkt parietet med att ställa 

frågor och svara på frågor. En anknytning till Franzéns modell ”Att läsa mellan raderna” 

och göra inferenser hade varit en mer korrekt teorikoppling, i min tolkning. Ett större 

fokus på arbetet med sakprosa hade varit förväntat med tanke på att resultaten från 

senaste PIRLS-undersökningen visade lägre resultat i förståelse av just sakprosa jämfört 

med skönlitteratur (PIRLS 2012). 

5.2 Resultat av observationer: En läsande klass i undervisningen 

Materialet från klassrumsbesöken är omfattande och jag har därför valt att i vissa delar 

korta ner beskrivningarna av mina observationer. Mitt fokus har i första hand varit att ge 

tydliga exempel på hur lärarna arbetar med de olika figurerna i sin undervisning. 

Texterna som lärarna har använt sig av är en kombination av material ur En läsande 

klass, skönlitterära böcker och andra läromedel. Eftersom flertalet moment upprepas i 

samtliga observationer är de inledande två observationerna mer detaljerat beskrivna än 

de två sista.  
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5.2.1 Observation 1: Anna 

Anna inleder halvklasslektionen med att eleverna ombeds hämta sina läsfixarkort.  

Läsfixarkorten består av fem olika figurer – Spågumman, Reportern, Konstnären, 

Detektiven och Cowboyen – där var och en symboliserar en läsförståelsestrategi (jfr 

5.1). Korten har samma storlek som korten i en kortlek och har en kortfattad 

beskrivning av strategin på baksidan. Texten som gruppen ska arbeta med under 

lektionen är en kort skönlitterär text som handlar om skidåkning och en pojke som har 

vinterlov. 

”Ta fram Spågumman” uppmanar Anna eleverna. Samtidigt tar Anna fram en 

spåkula av glas som hon använder för att förstärka strategin. Anna frågar sedan eleverna 

vad Spågumman har för funktion och får till svar ”man får gissa, vad som händer, vad 

boken handlar om” från en elev. Lektionen fortskrider och Anna hjälper eleverna på 

traven genom att föra svaren i rätt riktning. Anna delar därefter ut den aktuella texten till 

eleverna och ber dem fundera över vad de, utifrån rubriken, tror att texten kommer att 

handla om. ”En sovmorgon”, säger en pojke medan en annan svarar ”den handlar om 

Mikael”.  

Strategin som används i detta avsnitt, Spågumman, knyter an till flera av de 

forskningsmodeller som tidigare presenterats i studien. I såväl Think-aloud-modellen 

som i RT- och TSI-modellen finns tanken att eleven ska förutspå handlingen med hjälp 

av till exempel bilder, rubriker eller ett särskilt avsnitt i texten. Även CORI-modellen 

använder sig av samma strategi, att förutspå, även om den främst är tänkt som en hjälp 

vid förståelse av naturvetenskapliga faktatexter. Den sociokognitiva teorin syns genom 

att Anna hjälper eleverna att kunna förutspå vad som ska hända för att på så sätt öka 

möjligheten att ta till sig ny kunskap (jfr Bandura 1986).  

Anna läser sedan texten högt och eleverna lyssnar koncentrerat. Därefter ombeds 

eleverna använda en rödpenna och stryka under ord som är svåra att förstå, vilket 

motsvarar strategin Detektiven. ”Läs och stryk under” repeterar Anna och läser därefter 

texten högt en gång till. Anna ber sedan barnen att berätta vilka understrykningar de har 

gjort och ”riktigt bra före”, ”spårade”, ”kortlov och ”fortlov” är exempel på ord som 

lyfts av eleverna.  

Anna skriver de ord som eleverna tar upp på tavlan och säger att ”Detektiven får ta 

reda på vad orden betyder”. Ett av orden som orsakar huvudbry är ”före” eftersom 

barnen tolkar det som en preposition och inte som ett substantiv. Anna får läsa om 

meningen där ordet ingår och ett barn gissar att det har med skidåkning att göra. ”Nu 
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läste du mellan raderna”, säger Anna. I texten leker författaren med orden ”kortlov” och 

”fortlov” och det uppstår en intressant diskussion om vad de kan betyda. Några av 

barnen uppfattar den dubbla betydelsen medan andra har svårt att förstå vad orden 

betyder eftersom de egentligen inte finns. Elevernas olika nivå av abstraktionsförmåga 

blir synlig, och Anna behövs som hjälp för att bygga stödstrukturer. 

I ovan beskrivna passage framträder spår av flera forskningsmodeller. I det inledande 

skedet används strategier från både Think-aloud och CORI, där läraren modellerar och 

uppmanar eleverna att ställa frågor för att visa hur man kan ta reda på vad ett svårt ord 

eller avsnitt betyder. I RT- och TSI-modellen lyfts vikten av att läraren hjälper eleverna 

att bygga stödstrukturer, vilket sker när Anna sätter in ordet ”före” i sitt sammanhang 

samt läser och leder eleverna i rätt riktning. Även modellen Gradual Release of 

Responsibility (GRR) pekar på vikten av att läraren modellerar för att öka elevernas 

möjligheter att såsmåningom bli mer självständiga i arbetet med läsförståelse. 

Anknytningen till det sociokulturella perspektivet är tydlig i form av användandet av 

språkliga verktyg, mediering och den proximala inlärningszonen som Vygotskij (1978) 

menar stödjer utvecklingen hos en elev, om omgivningen befinner sig på en högre 

utvecklingsnivå. Även i den sociokognitiva teorin betonas vikten av det reciproka 

arbetssättet och möjligheten att få utvecklas genom att observera andra, vilket blir fallet 

när läraren modellerar sina egna tankar. Den kognitiva teorin finns representerad genom 

att elevernas kognitiva scheman förändras genom såväl assimilation och 

ackommodation, när elevernas förståelse av de svåra orden förskjuts och förändras. 

Parallellt med att eleverna tränar på strategin Detektiven arbetar de med Reportern, 

som har till uppgift att ställa frågor på olika nivåer i texten. Detta syns när Anna 

påpekar att ”nu läste du mellan raderna” när en elev tror att texten handlar om 

skidåkning. Förmågan att läsa mellan raderna, att göra inferenser, återfinns i Franzéns 

forskningsmodell men även till viss del i RT, TSI och Think-aloud, även om den inte är 

så uttalad där. Kanske är denna strategi, att läsa mellan raderna, svårast att utveckla 

eftersom den kräver ett abstrakt tänkande och en god (för)förståelse. De kognitiva 

scheman som barnen har byggt upp sedan tidigare blir avgörande för deras förmåga att 

läsa mellan och bortom raderna. 

När denna del är avslutad fortsätter processen genom de olika strategierna. Eleverna 

ska nu läsa texten högt i en så kallad ”läsorm”. Det innebär att en elev läser ett litet 

stycke av texten och därefter fortsätter nästa elev till dess att texten är slut. Eleverna 

verkar trygga och läser otvunget inför varandra. Efter att läsningen är färdig vill Anna 
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att eleverna ska använda strategin Cowboyen för att sammanfatta det lästa. ”Vad 

handlar texten om”, frågar Anna och flera barn hjälps åt för att fånga textens kärna. 

Att sammanfatta det lästa genom figuren Cowboyen kan kopplas till RT och TSI-

modellen där en av huvudpunkterna är att summera det lästa. Att sammanfatta fyller 

enligt Palinscar & Brown (1984) två funktioner; dels övning i att välja ut det centrala, 

dels att läraren får möjlighet att se om eleverna har uppfattat texten på ett korrekt sätt. 

Läsmodellen CORI har två moment som knyter an till att sammanfatta en text. Det är 

både steget summering där eleverna ska välja ut huvudpunkterna i innehållet men också 

användandet av grafiska modeller, till exempel en tankekarta, som stöd i den för 

eleverna svåra processen att sortera och kategorisera innehållet. I ovan beskrivna 

klassrumssituation görs sammanfattningen endast muntligt, men det fungerade väl i 

detta sammanhang. The National Reading Panel (2000) menar att summering är en av 

framgångsstrategierna för god läsförståelse. Avgörande i denna sekvens är stödet som 

byggs av Anna och eleverna i klassen, vilket har en god teoretisk förankring i både det 

sociokulturella och det sociokognitiva perspektivet. 

Anna fortsätter lektionen och frågar ”vad fick vi veta som inte står i texten?”. En elev 

svarar ”han gillar tv-spel” och en annan föreslår att ”han gillar lov”. Anna undrar vilka 

frågeord Reportern använder och får en mängd svar, ”vad, hur, var, varför, när och 

vem”. En elev uttrycker osäkerhet och föreslår ”vill, kan och ska” som frågeord. Anna 

styr svaren och kopplar hjälpverben till ordet ”vem” för att förtydliga. ”Nu ska ni skriva 

tre frågor till texten” säger Anna och uppmanar eleverna att konstruera frågor vars svar 

går att hitta mellan eller bortom raderna. ”Inte ja- och nejfrågor”, påpekar Anna. Hon 

modellerar och föreslår ”vilken årstid är det?” eller ”hur gammal är Mikael?”. Frågorna 

ska barnen sedan ställa till varandra och Anna påpekar att ”man ska kunna motivera sina 

frågor och svar”. 

I samband med att eleverna skriver frågor ombeds de att rita en bild som har en 

koppling till det lästa. ”Hur tror du att det kan se ut” frågar Anna och använder därmed 

strategin Konstnären. Efter lektionens slut tittar jag på barnens bilder och ser att 

motiven är mycket skiftande och det är tydligt att den gemensamma sammanfattningen 

inte har styrt valet av illustration på det sätt som jag hade föreställt mig att det skulle 

göra. En fråga som väcks är i vilken grad den gemensamma sammanfattningen och 

diskussionen påverkar elevens tänkande. I det här fallet verkar den egna upplevelsen av 

det lästa stå mer i förgrunden än den kollektiva tolkningen. Just upplevelseläsning står 
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inte i fokus i undervisning om läsförståelse men finns ändå till viss del representerad i 

modellen TSI. 

Lektionen avslutas med en gemensam reflektion i form av att Anna ber barnen att 

läsa texten en gång till och därefter beskriva hur det kändes nu, jämfört med första 

gången de läste texten. Svaren från eleverna är intressanta och en elev säger att ”först 

förstod man liksom inte men det gör man nu” och en annan elev menar att ”nu fattar 

man mer vad den handlar om och det blir roligare”. Detta skulle kunna vara en 

indikation på att förståelsen har ökat med hjälp av den explicita undervisningen i 

läsförståelse och av samtalet i klassrummet.  

I den avslutande delen av lektionen använder Anna Reportern samt Konstnären. 

Reportern har redan tidigare använts under lektionen medan Konstnären används för 

första gången. Forskningskopplingen till att rita en bild till det lästa är inte så tydlig. Det 

är endast i Think-aloud som bilderna får ett speciellt fokus. Där anses det viktigt att 

tydliggöra de bilder som formas i elevens huvud under läsningens gång, och inte 

specifikt som avslutning vilket är fallet i mina observationer. Det finns heller ingen 

koppling mellan att illustrera det lästa och de framgångsfaktorer som nämns i rapporten 

från the National Reading Panel (2000). 

5.2.2 Observation 2: Anna 

Observation två innehåller undervisning utifrån En läsande klass med fokus på läsning 

av poesi. Lektionen skedde i helklass, till skillnad från föregående lektion som 

genomfördes i halvklass. Lektionen inleds med att Anna frågar eleverna vad poesi är. 

Några av svaren blir ”det är dikter” och ”det är sånger”. Anna tar då fram en lärobok 

och frågar vad det är. Hon tar därefter fram en skönlitterär bok och undrar detsamma. 

En elev säger ”sagobok” och en annan ”fantasi” om den skönlitterära texten. Anna 

sammanfattar de olika genrernas särdrag och undrar vad man har poesi till. För att 

understryka sin fråga läser hon ”Herr Gurka” av Hellsing och frågar ”vad har man en 

sådan text till?”. ”Underhållning” menar ett barn och ett annat säger att ”man kan göra 

sånger av dem”. ”Hur känner man sig av dikter?” undrar Anna sedan. Svaren skiftar 

mellan ”glad” och ”sorglig”. En ny dikt presenteras av Anna och den handlar om 

drömmar. ”Sitter ni och drömmer ibland?” frågar Anna och hon undrar också vad man 

kan läsa in i den dikten. Ett av svaren blir ”hur man mår” och diskussionen fortsätter 

sedan om hur dikter kan vara uppbyggda när det gäller språk och form.  
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I den inledande sekvensen använder sig Anna inte av någon uttalad figur från En 

läsande klass utan istället finns en tanke om att aktivera barnens förförståelse om en 

specifik genre. Att aktivera förförståelse är ett tema i Instructional Conversations (IC), 

och det knyter därmed an till barnens tidigare erfarenheter. Det är således inte detsamma 

som att förutspå utifrån rubriker eller bilder, vilket Spågumman gör. Genom att barnen 

får höra sina kamraters olika svar kan till exempel deras förmåga att tolka utifrån sin 

förförståelse utvecklas. Detta sker i enlighet med såväl den sociokulturella teorin med 

den proximala inlärningszonen och stödstrukturer, som med Banduras teori (1986) där 

miljö och personliga faktorer leder till ett ökat lärande för individen via gruppen. 

Lektionen fortskrider och Anna delar ut en dikt till barnen. ”Börja med rubriken” 

säger hon och undrar om barnen kan lista ut vad dikten handlar om (”Vårvintervisa”, 

min anmärkning). ”Använd Spågumman” uppmanar Anna. Flera av eleverna svarar 

”vinter och vår”. Barnen ombeds läsa dikten på nytt och Anna frågar om någon vill 

lägga till något. ”Is och sol” säger en elev då, och en annan menar att det är våren och 

vintern som bråkar. ”Vad är vintern och våren ovänner om?”, undrar Anna. ”Om det ska 

bli vår eller inte” blir svaret från en elev. 

Arbetet med Spågumman i den här passagen ser ut på samma sätt som det gjorde i 

den föregående observationen. Forskningsanknytningen är tydlig, och den härleds till 

CORI, RT, TSI och Think-aloud–metoderna. Att det i den här observationen handlar om 

en dikt har ingen betydelse för användningen. Bandura (1986) lyfter i sin teori vikten av 

att kunna förutspå för att förbättra möjligheterna till kunskapsutveckling, oavsett vilken 

genre som undervisningen utgår ifrån. 

Detektiven är den strategi som Anna lyfter härnäst. Hon ber eleverna att ta fram en 

rödpenna och stryka under ord eller meningar som de inte förstår. Därefter läser Anna 

dikten högt och undrar vad barnen har strukit under. ”Gå i tö”, ”kanhända” och ”så 

kanske det sker” är fraser som lyfts i sammanhanget. Det märks att språket är svårt för 

eleverna och Anna får bygga stödstrukturer för att de ska förstå det abstrakta i dikten. 

”Vem pratar vinden med?” och ”hur känner sig våren?” är exempel på hur Anna genom 

sina frågor tydliggör perspektiv och att årstiderna i den här dikten är personifierade.  

I den sociokognitiva teorin betonas hur utveckling sker med hjälp av stöd från en mer 

kunnig vuxen eller jämnårig. I sekvensen hjälper Anna eleverna genom att ställa frågor 

för att få eleverna att förstå det astrakta i dikten. Westlund (2013) menar att Banduras 

teori kännetecknas av hur barn och vuxna utvecklar kognitiva förmågor i ett socialt 

sammanhang, vilket är centralt i flertalet av de observerade situationerna.  
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Abstraktionsnivån är hög, och det är tydligt att eleverna behöver lärarens hjälp att lösa 

problem i texten under läsningens gång. Detta är ett gemensamt drag i till exempel 

Think-aloud och RT. En annan modell som En läsande klass säger sig vila på är 

Questioning the Author (QtA). I enlighet med modellen ska synliggörandet av en 

författare och det syfte som kan finnas bakom texten underlätta förståelsen. Modellen är 

inte speciellt synlig i materialet, och inte heller i observationerna. Kanske kunde ett 

större fokus på QtA och författarens intentioner gett eleverna mer stöd i sin förståelse av 

diktens abstrakta språk och utformning. 

Lektionen avslutas med strategierna Reportern och Konstnären. Anna ber barnen att 

ställa en fråga mellan raderna. ”Vill vintern att det ska bli vår?” frågar en elev, och en 

annan svarar ”den vill smälta snö och is”. Anna undrar sedan vilken månad det är och 

svaren varierar från december till mars, vilket gör att Anna behöver leda resonemangen 

i rätt riktning. Konstnärs-strategin aktiveras som sista led i lektionen och Anna frågar 

vilken bild eleverna får i sitt huvud av den här dikten. ”Ett löv som pratar med snön” 

och ”jag tänker mig halva våren och halva vintern” blir svar som kommer från eleverna. 

Barnen ombeds att rita en bild utifrån det som de tänker i sin ”Läsglädjebok” och Anna 

poängterar att eleverna ska lägga lite tid på bilderna, för ”det gör ju en konstnär!”. 

Det medvetna arbetet med strategierna ger eleverna undervisningssituationer där de 

kan utveckla kognitiva scheman för sitt tänkande som sedan kan stödja lärandet i nya 

situationer. Utifrån de modeller som Anna använder i undervisningen får barnen också 

möjlighet att assimilera och ackommodera sitt tänkande i enlighet med den kognitiva 

teorin.  

5.2.3 Observation 3: Bella 

Lektionen föregår i halvklass och fokus är en faktatext om fotboll. Passet inleds med att 

läraren Bella säger ”idag ska vi jobba med tre olika figurer”. ”Spågumman, vad gör 

hon?” undrar Bella och får till svar ”man får gissa, vad som händer, vad boken handlar 

om”. ”Detektiven, vad hjälper den oss med?” frågar Bella sedan och en elev förslår att 

den hjälper till med vad orden betyder. ”Hur gör man då?” frågar Bella och får som 

förslag att man kan slå upp på internet, använda en ordbok eller fråga någon vuxen. 

”Vad är det nu som Cowboyen gör?” fortsätter Bella. ”Han slänger sin lasso runt 

texten” besvarar hon sin egen fråga. Eleverna får därefter instruktioner att läsa en 

faktatext i en lärobok, och texten handlar om fotboll. ”Då vill jag att du använder 

Spågumman först” säger Bella. ”Fotboll” menar en av eleverna att det ska handla om. 
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Bella ber sedan barnen att titta på rubrikerna och bilden i boken.  En elev föreslår att det 

ska handla om reglerna i fotboll. 

Sekvensen ovan ger en bild av hur Spågumman används i arbetet med en faktatext. 

Sättet är detsamma som de tidigare observationerna har visat, och bygger på att förutspå 

som i Think-aloud och i de reciproka modellerna. Eftersom texten som behandlas är en 

faktatext finns även drag av Instructional conversation i form av det tematiska inslaget. 

Modellen CORI används med fördel i arbetet med faktatexter och det blir synligt genom 

bland annat aktivering av förkunskaper genom exempelvis rubriker och bilder. Vikten 

av att arbeta aktivt med elevernas förkunskaper är centralt i både kognitiva och 

sociokognitiva traditioner. I den kognitiva teorin är förkunskaper synonymt med de 

kognitiva scheman som barnen utvecklat. I den sociokognitiva teorin är förkunskaperna 

detsamma som predicitve knowledge and forethought.  

”Vi läser högt idag och stannar efter ett tag för att sammanfatta” säger Bella när 

arbetet fortskrider. En elev läser högt ur texten och Bella undrar om det var något ord 

som eleverna inte kände till. Bella får inget svar och läser därför texten igen med fokus 

på en mening i taget. ”Vad betyder motståndarlaget?” undrar Bella och ”vad är 

straffområde?” Bella säger att orden var ganska lätta för barnen. Orden skrivs på tavlan 

och en elev förklarar innebörden för de andra. Läsningen fortsätter och ett antal svåra 

ord tas upp till diskussion; till exempel anser eleverna att orden assisterande, regelbrott, 

offside och krokben var besvärliga. Bella bryter Detektivens arbete och säger ”nu tar jag 

fram Spågumman och frågar en fråga på texten: varför spelar ungdomar 30 minuter och 

vuxna 45 minuter?”. ”De kanske är tröttare än vuxna” föreslår en pojke. Passet avslutas 

med att Bella ger instruktioner om att eleverna ska arbeta två och två med frågor på 

texten. Frågorna finns i ett läromedel klassen arbetar med, och innehållet rör sig mellan 

svar som står att finna på raderna till frågor mellan och bortom raderna. Bella går sedan 

igenom svaren i slutet av arbetspasset. I genomgången av svaren undrar Bella ”vem var 

det som hjälpte dig vid sista frågan?”. Det var Cowboyen säger en elev. ”Nej” säger 

Bella och en annan elev. ”Det var Spågumman”.  

I och med att arbetet sker med utgångspunkt i en faktatext ser gången annorlunda ut 

än när texten är skönlitterär. Strategin Detektiven får ett stort utrymme för att eleverna 

ska kunna förstå svåra ord, vilket är en viktig del i modellerna RT och TSI. Lärarens 

stöd blir centralt i diskussionerna för att kunna bygga strukturer och förklara innehållet, 

vilket kan kopplas till såväl den sociokognitiva teorin som den sociokulturella teorin där 

utvecklingen sker i samspel med andra (Bandura 1986, Säljö 2014). Intressant i 
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sekvensen är att Bella till viss del tolkar strategierna annorlunda än Anna har gjort. 

Bella använder Spågumman mitt i arbetspasset för att ställa en fråga på innehållet men 

även i slutet då hon går igenom svaren. Anna däremot använder Spågumman i det 

inledande skedet. Spågumman, som den används av Bella, stämmer väl överens med 

Franzéns metod Att läsa mellan raderna där inferensfrågor ställs efter läsningen. Av 

stor vikt i arbetet med faktatexter är strategin Cowboyen som sammanfattar det lästa. 

Sammanfattning är en av de viktiga punkterna i såväl CORI som RT. En annan viktig 

del av CORI är att använda grafiska modeller vid läsning av faktatexter, vilket inte 

skedde i den beskrivna passagen. Tanken att förtydliga genom grafiska och semantiska 

strukturer, till exempel tankekartor anges som en av de viktigaste komponenterna i The 

National Reading Panels resultat och omnämns även i studiehandledningen till En 

läsande klass. 

5.2.4 Observation 4: Bella 

Den avslutande observationen genomförs även den i halvklass. Bella inleder med att 

säga ”idag ska vi jobba med ELK och det är en lyssningsövning”. ”Vi ska jobba med 

Konstnären, vem är det?” undrar Bella. Hon berättar också att eleverna ska få arbeta 

med en figur som de inte har använt sig så mycket av tidigare, och det är Cowboyen. 

”Jag berättar en saga och sedan när ni har lyssnat klart ska ni använda Konstnären”. 

Därefter instruerar Bella och säger att ”i slutet av lektionen ska ni få ett annat papper att 

sammanfatta på”. Bella berättar sagan som heter Bortbytingen (Lagerlöf 1986) och 

barnen sitter mycket koncentrerat och lyssnar. Sagan utspelar sig förr i tiden, säger 

Bella, och undrar hur det var i Sverige på den tiden. När sagan är slut tar Bella fram ett 

skrin som hon beskriver och säger ”i mitt skrin har jag något som alla har, ett gott 

hjärta”. Detta knyter an till sagans tema och Bella pratar vidare inom samma tema. Hon 

frågar hur man ska vara om man har ett gott hjärta och eleverna föreslår ”snäll”, 

”hjälpsam”, ”bry sig om alla” och ”om någon är ensam ska man ta med den hem”. 

Lektionen fortsätter och eleverna ombeds att ta fram konstnärerna och måla en bild från 

sagan. De ska också skriva en kort sammanfattning som ska klistras på baksidan av 

bilden. ”Skriv det viktigaste du kommer ihåg från berättelsen” uppmanar Bella. Barnen 

arbetar intensivt med uppgiften under 30 minuter då Bella avbryter arbetet och säger 

”nu är det ju så att Cowboyen har jobbat och så här skulle min mycket nedkortade 

version se ut”. Bella läser sin korta sammanfattning och ber därefter några av eleverna 

komma fram och visa sina alster samt läsa sammanfattningarna. 
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Eftersom Bella i den här lektionen utgår ifrån ett muntligt berättande blir upplägget 

något annorlunda än tidigare beskrivna sekvenser eftersom Bella endast använder sig av 

två strategier, nämligen Cowboyen och Konstnären. Till viss del aktiveras även barnens 

förkunskaper, men den förväntade strategin Spågumman är inte i fokus. Cowboyens 

funktion att sammanfatta det lästa blir avgörande eftersom Bella inte stannar upp och 

bygger stöd för eleverna under sagans gång. På det sättet kommer upplevelsen av det 

som Bella berättar mer i centrum än själva textanalysen. Sättet som sagoberättandet 

avslutas på, när Bella använder ett skrin och pratar om hur man ska uppträda mot 

varandra, ger en större tyngd åt upplevelsen än att se på detaljer i språket och under- och 

bakomliggande betydelser i texten. Det sociokulturella spåret med de kulturella 

verktygen för mediering syns tydligt, eftersom det handlar om en saga med rötter i 

gamla berättartraditioner. Det sociokognitiva perspektivet, där lärande genom 

observation är en viktig del för utveckling blir synligt när Bella vid slutet av lektionen 

använder sin egen sammanfattning som ett mönster för eleverna. 

6 Diskussion 

Studiens syfte har varit att granska de forskningsbaserade modeller som En läsande 

klass bygger på i förhållande till tidigare forskning inom området läsförståelse, samt 

genom observationer få en bild av det praktiska arbetet med läromedlet i två klassrum.  

En läsande klass utgår i huvudsak ifrån tre forskningsmodeller för undervisning i 

läsförståelse. Det är Reciprocal Teaching, RT, (Palinscar & Brown 1984), Transactional 

Strategies Instruction, TSI, (Pressley 2006) och Questioning the Author, QtA, (Beck 

1997). Huvuddragen i de två första modellerna har sedan brutits ned i fyra olika figurer, 

Spågumman, Reportern, Detektiven och Cowboyen. De fyra ovan nämnda har även fått 

sällskap av en femte figur, Konstnären, som ska hjälpa eleverna ”att skapa inre bilder”. 

Någon uttalad anknytning till en forskningsmodell för Konstnären finns emellertid inte. 

Den tredje modellen, QtA, överförs inte direkt till en figur utan sägs knyta an till 

samtliga fem figurer.  

Alla tre modeller som läromedelsförfattarna har valt att basera En läsande klass på 

finns representerade i tidigare forskning om läsförståelse (jfr 2.3), även om RT och TSI 

har en mer framskjutande roll än QtA.  

Enligt instruktionerna i läromedlet rekommenderas lärarna att arbeta med materialet 

30 minuter om dagen under 15 veckor per termin samtidigt som författarna påpekar 
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vikten av att anpassa tiden efter gruppens förutsättningar samt att undervisningen inte 

får bli instrumentell (En läsande klass 2014). Såväl Keene & Zimmermann (2013) som 

McKeown et al. (2009) lyfter i sin forskning riskerna med en alltför instrumentell 

tillämpning av läsförståelsestrategier och isolerad färdighetsträning. Keene & 

Zimmerman menar att nackdelarna med att undervisa i läsförståelse är när strategierna 

”[…] is taught in a rigid, formulaic fashion” (2013:605). Vidare framhålls att 

strategierna inte får förvandlas till ett system för att etikettera på bekostnad av 

upplevelsen av det lästa.  

I mina observationer framträder en bild av aktiva elever och ett lärande och öppet 

klassrumsklimat. Även om det inte uttalat finns uttalade kopplingar till övergripande 

förklaringsteorier i En läsande klass, framstår kognitiva, sociokulturella samt 

sociokognitiva teorier som grundläggande i arbetet med förståelsestrategier. De 

reciproka samtal som jag har sett exempel på i mina observationer är av stor betydelse 

för att en kunskapsutveckling ska ske. Genom modellering och byggande av 

stödstrukturer, som är centrala teman i såväl den sociokulturella och som i den 

sociokognitiva teorin, sker ett lärande i samspel i gruppen. Goda kopplingar syns även i 

hur språket används som ett redskap, mediering, för att öka lärandet och förstå 

omvärlden. Den kulturella aspekten av mediering syns i flera observationer där samtalen 

har rört sig om till exempel ord knutna till skidåkning eller berättande av traditionella 

sagor. Detta får ett särskilt värde för elever med annan kulturell bakgrund. De kognitiva 

traditionerna finns ständigt närvarande i arbetet med En läsande klass i så mening att 

samtalen utifrån strategierna ger möjligheter att assimilera nya ord och tolkningar men 

också en möjlighet att genom ackommodation förändra sina tidigare tankestrukturer. 

Elevernas kognitiva scheman utmanas och utvecklas med det aktiva deltagandet och 

genom nya erfarenheter. 

När observationerna genomfördes hade lärarna i mina studier arbetat med En läsande 

klass under drygt en termin. Arbetsgången i de observationer som jag har redogjort 

följer till övervägande del de instruktioner som ges i läromedlets handledning. Även om 

lektionerna inleds på lite olika sätt är barnen medvetna om att de ska arbeta med En 

läsande klass och de fem figurerna i läromedlet. Lärarna använder sig av figurerna i 

enlighet med läromedlets intentioner, däremot kan figurernas inbördes ordning variera 

beroende på texttyp. Den strategi som möjligen skiljer sig från instruktionerna i 

läromedlet är Konstnären som båda lärarna i mina observationer använder i slutet av ett 

användas under läsningens gång. När Konstnären används som avslutning blir 
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funktionen att illustrera det lästa snarare än att skapa inre bilder under pågående läsning. 

Kanske är det så att figuren Konstnären inbjuder till det arbetssätt som Anna och Bella 

använder på grund av sin utformning, eftersom det finns en naturlig koppling mellan en 

konstnär och en illustration.  

Englund (2006) menar att lärarens trygghet i ett ämne påverkar hur läromedlet 

används och det väcker frågan om hur ett material som En läsande klass används av en 

lärare med mindre erfarenhet och kunskaper som rör läsförståelse. Det är även att så 

läromedel används i större utsträckning i ämnen med en hög grad av struktur, såsom till 

exempel språk, vilket är intressant att reflektera över. Andra faktorer som påverkar val 

av läromedel är avsaknad av tid och fasta rutiner samt kriterier för urval. Så vilka 

effekter undervisning får där läraren inte har förutsättningar – i form av tid och 

ämneskunskaper – att kritiskt granska ett läromedel är en fråga som är central. 

Utifrån resultaten i studien kan jag urskilja två centrala områden inom vilka lärare 

behöver göra väl underbyggda val för sin undervisning i explicit läsförståelse. Det första 

området rör vikten av att kunna välja ett läromedel av god kvalitet, där läromedlet kan 

bli ett redskap för att förbättra elevernas läsförståelse. För att kunna göra goda val krävs 

rätt förutsättningar, i form av kunskap, tid och ekonomiska förutsättningar. Genom att 

skolan sätter fokus på läromedelsgranskning får eleverna i förlängningen ökade 

möjligheter för ökad måluppfyllelse.  

Det andra området gäller de didaktiska val en lärare måste göra i sin undervisning, 

utifrån det läromedel hon eller han har valt. Ett didaktiskt val är att kunna sovra i 

materialet och anpassa sin undervisning utifrån såväl gruppens som individens 

förutsättningar och behov. Det är viktigt att alla elever får möjligheter att utvecklas på 

utifrån sin nivå. Ett annat didaktiskt val är att avgöra hur mycket tid som ska läggas på 

strategiträning varje vecka. Ytterligare ett val rör hur läromedlets förståelsestrategier 

kan användas i all undervisning, inte bara i explicit strategiträning. 

7 Fortsatt forskning 

Förslag till fortsatt forskning, i anslutning till min studie, är att genomföra ytterligare 

observationer i samma klasser som gjorts nu. Det skulle då bli möjligt att undersöka om 

och hur arbetssättet med En läsande klass eventuellt har förändrats utifrån det faktum 

att lärarna har arbetat med läromedlet en längre tid, än vad som var fallet i den här 

studien. En annan tänkbar forskningsfråga skulle kunna vara att jämföra om det finns 
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några skillnader mellan val av arbetsätt för lärare med längre respektive kortare 

erfarenhet av undervisning. 
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Bilaga A Missiv 

Föräldrainformation inför klassrumsobservation 

 

Hej! 

Jag heter Therese Nilsson och arbetar med lärarutbildning på Linnéuniversitetet sedan 

snart två år tillbaka. Jag är i grunden utbildad 1-7 lärare med inriktning mot svenska, 

So-ämnen och engelska och har arbetat i skolans värld i 20 år. 

 

Under våren skriver jag en magisteruppsats i svenska med didaktisk inriktning som 

handlar om undervisning i läsförståelse. Jag har ett särskilt intresse för materialet ”En 

läsande klass” som har initierats av barnboksförfattaren Martin Widmark och kommer 

att vid två tillfällen vara med och observera hur klassläraren i ert barns klass arbetar 

med ”En läsande klass” i undervisningen. Observationen kommer således inte att 

fokusera på något enskilt barn i klassrummet utan inriktar sig på hur materialet används 

i svenskundervisningen. Underlaget från observationerna kommer sedan att användas 

och analyseras i koppling till teorier om läsförståelseundervisning. 

 

I den färdiga uppsatsen kommer såväl elever, klasslärare som skola att vara anonyma. 

 

Kontakta mig gärna om ni har några frågor! 

 

Med vänlig hälsning 

Therese Nilsson 

 

 

Fakulteten för samhällsvetenskap 

Institutionen för utbildningsvetenskap 

Linnéuniversitetet 

 

Tel: 0470-767443 

E-post: therese.nilsson@lnu.se 

mailto:therese.nilsson@lnu.se
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Bilaga B Observationsprotokoll 

Observationsprotokoll 

Skola: 

Klass: 

Klasslärare: 

Observatör: 

Tid:    Datum: 

 

Strategier: Antal 

exempel: 

Exempel (praktisk användning): 

Spågumman 

 Förutspår, ställer 
hypoteser 

 Innan, under och 
efter läsning 

 Skönlitteratur: 
Vad kommer att 

hända? 

Faktatexter: 

Utifrån egen 

kunskap kunna 

förutsäga vad 

texten kommer 

att säga 

  

Reportern 

 Frågor på tre 
nivåer: på, mellan 
(inferenser) och 
bortom (egna 
erfarenheter) 
raderna. 

 Under och efter 
läsning 
 

  

Konstnären 

 Skapar inre bilder 

 Under läsning 

 

  

Detektiven 

 Reder ut 
oklarheter, nya 

  



  

  

III 

ord och uttryck 
(repeterad 

läsning) 

 Under läsning 

 Använder 
förkunskaper eller 
slår upp ordet 

 

Cowboyen  

 Sammanfattar det 
viktigaste i texten 

 Under och efter 
läsning 

 Extra fokus vi 
läsning för att lära 
(fakta) 

 

  

 

 

 

 

 


