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ABSTRAKT 
 
Svenska elevers resultat i läsförståelse har gått tillbaka i internationella jämförelser och 
Skolverket anser att eleverna får för lite undervisning i läsförståelsestrategier. Syftet med 
denna studie var att beskriva, jämföra och analysera metoder som utvecklar läsförståelsen, 
speglade mot styrdokumenten och det sociokulturella perspektivet. Sju metoder har 
analyserats med Hellspongs metoder för textanalys, bland annat kunskapskritisk och 
strukturell analys. Resultatet visade att de utvalda metoderna alla svarar mot strävansmålens 
intentioner, om än i olika omfattning beroende på hur omfattande metoden var och metoderna 
stämmer väl in på det sociokulturella perspektivet. Den viktigaste gemensamma faktorn är 
lärarens betydelse som organisatör av undervisningen, modell för hur och när strategierna ska 
användas samt som stöd till eleverna i deras fortsatta arbete. 
 
Nyckelord: läsning, läsförståelse, läsförståelsestrategier, metoder, dialog 
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INLEDNING 
Genom mitt arbete som lärare har jag allt mer fördjupat mig i läs- och skrivutveckling och då 
främst för barn i skolår 4-6. Det har slagit mig att många elever har svårt att förstå och tolka 
texter. Så länge det gäller att hitta rena faktakunskaper i text går det oftast bra, men när det 
gäller att tolka eller läsa mellan raderna, då blir det svårare. Detta väckte ett intresse hos mig 
för att hitta metoder som utvecklar läsförståelsen, som inte är beroende av ett specifikt 
läromedel. Mina tidigare erfarenheter är att mycket av litteratur och fortbildning har fokuserat 
på de första skolåren och skolår 4-6 har ibland kallats det glömda stadiet. Ofta har 
läsinlärningen betraktats som avslutad, och lärare verksamma i de aktuella årskurserna har 
inte fått utbildning eller fortbildning i läsutveckling och läsförståelsestrategier.  
 
Den internationella undersökningen PIRLS studerar elevers förmåga att läsa. Elever från 
vanligen fjärde skolåret deltar och 2006 omfattade undersökningen 45 länder. PIRLS 
genomfördes för första gången 2001 och för andra gången 2006. Sverige deltog i båda 
undersökningarna. I den senaste undersökningen visade det sig att Sveriges resultat i 
läsförståelse har gjort en signifikant tillbakagång jämfört med 2001 (Skolverket, 2007). Detta 
visade sig inte bara vara ett problem i Sverige, även i Norge (Bråten, 2008) 
uppmärksammades liknande resultat. I USA hade man några år tidigare uppmärksammat 
nationella försämrade resultat i läsförståelse (RAND/Snow, 2001). 
 
Men varför är det då så viktigt med god läsförståelse? 
Vi lever i ett kunskapssamhälle, där vi översköljs med en mängd texter och information som 
vi ska kunna tolka, värdera, sovra och förhålla oss till. Texterna finns både i traditionell form: 
tidningar, böcker, kontrakt men också i digital form, via exempelvis datorer och 
mobiltelefoner. Detta ställer stora krav på läsaren, kanske till och med högre krav idag än för 
tjugo år sedan. 
 

Läsförståelse är en form av kompetens som är fullständigt avgörande i ett 
kunskapssamhälle som vårt. Det gäller inte bara i utbildningssystemet där 
förståelse av olika typer av texter är och förblir en viktig sida av elevernas förmåga 
att tillägna sig kunskap. Att kunna läsa med förståelse och förstånd är minst lika 
viktigt utanför utbildningssystemet för att nå ett fullvärdigt deltagande i arbetsliv 
och samhälle. (Bråten: 2008, s. 11) 

 
I denna studie kommer jag att beskriva, analysera och jämföra olika strategier för att utveckla 
läsförståelsen i skolår 4-6, speglat mot läro- och kursplaner och det sociokulturella 
perspektivet. 
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SYFTE 
Syftet med denna studie är att beskriva, jämföra och analysera några olika metoder för att 
utveckla läsförståelse, speglat mot det sociokulturella perspektivet och styrdokumenten 

Forskningsfrågor 
Vilka metoder finns och vilket innehåll har metoderna?  
Finns det överensstämmelse mellan metoderna och styrdokumentens mål? Om så är fallet, 
vilka mål omfattas av metoderna? 
Vilken potential har de olika metoderna? Finns det eventuellt begränsningar?  
Finns det gemensamma drag hos metoderna? Om så är fallet, vilka är dessa drag? 
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BAKGRUND 
I bakgrunden presenteras de ramfaktorer som styr skolans verksamhet, dvs läroplanen och 
kursplanerna. Vidare beskrivs mina teoretiska utgångspunkter: det sociokulturella perspektivet 
samt Bourdieus kapitalteori. Dessa aspekter kommer senare att vägas samman med resultatet i 
avsnittet diskussion. I bakgrunder beskrivs också barns läs- och skrivutveckling samt vad 
läsförståelse innebär. Kapitlet avslutas med att Skolverkets slutsatser av resultatet i PIRLS 
beskrivs samt att tidigare forskning återges.  

Ramfaktorer 
Här beskrivs de ramfaktorer som anger målen för det arbete som utförs i skolan. Läroplanen 
och kursplanerna är skolans styrdokument där målen finns beskrivna. Dessa konkretiseras 
sedan genom kommunala skolplaner, lokala arbetsplaner och pedagogernas arbete. Detta ger 
frihet men innebär också ansvar. Det är av stor vikt att de metoder skolan använder 
överensstämmer mot styrdokumentens mål för att ge eleverna bästa förutsättningarna för att 
nå målen. 

Läroplanen  
I Läroplanen dikteras skolans uppdrag, där det poängteras att eleverna ska kunna orientera sig 
i ett samhälle med snabb förändringstakt och stort informationsflöde. Detta kräver att eleverna 
kan tillägna sig ny kunskap och kritiskt granska fakta och förhållanden samt inse 
konsekvenserna av olika alternativ.  Den språkliga förmågan värderas högt, och vikten av att 
samtala, läsa och skriva framhålls (Utbildningsdepartementet, 2002). 

Kursplanerna 
Kursplanerna är indelade i strävansmål och uppnåendemål. Uppnåendemålen ska betraktas 
som lägsta acceptabla nivå dit eleven ska ha nått, det kan liknas vid golvet i ett hus. 
Strävansmålen är det skolans verksamhet ska sikta på att eleverna uppnår. Det kan liknas vid 
taket.  I Kursplaner och betygskriterier (Skolverket, 2008) för ämnet svenska står bland annat 
följande i strävansmålen: 
 

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven 
… 
-utvecklar sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor som 
texter med olika syften väcker samt stimuleras till att reflektera och värdera, 
-utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och 
anpassa läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär, 
… 
-stimuleras till eget skapande och till eget sökande efter meningsfull läsning samt 
till att ta aktiv del i kulturutbudet, 
-förvärvar insikt i hur lärande går till och reflekterar över sin egen utveckling och 
lär sig att både på egen hand och tillsammans med andra använda erfarenheter, 
tänkande och språkliga färdigheter för att bilda och befästa kunskaper. (s. 97-98) 

 
Vidare slås det i kursplanen fast att alla lärare har ett gemensamt ansvar för språkutvecklingen 
och måste vara medvetna om språkets betydelse för lärande. År 2008 är första läsåret som 
uppnåendemål för år 3 finns. Redan här finns krav på läsförståelse. Eleven ska kunna läsa 
elevnära skönlitterära texter, faktatexter samt instruktioner och kunna använda sig av 
innehållet muntligt eller skriftligt. Eleven ska också kunna samtala, ställa frågor, framföra 
egna åsikter och ge kommentarer. Dessa kunskaper och förmågor förväntas eleverna ha med 
sig när de börjar det fjärde skolåret. I mål att uppnå för femte skolåret står följande: 
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Eleven skall 
-kunna läsa med flyt både högt och tyst och uppfatta skeenden och budskap i 
böcker och saklitteratur skrivna för barn och ungdom, kunna samtala om  
läsningens upplevelser samt reflektera över texter, 
-kunna producera texter med olika syften som redskap för lärande och 
kommunikation, 
-kunna muntligt berätta och redogöra för något så att innehållet blir begripligt och 
levande, 
-kunna tillämpa de vanligaste reglerna för skriftspråket och de vanligaste reglerna 
för stavning samt kunna använda ordlista.  (s. 101) 
 

Eftersom eleverna förväntas kunna producera texter med olika syften måste de också vara 
vana att läsa och tolka texter skrivna för olika ändamål, det vill säga vara bekanta med olika 
genrer. Uppnåendemålen för år 5 är alltså lägsta acceptabla nivå, och både elever och 
pedagoger i år 4-6 ska också känna till målen för år 9. Uppnåendemålen för år 9 omfattar 
elevens förmåga att kunna delta i samtal och diskussioner och kunna sätta sig in i andras 
tankar. Eleven ska också kunna redovisa arbeten muntligt. Kunskapen att kunna förstå texter 
från olika genrer skrivs fram igen och eleven ska kunna reflektera över texter och sätta in dem 
i ett sammanhang (Skolverket, 2008).  
 
Det är ingen tvekan om att styrdokumenten tydligt kräver att eleverna får möjlighet att möta 
olika sorters texter, att reflektera, diskutera, lyssna och argumentera, oavsett ålder eller nivå. 
Detta går som en röd tråd genom styrdokumenten. Dessa mål hjälper eleverna att förstå texter, 
och det är tydligt utskrivet i uppnående målen, om än anpassat efter ålder, att elever ska kunna 
läsa texter och förstå dem och även uttrycka sina reflektioner antingen i tal eller i skrift.  

Teoretiska utgångspunkter 
Här presenteras mina teoretiska utgångspunkter, mot vilka jag senare kommer att spegla 
metoderna. Dels beskrivs det sociokulturella perspektivet, dels Bourdieus kapitalteori.  

Det sociokulturella perspektivet 
Det sociokulturella perspektivet lägger vikt vid att barnet föds in i en social värld som är 
utformad via historiska och kulturella processer. Det finns inte bara en utan flera vägar framåt. 
Man tar fasta på mångfalden i barnets utveckling, som påverkas av omgivande miljö och 
kultur. Barnets utveckling kan inte förstås genom enbart individuella förutsättningar och 
barnet betraktas som en social varelse. Utvecklingsprocessen är inte en spontan 
utvecklingsprocess utan är i hög grad en assisterad utveckling där betydelsefulla människor i 
omgivningen fungerar som vägledare. Det kan t ex vara kamrater, lärare eller föräldrar.  
Barnets utveckling är en kulturellt styrd process (Hundeide, 2006). Dysthe (2003) framhåller 
några centrala aspekter på den sociokulturella synen på lärande. Allt lärande sker i en social 
och kulturell kontext och är huvudsakligen socialt. Lärandet är distribuerat, vilket innebär att 
man tar vara på varandras kunskaper. För att lära sig använder man sig av olika verktyg och 
hjälpmedel, och språket är grundläggande i läroprocesserna.  
 
Vygotskij (1999) är en av förgrundsgestalterna inom det sociokulturella perspektivet. Han 
kritiserade Piagets utvecklingsteori och ansåg det förkastligt att inte ta hänsyn till 
omgivningens påverkan på individen. Vygotskij utvecklade teorier om tänkandets och 
språkets förhållande till varandra. Han ansåg att språkets primära funktion är den 
kommunikativa funktionen, och att det inte går att särskilja tanke och språk från varandra. 
”Ett ord utan betydelse är inte ett ord, utan ett tomt ljud. Ett ord som saknar betydelse tillhör 
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inte längre språkets rike.” (s. 37) Relationen mellan tänkande och språk är en föränderlig 
faktor och genomgår under utvecklingsprocessen både kvantitativa och kvalitativa 
förändringar. Språk och tänkande utvecklas inte i samma takt eller parallellt.  
 
Vygotskij myntade uttrycket den närmaste utvecklingszonen. Han gör skillnad mellan vad 
barnet klarar självständigt på egen hand och vad barnet klarar med hjälp av andras 
vägledning.  Naturligtvis kan inte barnet lära sig vad som helst på detta sätt, mognad och 
intellektuell nivå har avgörande roller. Men om uppgifterna ligger nära barnets nuvarande 
nivå kan de lyfta sig och med hjälp av andra utveckla sitt tänkande i rätt riktning, för att så 
småningom kunna göra det självständigt (Vygotskij, 1999). Tidigare frågade man sig om 
barnet var moget för att till exempel börja läsa. Och det gäller fortfarande, man måste alltid 
bestämma den lägsta tröskeln för inlärningen. Men det räcker inte. Man måste också hitta den 
högsta tröskeln för inlärning. Vygotskij ansåg att det är i spannet mellan trösklarna den 
optimala förutsättningen för inlärningen finns. Han lyfte också fram det framåtsyftande i 
synen på barnets utveckling. För Vygotskij spelade skolundervisning en mycket viktig roll i 
individens utveckling, den innebär en diskurs som möjliggör utvecklingsmöjligheter för nya 
former av tänkande (Bråten, 1998). Vygotskij (1999) belyste barnets språkutveckling; när det 
gäller språkets yttre sida går barnet från ett ord, till flera ord, till komplicerade satser. Däremot 
när det gäller barnets semantiska sida (innehållet) börjar de med helheten (barnets första ord 
är till betydelsen en hel sats) och övergår sedan till att dela upp begrepp och skapa inbördes 
kategorier och förhållanden. Detta gäller också tankeutvecklingen. Däremot är talet och 
språket inte en enkel återspegling av tankar, när tanken förvandlas till språk sker en 
omkonstruering. ”Tankarna uttrycks inte i orden, utan fullbordas i dem. ” (s. 406) Vygotskij 
ansåg att det inte räcker med språkets yttre struktur (talet) samt semantiken för att förklara 
språket. Det finns även det inre språket, det som inte uttalas men som hela tiden sker inom 
människan. Små barn har ett egocentriskt språk, språket är till största delen avsett för barnet 
självt, men detta avtar mer och mer, vokaliseringen blir alltmer obehövlig och meningslös.  
Det innebär att en ny typ av inre språk växer fram hos barnet, det utvecklas en abstraktion av 
språkets ljudmässiga sida (ofta vid 3-7 års ålder). Ytterligare ett djupare steg är tanken. ”Det 
som i tanken finns simultant, utvecklar sig successivt i språket. Man skulle kunna likna tanken 
vid ett svävande moln som släpper ifrån sig ett regn av ord.”(s. 66) Övergången från tänkande 
till språk är en komplicerad process där man styckar upp tanken och återskapar den i ord, och 
detta går via betydelsen av de ord man använder. Tanken uppstår inte ur intet utan baseras på 
ett motiv, våra drifter, behov, affekter och emotioner. Vygotskij menade att vägen från tanke 
till ord inte är rätlinjig och alltid densamma, den kan ta olika vägar.  
 

Bourdieus kapitalteori 
Den franske kultur- och utbildningssociologen Pierre Bourdieus metoder och begrepp har 
spelat stor roll i utbildningssociologin. Han etablerade begreppet kapital, vilket är symboliska 
och/eller materiella tillgångar som människan innehar.  Bourdieu skiljer mellan olika arter av 
kapital: kulturellt kapital (kultiverat språkbruk och förtrogenhet med den s.k. finkulturen), 
socialt kapital (släkt-, och vänskapsband, kåranda) och ekonomiskt kapital (materiella 
tillgångar), utbildningskapital (betyg, examina) samt vetenskapligt kapital (anseende i den 
akademiska världen). Ett annat viktigt begrepp hos Bourdieu är habitus, vilket innebär 
mönster som påverkar människans tänkande och handlande i den sociala världen. En persons 
habitus grundläggs genom de vanor hon får i skolan och hemmet och fungerar som ett 
handlingsmönster som ofta är omedvetet. Enligt Bourdieu kan habitus betraktas som 
förkroppsligat kapital. Kapital kan utvecklas och omvandlas, till exempel kan kulturellt och 
socialt kapital ge fördelar som stärker det ekonomiska kapitalet, studier kan påverka 
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utbildningskapitalet. Det fungerar också omvänt, om en person inte har eller inte förmår 
utveckla det kapital som i sammanhanget efterfrågas, kan personen i fråga känna utanförskap 
eller gå miste om möjligheter att utvecklas (Broady, 1998). 
  

Läs- och skrivutveckling 

Barns läsutveckling. 
Barns läs- och skrivutveckling föregås av barnets talspråksutveckling. Små barn lär sig 
utveckla språket genom rollekar, högläsning, rim och ramsor. Grunden till läs- och skrivvanor 
utvecklas innan man börjar skolan, och inom förskolan och förskoleklassen arbetar man både 
språkutvecklande och tränar den språkliga medvetenheten (Frost, 2006). Barns talspråk är en 
resurs för läsförståelse genom hela skolgången. Redan talutvecklingen i förskolan har 
betydelse för senare års läsutveckling högt upp i årskurserna. De talspråkliga färdigheter som 
utvecklas genom att barnet deltar i kognitivt utvecklande samtal ser ut att vara förelöpare till 
förmågan att läsa mer komplexa texter och kunna identifiera och tolka olika texter beroende 
av genre (Gröver-Aukrust, 2008). Vid läsinlärning behöver barnet både god fonologisk 
medvetenhet samt meningsfulla lärsituationer (Liberg, 2007a, b). Det svenska språket har ett 
alfabetiskt skriftsystem och för att förstå det måste barnet vara medveten om ordens 
underliggande fonologiska struktur (Taube, 2007). Taube definierar läsning som förmågan ”att 
få ut betydelsen av ett tryckt eller skrivet budskap.” (s 58) Då ingår två processer, avkodning 
och förståelse. Båda processerna är lika oumbärliga. Saknas en av dem kommer ingen läsning 
till stånd. Taube uttrycker det på följande sätt: ”Läsning = avkodning x förståelse” (s 58). Hon 
skiljer också mellan kontrollerade och automatiserade processer, när en process är 
automatiserad sker det utan att vi behöver tänka medvetet på det. Om avkodningen är 
automatiserad kan större kraft läggas på förståelsen och tvärt om, om barnets hela kognitiva 
kapacitet måste läggas på avkodningen, blir förståelsen direkt lidande.  
 
Det har i den läspedagogiska debatten funnits långvariga och stundtals inflammerade 
diskussioner om vilken undervisning som ger bäst förutsättningar för att lyckas med 
läsinlärningen. Två olika traditioner utkristalliserades. De så kallade phonics-förespråkarna 
ansåg bland annat att läsinlärning innebär en introduktion i skriftspråkets principer, 
medvetenhet om fonem har avgörande betydelse för att se samband mellan bokstav och ljud, 
förmågan att avkoda betonades samt att läsinlärning inte är en naturlig process utan måste 
läras in med en viss automatik. Först sedan kan man gå vidare till innehållet i texterna. Den 
tradition som motsade sig detta kallas för Whole- language-traditionen, som förespråkar att 
läsningen följer samma principer som när barnet lär sig tala, det är en del av den naturliga 
språkutvecklingen och läsfärdigheten uppstår när man läser meningsfulla texter, inte 
tillrättalagda läromedel. Medvetenheten om fonem är av underordnad betydelse (Frost, 2006). 
De ovan nämnda diskussionerna kallas ibland för läskriget och får väl sägas slutade oavgjort, 
numera är man inom forskarvärlden tämligen överens att båda inslagen krävs för lyckosam 
läs- och skrivutveckling (Liberg, 2007a; Taube, 2007). Liberg (2007a) anser att barnet i senare 
skeden av sin läsutveckling utökar sin repertoar som man kan läsa och skriva och blir mer 
medveten om varför den specifika texten läses eller skrivs. Läsningen är till för att uppleva 
och lära sig något, genom att samtala och/eller skriva om det kan man dela sin upplevelse med 
andra. Danielsson (Vetenskapsrådet, 2006) anser att barn vill förstå texter men saknar ofta 
kunskap om hur man gör. Det är av stor vikt att barnets läs- och skrivutveckling blir 
framgångsrik, annars hamnar barnet lätt i en ond cirkel där upprepade misslyckanden leder till 
minskat läsintresse och sämre självbild. Lyckas barnet kan det hamna i en positiv spiral, där 
barnet genom god självkänsla och gott självförtroende och med hjälp av omgivningens 
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positiva förväntningar tar sig an nya och svårare utmaningar och därmed sporras utvecklingen 
(Taube, 2007).  
 

Läsförståelse  
Enligt Taube (2007) är automatiserad och korrekt avkodning ett krav för god läsförståelse, 
men inte något som automatiskt ger det. Även erfarenheter från omvärlden, ordförrådets 
omfattning och förtrogenhet med skriftspråkets ordval och meningsbyggnad är viktiga 
faktorer i sammanhanget. En annan viktig faktor är elevens ställningstagande när den ställs 
inför en text. Vilken strategi är i sammanhanget bäst att använda? En effektiv läsare utmärks 
enligt Taube framförallt av en högt utvecklad flexibilitet. ”Att läsa med förståelse innebär att 
läsa på, mellan och bortom raderna.” (s 62). Mycket av informationen står inte utskriven i 
texten utan det är läsaren som tolkar och drar slutsatser utifrån sina erfarenheter och 
kunskaper. ”Läsförståelse tycks vara en produkt som står under inflytande av växelverkan 
mellan text och läsare. Läsarens aktiva medverkan i detta samspel är av avgörande betydelse.” 
(s. 62) 
 
Bråten (2008) anser att läsförståelse innehåller två huvudsakliga aspekter. Det handlar dels om 
att söka och hitta en innebörd eller mening som författaren på förhand lagt in i texten, dels om 
att få en djupare förståelse för vad texten handlar om. Det senare kräver att läsaren interagerar 
med texten, det vill säga inte bara tar över författarens prefabricerade mening utan också 
skapa egen mening genom att förena textens innehåll med sina egna redan existerande 
kunskaper. Dessa två aspekter är också beroende av ett flertal komponenter såsom avkodning, 
medvetenhet om tal- och skriftspråk, kognitiva förmågor och förkunskaper. Det är en vanlig 
missuppfattning att goda läsare bara läser igenom texter och omedelbart förstår vad som står 
där. Detta motsätter sig Bråten. Han anser att goda läsare tvärtom är mycket aktiva medan de 
läser och att denna aktivitet präglas av att de använder läsförståelsestrategier från hela tiden. 
Läsförstelsestrategier innebär till exempel att man förutser innehållet, att man ställer frågor till 
sig själv, summerar, försöker klargöra det som är svårt, drar slutsatser och gör tolkningar 
utifrån sina förkunskaper. Dessa strategier har Bråten och Samuelstuen (2005, i Bråten, 2008) 
delat in i fyra huvudkategorier. Den första kategorin är minnesstrategier, som är enklaste 
typen. Att minnas innebär här att repetera och upprepa information. Nästa kategori är 
struktureringsstrategier som innebär att läsaren binder samman och ordnar informationen och 
därigenom skaffar sig överblick. Den tredje kategorin är elaboreringsstrategier, vilket innebär 
att man fördjupar förståelsen genom att koppla samman med förkunskaper. Den fjärde är 
övervakningsstrategier, läsaren kontrollerar sin förståelse under läsningen och är beredd att 
ändra strategi om man inte förstår. De tre sista kategorierna är djupa strategier. Det är de tre 
som framförallt krävs för att läsaren ska utveckla en god läsförståelse.  
 

Tidigare forskning och undersökningar 
I utvärderingen av resultaten i PIRLS 2006 konstaterade Skolverket (2007): 
 

Förmågan att läsa och förstå längre texter har en mycket stor betydelse för eleverna 
för att de ska kunna gå vidare inom utbildning och i framtida yrkesutövningar. Ju 
längre man kommer inom utbildningen, desto mer av meningsskapandet är 
skriftspråkligt baserat och mer komplext. Skriftspråket är för överskådlig framtid 
den mest dominerande ingången till lärande och kunskaper. (s 12) 
 

Vid granskning av undervisningstiden noterade Skolverket att hälften av eleverna i Sverige får 
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mer än tre timmar i veckan av läsundervisning och/eller läsaktiviteter.  Det är mindre tid än 
vad elever i många andra länder får, och det är noterbart att endast hälften av Sveriges elever 
får denna tid. Skolverket ställde sig frågande till varför inte alla svenska elever får denna tid i 
skolan, eller ännu mera tid. När det gäller läsaktiviteter så är högläsning vanligt 
förekommande och användning av skönlitteratur och sakprosa har ökat markant sedan 2001. 
Däremot är uppföljningen av det lästa oftast en kommunikation mellan läraren och eleven, 
och svenska elever arbetar i huvudsak individuellt. Skolverket noterade att det är viktigt att 
läsa mycket men det är inte tillräckligt för att utveckla läsförmågan. Man måste också få lära 
sig olika lässtrategier, både när det gäller avkodning och förståelse, där det senare också 
inkluderar utvecklingen av ordförrådet. Det är mycket färre elever i Sverige än i andra länder 
som får delta i sådan undervisning. Skolverket ansåg att mycket litet tid avsätts i svenska 
skolan för att utveckla och förbättra elevernas läsförmåga: 1,6 gentemot 2,5 timmar per vecka 
i internationellt genomsnitt. Skolverket presenterade förslag till hur de anser skolan borde 
prioritera och utveckla arbetet. 
 

Läs- och skrivutvecklingen har traditionellt förlagts till de tidiga skolåren och till 
ämnet svenska. I fokus för undervisningen har varit att lära eleverna  att knäcka 
skriftkoden och utveckla sin avkodning. De senaste decenniernas forskning har 
visat att läs- och skrivutvecklingen påbörjas långt före skolstarten och att man i 
princip aldrig kan bli fullärd, det pågår långt upp i åldrarna. Det räcker inte att ha 
knäckt skriftkoden, för att på ett produktivt och reflekterande sätt kunna läsa eller 
skriva en berättelse eller en faktatext. Man måste i utbildningen kontinuerligt 
erbjudas undervisning i hur man på olika sätt kommer in i de skriftspråkliga 
textvärldarna. Det sker inte bara på svensklektionerna utan på lektionerna i alla 
ämnen. Alla ämnen förmedlas genom språket och utgör språkrum för lärande, 
vilket bland annat innebär att även det ämnesspecifika språket måste synliggöras. 
Lärare i alla ämnen bör därmed ha kunskap om läsandets och skrivandets betydelse 
för lärande och ha kompetens att stödja elevernas läs- och skrivutveckling inom 
respektive ämnen. ( s 13) 

 
Vidare konstaterades att formell färdighetsträning dominerar, trots att läroplaner och 
kursplaner betonar att lärandet ska ske i meningsfulla sammanhang och att språkutveckling 
alltid är knuten till ett innehåll. När insatser för kompetensutveckling sedan föreslogs var 
läsförståelsestrategier ett av sex prioriterade områden (Skolverket, 2007). 
 
Bråten (2008) ansåg att historiskt har inte läsförståelse tillskrivits någon större betydelse. 
Läsning handlade ofta om att kunna läsa vackert och kunna återge texten korrekt. 
Läsundervisning i de tidigare åren har ofta fokuserat på att knäcka läskoden och sedan har 
mindre uppmärksamhet fästs vid hur eleverna arbetar med texterna och undervisningen i 
läsförståelse. Bråten menade att Whole-Languagetraditionens framväxt under slutet av 1960-
talet gav bättre möjligheter för en god, tidig utveckling av läsförståelsen. Elevers 
förkunskaper och en meningsfull kontext blev viktiga förutsättningar för att eleverna skulle 
förstå texten. Under 1970-talet hamnade läsarens förkunskaper i fokus, hur kunskaperna 
ordnas och lagras i minnet samt hur vi tillägnar oss kunskap genom läsning.  Forskning kring 
schemateorier fick en framträdande roll. Schemateori innebär att läsaren har aktiverade 
scheman om olika företeelser. Schemat är generellt och abstrakt och kan med få drag omfatta 
en rad olika situationer. För att förstå en text om t ex en tunnelbanefärd måste du ha en bild av 
hur det går till att åka tunnelbana, för att kunna uppfatta detaljerna i texten. Dessa scheman är 
dels individuella, dels förankrade i det kulturella sammanhanget (Bråten, 2008).  
 
För den fortsatta forskningen har sedan frågor kring lässtrategier och metakognition fått en 
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central plats (Bråten, 2008). Vid genomläsning av litteratur som behandlar läsförståelse nämns 
framför allt tre amerikanska metoder som användes för att utveckla elevers läsförståelse. Två 
amerikanska forskare, Palincsar och Brown (1984), lanserade i början av 1980-talet en modell 
de kallade reciprok undervisning (RU, eng. RT).  De ansåg att avgörande för god läsförståelse 
var att eleven var medveten om varför man läser, att de kunde använda sig av sina 
förkunskaper, kunna förstå sammanhang och helhet istället för enstaka faktakunskaper, 
kritiskt värdera innehållet mot sina förkunskaper och sunt förnuft, vara medvetna om vilka 
metoder de använder och om de är användbara samt kunna göra inferenser (tolkningar, 
förutsägelser och slutsatser).  Utifrån dessa utgångspunkter formulerade Palincsar och Brown 
fyra aktiviteter som täckte de ovan beskrivna faktorerna. Metoden innebar att vid 15-20 
tillfällen skulle eleverna träna på följande fyra lässtrategier: sammanfatta texten, ställa 
relevanta frågor om texten, hitta och klargöra svåra ord och/eller begrepp i texten samt 
förutspå textens innehåll (Palincsar och Brown, 1984).  RU gav i efterhand fyra viktiga bidrag 
till läsförståelseundervisningen: vikten av att aktiviteterna ingår i en naturlig kontext, att 
eleverna är medvetna om vilka strategier man använder, fyra konkreta 
undervisningsaktiviteter som har god effekt på läsförståelsen identifierades samt att man 
vidareutvecklade begreppet stöttande. Det har också visat sig att RU haft störst effekt på 
elever som har svårt att lära, och de ska ingå i heterogena grupper när de lär sig metoden. RU 
genomfördes dock ofta som avgränsad träning under en begränsad tid vilket var en brist 
(Andreassen, 2008).  Ur metoden utvecklades sedan Transaktionell undervisning (TSU, eng. 
TSI) av bl a Pressley. Denna metod byggde också på att läraren var modell och visade 
strategier. Sedan använde eleverna strategierna i små grupper, med stort lärarstöd under lång 
period, vilket hade som syfte att strategierna skulle bli naturliga arbetsredskap för eleverna. 
Förutom de fyra huvudaktiviteterna från RU omfattade TSU också skapandet av mentala 
bilder av det lästa, tolkningar av texten samt göra aktiva kopplingar till sina förkunskaper. 
Denna metod användes framförallt för elever i 4:e och 5:e klass (amerikanska skolsystemet) 
(Pressley och McWharton-McDonald, 2006). Utvecklingen gick sedan vidare med att 
Begreppsorienterad läsundervisning (BLU, eng. CORI) utvecklades under 1990-talet av bl a 
Guthrie, och metodens kärna var läsengagemang. Det innebar en samverkan mellan 
motivation, begreppskunskap, strategianvändning och social interaktion.   Vid utvärderingar 
av metoden visade det sig att elever som jobbade enligt BLU fick bättre resultat än de som 
arbetade med metoder som inte lika uttalat involverade motivationens betydelse. Eftersom 
motivationens betydelse var enda särskiljande draget angavs detta som anledning till de goda 
resultaten (Guthrie, 2004).  
 
Från slutet av 1980-talet vann det sociokulturella perspektivet mark, vilket också märktes i de 
ovan angivna amerikanska metoderna, och forskningen blev allt mer inriktad på detta. 
Individen som en del av kollektivet lyftes fram och Vygotskij och Dewey var tydliga 
inspirationskällor. Dysthe (1996) var genom sin konstruktionistiska och interaktionistiska 
utgångspunkt inspirerad av Vygotskijs och framför allt Bakhtins tankar. Var och en måste 
bygga upp sina egna kunskapsstrukturer, det går inte att kopiera av någon annan rakt av. 
Kunskap byggs upp i samspel mellan individer. Med kunskap avsåg hon inte bara fakta och 
information. Eleven måste integrera informationen i befintliga kunskapsstrukturer, vilket i 
första hand sker genom språket. Värderingar och attityder är en integrerad del av 
kunskapskonstruktionen och dessa kan inte skiljas åt. Kunskapen måste också förankras i 
elevens livsvärld. ”...det slutgiltiga målet för inlärning är att göra eleven i stånd att förstå sig 
själv och förstå sin omvärld samt kunna göra bedömningar och handla som individ och som 
medlem av olika sociala grupper." (s. 47) Dysthe ansåg att muntligt och skriftligt språk 
jämställs alltför ofta. Hon menade att talande och lyssnande är språkliga processer av första 
ordningen medan läsande och skrivande är av andra ordningen eftersom de förutsätter de 
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förstnämnda. Klassrummet är en inlärningsmiljö, den språkliga aspekten kan inte separeras 
från andra aspekter som kännetecknar en god inlärningsmiljö.  Hennes viktigaste konsekvens 
av sin forskning var att ”skrivande och samtalande för att lära ska praktiseras inom ramen för 
det dialogiska eller flerstämmiga klassrummet, om inlärningspotentialen ska kunna utnyttjas 
till fullo”.  (s. 220) Hon menade att det inte finns några renodlade metoder som lärare kan 
använda för att "skriva- och-prata-för-att-lära” utan att kontextualisera den, det vill säga 
anpassa den till gruppen och situationen där undervisningen äger rum. Dock drogs några 
generella slutsatser där det monologiska klassrummet ställdes mot det dialogiska 
klassrummet. Monologiska klassrum lägger vikt på att förmedla, reproducera och mäta 
kunskap och den kunskapen finns ofta förutbestämd innan lektionen startar (hitta de rätta 
svaren). Undervisningen utgår ofta från given kunskap, läroboken, och kunskaperna knyter 
inte an till elevernas erfarenheter.  Dysthe motsade kritiker som menade att det monologiska 
klassrummet till stor del inte existerar längre i Skandinavien, Dysthe ansåg att eleverna talar, 
men talet är i stor utsträckning en utfyllnad i lärarens monolog, och blir mer av 
sammanfattande art. Grupparbeten garanterar inte heller dialog. I det dialogiska klassrummet 
betraktas förståelse som aktiv och social.  Förståelse och reaktion står i förhållande till 
varandra. Lärarna visar tilltro till elevernas förmåga och visar det genom reflektion i 
loggböcker och av skrivet material. Elever tränas i att vara en resurs för varandra, genom att 
ge respons. Detta visade sig dock i hennes studie vara ovant för eleverna, de var vana att det 
var böckerna eller lärarna som hade kunskapen. Under studiens gång ändrades deras 
uppfattning men det krävde en undervisningssituation där det eleverna säger eller skriver ska 
tas på allvar och betraktas som ett tillskott till kunskapsbygget. Eleverna måste också få 
tillgång till olika källor och lära sig jämföra dessa. Frågor som behandlas ska vara autentiska 
och öppna. Engagemang är mycket viktig, läraren måste visa att elevens deltagande och 
kunnande är intressant och viktigt. Elevernas delaktighet är en andra viktig aspekt, många 
elever sitter tysta eller är utstraffade, om eleverna får skriva en stund först och sedan tala om 
det de skrivit ökar chansen att fler talar. Läraren ska ställa höga, men adekvata, förväntningar 
på eleverna och visa det genom att vara delaktig i elevens talande och skrivande och betrakta 
det som primärkällor.  
 
Liberg (2007a) ansåg att en viktig aspekt när det gäller läs- och skrivförmågan är förmågan 
till textrörlighet. Det innebär att man använder det man redan läst eller skrivit för att förstå det 
som kommer längre fram eller för att skriva själv (framåtriktad textrörlighet) eller för att 
fördjupa och/eller förändra sin förståelse (bakåtriktad textrörlighet) samt att man kan gå ut 
från texten och koppla det till egna erfarenheter och förkunskaper (utåtriktad textrörlighet). 
Liberg konstaterade att många barn och ungdomar i skolan klarar av att läsa en text men de 
kan inte använda och förstå texten på ett djupare sätt, med andra ord är de inte särskilt 
textrörliga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

METOD 
I detta avsnitt redovisar jag min vetenskapliga ansats och val av metod för urval och analys av 
texter. Avsnittet avslutas med metoddiskussion.  
  
Denna studie är ett teoretiskt arbete, vilket innebär att man samlar in texter, ordnar, 
omstrukturerar, analyserar och gör en syntes av information som samlats in av andra. De 
utvalda texterna betraktas som det empiriska materialet och tolkas utifrån de uppställda 
forskningsfrågorna (Nyberg, 2000). För att göra detta utgår jag från en hermeneutisk ansats. 
Att förstå en text är att tolka den, det är en av hermeneutikens grunder. Det innebär metoder 
som skingrar oklarheter i en text men kan också användas för att visa på dubbla bottnar och 
dolda innehåll (Hellspong, 2001). För att en forskningsansats ska betraktas som hermeneutisk 
anser Alvesson och Sköldberg (2008) att den bör innehålla de grundläggande hermeneutiska 
aspekterna del-helhet samt förförståelse-förståelse. Meningen hos en del kan bara förstås om 
den sätts i samband med helheten, detta kallas för den objektiverande hermeneutikens cirkel. 
En text kan bara förstås om den sätts i en kontext. I mitt arbete speglas de utvalda metoderna 
mot styrdokumentens mål, det vill säga det som anger ramarna för den kontext där metoderna 
används. Förförståelse bidrar till att ny förståelse skapas och då omvandlas de nya 
kunskaperna till ny förförståelse. Förförståelsen påverkar också forskarens tolkning av sitt 
material. Detta kallar Alvesson och Sköldberg den aletiska hermeneutiken. För att förstå 
metoderna krävs en grundläggande kunskap om läs- och skrivutveckling, och kunskap om 
metoderna kan i sin tur öka läsarens kunskaper, och förändra förförståelsen. Min bakgrund 
som lärare gör att jag har en förförståelse för de texter jag valt och därmed påverkar det min 
tolkning. Slutligen bör en hermeneutisk ansats innehålla fler aspekter, såsom till exempel 
källkritik och analys av texten (Alvesson och Sköldberg, 2008). Ytterligare en anledning till 
den hermeneutiska ansatsen är att de utvalda texterna är brukstexter, det vill säga de är skrivna 
för att verka praktiskt (Hellspong, 2001). Enligt Ödman (1994) erkänner hermeneutiken att 
det finns flera sätt att förstå en företeelse, och att det inte finns en enda metod som passar. 
Hellspong (2001) rekommenderar att flera olika varianter av textanalys kombineras vilket jag 
använt mig av, detta beskrivs utförligare nedan.  Läsaren eller forskaren kan heller aldrig stå 
vid sidan om, neutral, utan är en del av tolkningen vilket betingas av att vi är historiska 
varelser (Ödman, 1994).  

Definitioner 
Jag har i bakgrunden redogjort för vad läsförståelse innebär men vill för tydlighetens skull i 
detta avsnitt tydliggöra vilka definitioner jag använt mig av för begreppen läsförståelse, text 
och metod. Jag tydliggör också varför jag omväxlande använt mig av orden barn och elever. 
Läsförståelse. Jag använder mig av Bråtens (2008) definition av läsförståelse: ”Läsförståelse 
är att utvinna och skapa mening när man genomsöker skriven text och samspelar med den.” (s 
13-14) 
Text. I detta arbete avser jag med text skriven text som läses på papper eller skärm (dvs digital 
text). Ofta omfattar läsförståelse även det vidgade textbegreppet, som innebär att budskap 
överförs på annat sätt än genom det skrivna ordet, exempelvis genom bild, musik, drama 
(Liberg, 2007). Jag behandlar dock inte detta begrepp vidare i studien.   
Metod. Vad innebär en metod, i detta fall för undervisning i läsförståelse? Jag använder mig 
av Svenska Akademins Ordboks definition av metod som bland annat innebär ett planmässigt 
förfarande vid lösande av en teoretisk uppgift (Svenska akademien, 090502). 
Barn/elever. Beroende på vad avsnittet behandlar använder jag mig ibland av ordet barn, 
ibland av ordet elever. Ordet barn skriver jag exempelvis när det handlar om barns tidiga 
språkutveckling och hemmiljö, det vill säga när ordet ingår i större sammanhang än skolan. 
Ordet elev används när texten är skolrelaterad.  



 12 

 
Etiska överväganden. 
Inga specifika överväganden har gjorts inom denna studie, eftersom det empiriska underlaget 
består av texter som är publicerade för allmänheten. Dock har jag under studien varit 
medveten om risken att jag förvanskar författarens intentioner vid sammanfattning och 
tolkning, se vidare i metoddiskussion.  

Sökmetoder 
Eftersom jag sedan tidigare intresserat mig för detta ämne hade jag en del litteraturförslag 
som jag redan kände till. Jag blev också rekommenderad litteratur genom personlig 
kommunikation och slutligen använde jag mig av dator för att göra litteratursökningar. Vid 
litteratursökningen använde jag mig av de databaser som Luleå tekniska universitet 
tillhandahåller över internet, norrbottensbibliotekens gemensamma plattform bibblo.se samt 
google.se. Sökord har varit läsförståelse, reading comprehension samt reading instructions.  

Avgränsningar 
Barns läsutveckling är ett brett fält med många infallsvinklar och faktorer som påverkar. För 
att få ett hanterbart arbetsunderlag tvingades jag avgränsa det fält som jag undersöker. Min 
studie fokuserar på arbetet i klassrummet, som leds av klassläraren. Nedanstående faktorer 
påverkar i hög grad elevernas förutsättningar och behov och därigenom undervisningens 
upplägg och genomförande. Men framförallt gäller också det omvända förhållandet, beroende 
på vilket arbetssätt läraren har kan nedan beskrivna faktorers betydelse öka eller minska. 
Dock fördjupar jag mig inte vidare i dessa områden i denna studie.  
Hemmiljö och socioekonomiska faktorer. Forskning visar att barns hemmiljö har stor 
betydelse för en framgångsrik läsutveckling och att det läses mindre i hemmen i dag jämfört 
med för några år sedan. (Skolverket, 2007) Även socioekonomiska faktorer spelar in (Liberg, 
2007).  Vetenskapsrådet (2006) skriver att den första läs- och skrivundervisningen har stor 
betydelse för om barnen ska klara en lång utbildningstid och sedan de krav som ställs i 
yrkeslivet. Men tiden i skolan räcker inte till. Föräldrar och skolan har därför ett gemensamt 
ansvar för att hjälpa barnen att lära sig läsa och skriva, och öva upp en bra läsförståelse som 
barnet har nytta av under resten av livet.  
Annat modersmål. En stor andel av de svenska barnen har ett annat modersmål än svenska. 
Även inom denna grupp sjunker resultaten i PIRLS (Skolverket, 2007). Framförallt är det 
pojkarna som har ett bristande läsintresse. Forskning visar att det hänger ihop med frågor 
kring identitet och självbild, sociala förhållanden och krav på jämställdhet i det moderna 
samhället (Myrberg, 2007). 
Elever i behov av särskilt stöd. I svensk skola är det ca 10 procent av eleverna som är i behov 
av särskilt stöd och av dessa får två tredjedelar stöd av speciallärare/specialpedagog 
(Skolverket, 2007).  Det är dock långt ifrån alltid som enskilt stöd är den bästa lösningen, 
elever som fått specialundervisning under lång tid kan tillägna sig en känsla av vanmakt och 
initiativlöshet (Frost, 2006). Stensson (2006) varnar dock för att svensk skola blivit allt för 
rädd för att ge elever enskild undervisning under kortare perioder, hon menar att det kan för 
en del elever underlätta att i lugn miljö och med enskilt, riktat stöd få lära sig rätt metoder 
som de sedan kan använda sig av vid arbete i klassrummet. 
Läs- och skrivsvårigheter. Bråten (2008) anser att för elever med dyslexi är det viktigt med 
effektiv kompensation genom väl utvecklade strategier, stort socialt stöd och aktivt bruk av 
tekniska resurser för utveckling av god läsförståelse.  

Urval av läsförståelsemetoder 
De metoder som valdes ut för bearbetning valdes med avseende på att metoden är applicerbar 
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i åk 4-6 samt att metoden inte är beroende av ett specifikt läromedel. Jag försökte täcka olika 
aspekter, såsom digitala texter, skönlitterära texter och faktatexter. Den litteratur som slutligen 
valdes ut när det gäller metoder för undervisning i läsförståelse bestod av åtta textböcker, 
totalt tio metoder genomlästes. Av dessa metoder kände jag till två sedan tidigare, Chambers 
boksamtal och Körlings kiwimetod. Tre av metoderna valdes bort efter genomläsningen. Den 
första texten behandlade läsförståelse och digitala texter (Bråten och Strömsö, 2008) och var 
relativt allmänt hållen, vilket försvårar tolkning av texten. Digitala texter i kombination med 
utvecklingen av läsförståelse är ett spännande ämnesområde som förtjänar en mer specifik 
analys och mer utrymme än vad som är möjligt i denna studie. Den andra metoden som valdes 
bort behandlade vikten av att arbeta med flera olika sorters texter (Bråten och Strömsö, 2008) 
och dess metodtips liknar i stor utsträckning den explicita läsförståelseundervisningen 
(Andreassen, 2008), vilken är en av de metoder som beskrivs. Den tredje metoden gäller 
arbetet med läs- och skrivutveckling i Nya Zeeland och som beskrivs i Lyckas med läsning 
(övers. Johanesson-Vasberg, 2001). Den överensstämmer på många punkter med 
Kiwimetoden och därför fann jag det inte motiverat att beskriva även denna metodik. För att 
även få med ett internationellt perspektiv (även om flera av de andra metoderna har sitt 
ursprung i andra länder) finns ett exempel från USA med (Allington och Johnston, 2002). Jag 
övervägde dock om deras text kunde betraktas som metod eller inte, men eftersom den 
innehåller konkreta råd till läraren och för organisationen av arbetet ansåg jag texten beskriva 
en metod. 

Översättningar och sekundärkällor 
I de fall där svensk översättning har funnits har jag använt mig av detta. I några fall har jag 
översatt engelska texter. Sekundärkällor bör alltid undvikas (Backman, 1998; Nyberg, 2000) 
men i något enstaka fall har det varit oundvikligt då jag inte lyckats spåra ursprungskällan.  Så 
är fallet med Questioning the Author som Reichenberg (2008) studerat. Metoden har dock 
anpassats till svenska förhållanden av Reichenberg och hon har genomfört egna vetenskapliga 
studier av metoden varför jag anser det berättigat att betrakta Reichenbergs arbete som 
förstahandskälla. Jag har inte heller använt mig av Bourdieus franska originaltexter, utan 
förlitat mig på Broadys (1998) tolkning av Bourdieu. 
 
Databehandling och analysmetod. 
De valda metoderna lästes igenom ett flertal gånger, och sedan sammanfattade jag respektive 
metod. Eftersom de är olika till sin natur (en del täcker bara en viss del av undervisningen, 
andra har ett helhetsperspektiv över hela skolsituationen), samt att de är olika detaljerat 
beskrivna av författarna ser också sammanfattningarna inbördes olika ut. Jag strävade efter att 
återge så noggrant som möjligt, men samtidigt korta ner eftersom textmassan annars skulle bli 
alltför omfattande. Sedan följde genomläsningar omväxlande mellan litteratur och 
sammanfattningar för att kontrollera att det väsentligaste ingick i sammanfattningen. Sedan 
följde flera genomläsningar för att besvara mina forskningsfrågor. Som ovan beskrivits räcker 
oftast inte en metod när texter ska analyseras. Jag använde mig av Hellspongs (2001) metoder, 
kombinerade med varandra för att kunna belysa forskningsfrågorna. Nedan beskrivs vilka 
analysmetoder som jag använt mig av samt vilka frågor jag ställt till texterna under respektive 
analys. På grund av de olika metodernas inbördes olikheter är det inte alltid möjligt att ställa 
samma frågor till alla texter. För att tydliggöra detta avsnitt är respektive forskningsfråga 
underrubrik. 
 
Finns det överensstämmelse mellan metoderna och läroplanens och kursplanernas mål? Om 
så är fallet, vilka mål omfattas av metoderna? Strukturell analys tillämpades, vilken är en mer 
övergripande analys som kan täcka många olika aspekter av en text, det kan gälla både en text 
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språkliga, innehållsliga och sociala struktur.  Den strukturella analysen fungerar ofta som ett 
komplement till andra analysmetoder (Hellspong, 2001). Den fråga som ställs till texten 
behandlar textens relevans i sammanhanget, i detta fall mot styrdokumenten.  
 
Vilken potential har de olika metoderna? Finns det eventuellt begränsningar?  
Kunskapskritisk analys tillämpades, vilken syftar till att se efter vad för slags kunskap en text 
ger och pröva den kritiskt (Hellspong, 2001). Några exempel på kunskapskritiska frågor är: 
Är innehållet relevant i förhållande till dess syfte? Är det en fast kunskap, det vill säga kan 
den prövas empiriskt? Vad är texten underbyggd av, vad ligger till grund för den? Har 
författaren själv varit en del av textens verksamhet? Ger texten värdefull kunskap, på vilket 
sätt? Vilken är den viktigaste lärdomen (Hellspong, 2001)? 
 
Finns det gemensamma drag hos metoderna? Om så är fallet, vilka är dessa drag?  För att 
jämföra texterna med varandra användes komparativ analys samt kunskapskritisk analys. Den 
först nämnda innebär att texter jämförs för att undersöka likheter och/eller skillnader. De 
frågor som ställdes var: Finns idéer från andra texter i texten? Vilka likheter/skillnader finns 
det i texternas yttre förutsättningar? Vilka teman tar de upp? Finns det delämnen (Hellspong, 
2001)? 
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RESULTAT  
I detta avsnitt behandlas resultatet av forskningsfrågorna som också bildar underrubriker. 

Vilka metoder finns och vilket innehåll har metoderna?  
Nedan beskrivs de utvalda metoderna. Jag inleder med de metoder som är mer avgränsade och 
avslutar med metoder som har ett helhetsperspektiv.  

Questioning the Author 
Reichenberg (2008) har modifierat och arbetat med metoden Questioning the Author (QtA) 
som ursprungligen utarbetades vid Learning Research and Development Center, University of 
Pittsburgh. (Beck et. al. 1997, 1998, refererad i Reichenberg, 2008). Reichenberg genomförde 
tre studier baserade på modellen, bland annat ingick en klass i skolår 5. Precis som namnet 
antyder går det ut på att ifrågasätta textförfattaren och metoden kan användas för både 
skönlitterära texter och faktatexter. Syftet med QtA är att bryta ner avståndet mellan läsaren 
och författaren. På så sätt kan eleverna ifrågasätta det författaren skrivit och skulden för att 
inte förstå ligger därmed på författaren, inte på den enskilda eleven. Men metoden nöjer sig 
inte med att få elever att kritisera utan ytterligare ett syfte är att träna dem på att bli aktiva och 
medskapande genom att ställa frågor till texten och ge förslag till förändringar. Läraren har en 
central roll i QtA. Genom att planera texternas genomgång och vara aktiv i diskussionerna är 
läraren en modell för lärandet. Läraren rekommenderas dela in klassen i små grupper, för att 
alla ska komma till tals och inte behöva utsättas för att till exempel läsa högt i stor grupp. 
Reichenberg har utvecklat en lathund för läraren, där varje moment av genomgången är 
noggrant planerad. Innan texten läses tillsammans med eleverna ska läraren segmentera 
texten, vilket innebär att läraren förutspår var eleverna kommer ha svårt att förstå texten. När 
eleverna får texten ska de läsa igenom den tyst först, detta för att få en helhetsbild av 
innehållet. Sedan läses texten högt tillsammans, segment för segment. Efter varje segment 
diskuteras det lästa. Vidare sammanfattas alltid vad som framkommit under diskussionen, 
vilket elever gärna kan göra. Eleverna bör uppmuntras att läsa aktivt genom att ställa frågor 
till texten och författaren. Lämpliga frågor kan exempelvis vara: Är det något ni saknar i 
texten? Vad måste vi själva lägga till för att förstå? Har författaren uttryckt sig tillräckligt 
klart? Är det något ni skulle vilja uttrycka på ett annat sätt? Om eleverna kör fast, bör läraren 
tänka högt för att vara en modell för hur strategierna kan användas. Läraren bör uppmuntra 
eleverna att gå tillbaka i texten och knyta ihop med vad de läst tidigare med det senast lästa, 
och dra en slutsats: Hur hänger det ihop med vad vi tidigare läst i texten? Vad har författaren 
lagt till här?  
 
I studiens inledning noterar Reichenberg att lärarna i diskussionen med eleverna ställde frågor 
där endast ett svar var möjligt och att lärarna sällan bad elever utveckla eller fördjupa sina 
svar. Inte heller tog läraren tillvara elevernas eventuella bakgrundskunskaper i ämnet. När 
lärarna var införstådda med modellen var de tydligare med hur de inledde textarbetet, ställde 
öppnare frågor till eleverna och visade på olika strategier och tankemönster. Reichenberg 
anser att ett mål ska vara att få eleverna att läsa med både hjärta och hjärna, dvs koppla texter 
och frågeställningar till deras egen vardag och tidevarv. Det finns också en risk att läraren 
planerar för detaljerat, det är viktigt att under lektionen vara flexibel och ta till vara på elevers 
frågor och tankar. När textarbetet avslutas, är det av stor vikt att texten sammanfattas eller att 
några slutsatser dras, eleverna kan också betygssätta texten, så att de känner att arbetet är 
avslutat. Reichenberg poängterar att QtA inte ska användas vid varje lästillfälle, men för att 
skola in eleverna i den aktiva läsarrollen, och så småningom spontant kunna använda 
modellen.  



 16 

En strategi för faktatexter av Ingvar Lundberg 
Ingvar Lundberg är en av världens främsta läsforskare och har bland annat skrivit böcker om 
såväl dyslexi som kartläggningsmetoder för läsning och skrivande. Lundberg (2006) anser att 
läromedel i exempelvis natur- och samhällsvetenskapliga ämnen ska användas för direkt 
undervisning i läsning och att alla elever behöver sådan undervisning. Läromedel anklagas 
ibland för att vara för komprimerade men Lundberg anser att den kritiken endast är befogad 
om eleven utelämnas till att själv läsa texten. Eleverna måste få systematisk vägledning i hur 
man läser faktatexter. Han menar att det finns två viktiga moment som eleverna måste 
behärska för att klara av att ta till sig textens innebörd. Den första delen är att upptäcka 
textens uppbyggnad, det vill säga se författarens plan för textens uppbyggnad så det går att 
göra kopplingar mellan olika delar av texten. Den andra delen är att kunna koppla till egna 
erfarenheter, vilket innebär förkunskaper och erfarenheter som görs inom området utanför 
texten, till exempel genom laborationer. Ett läromedel måste vara integrerat i en 
undervisningsprocess och vara en del av samspelet mellan elev, lärare och ämnesinnehåll.  
 
Lundberg delar in textbearbetningen i tre faser: före läsningen, under läsningen och efter 
läsningen. Bearbetningen före läsningen är ett mycket viktigt moment, speciellt för svaga 
läsare som ofta har undvikande strategier eller inte känner entusiasm på grund av tidigare 
misslyckanden. I första fasen får eleverna överblicka ett avsnitt genom att läsa rubriker, titta 
på bilder och faktarutor. Sedan diskuterar man vad avsnittet kan tänkas handla om. Elevernas 
förkunskaper bör också diskuteras. Sedan kan eleverna förutspå vad de tror kapitlet kommer 
att handla om och ställa frågor som de vill ha svar på. I den här fasen är det lämpligt att 
läraren sammanställer en tankekarta över klassens förkunskaper. Eleverna återvänder sedan 
till textens rubriker och illustrationer och försöker hitta nyckelbegrepp för avsnittet, samt 
förklara dem med egna ord. Lundberg varnar dock för att förklara alla okända ord, de riskerar 
då att tas ur sitt sammanhang och upplevas som abstrakta av eleverna. Sedan får eleverna inte 
heller någon träning i att själva komma fram till innebörden genom att nyttja ledtrådar i texten 
och sina allmänna kunskaper. Vill man träna en del begrepp specifikt, rekommenderar 
Lundberg att man med hjälp av orden skapar olika spel, till exempel memory, domino och 
bingo. Läsningen av faktatexter är en aktiv process där läsaren är medskapare och skapar 
innebörder utifrån sina förkunskaper och förväntningar. Under den gemensamma läsningen är 
det viktigt att eleverna tränas i att stanna upp, fundera över vad som står skrivet (både 
uppenbart och mellan raderna), samt fundera över vad som kan tänkas komma. Eleverna kan 
också under läsningen ställa frågor till varandra. Efter läsningen utvärderas de tankekartor 
som gjordes före läsningen. Vad har man fått svar på? Vad kan man fylla på tankekartan med? 
Finns det nya begrepp som man lärt sig? Nu kan man även be eleverna formulera nya frågor 
som man vill ha svar på, till dessa frågor behöver inte svaren finnas i texten, utan man kan 
tänkas använda andra källor när dessa ska besvaras. Lundberg betonar samtalets betydelse 
efter läsningen. Det är då förbindelserna mellan elevernas egna kunskaper och texten skapas. 
Lärarens frågor har avgörande betydelse, ställer läraren slutna frågor som bara handlar om att 
repetera faktakunskaper, koncentrerar sig eleverna på det. Om läraren istället ställer öppna 
frågor som kräver inferens, tränas eleven i att gå under textens yta och komma åt dolda 
innebörder.  

Boksamtal 
Enligt Chambers (1993) har samtalet en stor roll i utvecklandet av reflekterande och tänkande 
läsare. Han menar att många inte vet vad de tänker förrän de uttrycker det i ord, och att man 
genom att lyssna på andras tankar kan utveckla sina egna. Han ser inte boksamtalet som en 
renodlad metod, mer som en idé, förankrad i Wolfgang Isers teorier. Metoden passar främst 
för skönlitterära texter. Chambers skriver att boksamtalet utvecklas fortlöpande, och varje 
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lärare hittar sin form för detta arbete, därför kan detaljerade instruktioner inte skrivas. 
Chambers anser att det finns tre ingredienser i ett samtal om en bok: utbyta entusiasm, 
frågetecken (svårigheter) samt kopplingar (hitta mönster och gemensamma nämnare).  
I samtalet finns det olika sätt att tala. Man kan tala för sin egen skull, för att klargöra sitt eget 
tänkande. Man talar till andra, med syftet att delge. Man kan också säga något tillsammans, då 
drivkraften är att tillsammans försöka reda ut något som är svårbegripligt. Varje medlem i 
gruppen vet något men ingen vet allt. Tillsammans kan man gemensamt upptäcka mer än vad 
varje enskild annars skulle ha upptäckt. En fjärde aspekt av att tala är att eleverna upptäcker 
något nytt utifrån sin begreppsvärld.  Lärarens roll är viktig, menar Chambers. Beroende på 
hur läraren uttrycker sig kan han/hon hämma eller sporra elevernas deltagande. Ordet ”varför” 
bör undvikas. Då är ”Jag undrar...” en bättre inledning på frågor. Det är också viktigt att 
läraren uppmuntrar eleverna att berätta det som redan är uppenbart, det är en ingång till nya 
tankegångar och frågeställningar.  Läraren ska ha rollen som ordförande, men ska inte 
presentera sin egen tolkning av texten förrän långt fram i diskussionen. Lärarens uppgift är att 
föra tillbaka läsarna till texten och till de aspekter av texten som intresserar dem. Eftersom 
läraren ska kunna balansera samtalet och fördela talutrymmet samt kunna ställa frågor på 
texten, är det viktigt att han/hon är noga inläst på texten. En del lärare oroar sig för att inte ha 
de rätta svaren på frågor som eleverna ställer och den rollen menar Chambers att läraren 
måste släppa. Allt måste inte heller dissekeras och besvaras. Frågor kan lämnas, det kan lämna 
kvar ett intresse hos eleven att diskutera boken igen, en annan gång. En annan viktig roll som 
läraren har är att medvetandegöra eleverna om sin kunskapsutveckling, när de uttrycker något 
de vet kan läraren med fördel fråga ”hur vet du det” så att eleven reflekterar över sin kunskap 
och hur han/hon kom fram till det. Enligt Chambers innehåller boksamtalet tre varianter av 
frågeställningar: grundfrågor, allmänna frågor och specialfrågor. Grundfrågorna behandlar 
vad eleverna gillade/inte gillade, om de har några frågetecken eller ser några mönster. Dessa 
frågor besvaras ofta relativt kort. De allmänna frågorna vidgar språk- och referensområdet 
man rör sig i, ger material för jämförelser och tillför idéer, information och åsikter som 
utvecklar förståelsen. Frågorna kan handla om vad man trodde boken handlade om innan man 
läste den, om man läst liknande böcker, särskilda ord eller uttryck som man tyckte om/inte 
tyckte om, vill du ändra på något, om du ska berätta om den för någon annan vad skulle du 
säga då och så vidare. Den tredje kategorin, specialfrågorna, behandlar den specifika textens 
särdrag och karaktär. Frågorna som handlar om hur lång tid det tog för händelserna, var/när 
utspelar sig historien, vem berättar texten, vem blev du mest intresserad av och liknande är 
relevanta. Frågorna måste alltid  varieras utifrån bokens innehåll och gruppen som deltar i 
boksamtalet.  
 
Vilken text ska man då välja? Enligt Chambers ska urvalet vara varierat. Ibland kan det vara 
lämpligt att eleverna är delaktiga i valet av gemensamma texter men läraren måste också styra 
för att visa nya vägar för eleverna. Här kan olika genrer, berättarform, tidsepoker och så 
vidare ge eleverna värdefull kunskap.  

Explicit läsförståelseundervisning 
Andreassen (2008) har utifrån de i bakgrunden beskriva metoderna reciprok undervisning, 
transaktionell undervisning och begreppsorienterad läsundervisning kommit fram till riktlinjer 
för god undervisning i läsförståelse. Han rekommenderar dem främst för elever i skolår 4-7 
och de kan användas både för skönlitterära texter och faktatexter. Explicit 
läsförståelseundervisning innebär att undervisningen är konkret och direkt där läraren 
förklarar och demonstrerar. Målet är att rikta elevernas uppmärksamhet mot vad de själva kan 
göra för att förstå texten så bra som möjligt. Motsatsen är implicit läsförståelseundervisning 
som innebär att läraren ger eleven kontrolluppgifter efter att en text lästs igenom eller att 
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läraren i förväg förklarar alla svåra ord. Andreassen menar att det är viktigt att alltid komma. 
ihåg att förståelse kommer som en följd av elevens eget kognitiva arbete, och att 
strategianvändning är en viktig del av detta arbete. Detta står i nära förbindelse med dialog 
och samspel med andra. En lärare som ställer frågor på hög kognitiv nivå för att locka fram 
aktiva handlingar tar ofta sin utgångspunkt i elevernas förkunskaper och frågorna stimulerar 
eleverna att dra slutsatser och motivera sina svar. Dialogen är central, därför ska frågor vara 
öppna, elevernas svar ska inte bedömas enligt rätt eller fel, och läraren bör bemöta elevernas 
utsagor med intresse och nyfikenhet. Lärarens stöttande roll är mycket viktig, och det är tack 
vare den som eleven senare klarar av att använda strategierna på egen hand. Målet ska alltid 
vara att eleverna ska bli självreglerade brukare av strategierna, vilket innebär att de kan 
bedöma när och hur olika strategier bör användas. Läraren måste själv vara förtrogen med 
strategierna och använda sig av dem inför eleverna för att eleverna ska kunna lära sig dem. 
Börja från grunden med eleverna genom att rikta deras uppmärksamhet mot sig själv som 
läsare. Genom att ställa frågor till dem hur de brukar/kan göra uppmärksammar de sina egna 
strategier och blir medvetna om sitt lärande. Därefter bör olika strategier introduceras en efter 
en, så de lär sig dem grundligt. Det är då också viktigt att uppmärksamma i vilka situationer 
strategin är användbar. Framförallt har den totala undervisningsmiljön en avgörande roll. 
Klassrumsatmosfären måste vara tolerant så eleverna vågar prova sina kunskaper. De sociala 
ramarna ska vara tydliga och strukturerade, vid exempelvis grupparbeten ska alla känna till 
rutiner och de krav som finns.  Läraren måste också ge eleverna uppgifter där deras kunskaper 
kommer till användning och alltid i anslutning till aktuella begrepp och ämnesområden inom 
respektive skolämne.  
 
Andreassen rekommenderar att strategiundervisningen ser ut som följer: Förklara de aktuella 
strategierna. Förklara i samspel med eleverna vad strategierna går ut på, varför de är viktiga, 
när det är motiverat att använda dem. Detta ska gärna ske i anknytning till texter som berör 
aktuella arbetsområden. Läraren visar strategin upprepade gånger och tänker högt, detta kan 
senare andra elever också göra. Detta kan ske både strukturerat och spontant i olika 
undervisningssituationer. När strategin är väl genomgången kan eleverna arbeta med det i 
grupper, genom strukturerade uppgifter. Rutinerna ska vara kända av alla. Senare kommer 
eleverna klara av att använda sig av strategierna självständigt, vilket är det slutgiltiga målet.  
 

Britta Stenssons arbetsmetod. 
Stensson (2006) är verksam som lärare i årskurs 1-5 och har under många år utarbetat sin 
strategi för att utveckla elevernas läsintresse och läsförståelse. Hon betonar den skönlitterära 
textens betydelse för elever, den berikar både fantasin och elevernas begreppsvärld. Stensson 
uttrycker att skolan har uppgiften att fördjupa elevernas förmåga att förstå, tänka och tolka. 
Hon förespråkar en helhetssyn på läsandets betydelse där läsandet prioriteras i skolan, att det 
finns gott om läsmaterial, att läraren organiserar klassrummet så det är möjligt att samla 
klassen nära varandra när samtal ska ske samt att läraren noga visar sina strategier och har ett 
tydligt mål med sin läsundervisning. För att specifikt träna läsförståelse rekommenderar hon 
följande metod. De nedan beskrivna aktiviteterna ska genomföras varje skoldag. 
Högläsning. Beräknad tid: 30 minuter. Läraren läser högt och sedan genomförs samtal om det 
lästa. Läraren ska vara väl förtrogen med boken och leda samtalet, men eleverna ska stå för 
tolkningen. Läraren är modell och visar olika strategier, och ställer öppna frågor. Under 
läsåret ska högläsningsböckerna vara av olika genrer, svårighetsgrad och svara mot olika 
intressen.  
Minilektion. Beräknad tid: 5-10 minuter. Läraren går igenom specifika strategier, antingen 
med hjälp av högläsningsbok eller annan relevant text.  
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Individuell läsning. Beräknad tid: 30 minuter. Eleverna läser tyst i klassrummet, ensam eller 
tillsammans med någon. Eleverna kan fokusera på den strategi som togs upp under 
minilektionen. Under läsningen kan eleverna göra anteckningar om svåra ord, frågor, 
förutsägelser, sammanfattningar och så vidare. Stensson tipsar om att man kan använda post-
it- lappar och markera i böckerna om det är mödosamt att skriva.  
Vägledande samtal. Under tiden eleverna läser samtalar läraren med enskilda elever, om 
exempelvis aktuella strategier, fånga upp elevers frågor och tankar eller  tala om innehållet.  
Parsamtal. Beräknad tid: 5-10 minuter. Eleverna samtalar i par om det lästa.  
Återsamling. Beräknad tid 5-10 minuter. Elever och lärare samlas i helklass och knyter ihop 
lektionen.  

Kiwimetoden 
Kiwimetoden har sitt ursprung i Nya Zeeland där den kallas hela språkets metod och bygger 
på bland annat Vygotskijs tankar. Körling (2006) har anpassat metoden för svenska 
förhållanden och den kan enligt henne användas i alla åldrar och är ämnesöverskridande. 
Kiwimetoden är helhetsundervisning och har fyra bärande delar: gemensam läsning, vägledd 
läsning, självständig läsning och högläsning. Samtliga fyra läsmetoder står i nära förbindelse 
med skrivandet. "Tala dig in i boken, skriv dig ur den." (s 121) 
Gemensam läsning. Gemensam läsning är lärarledd helklassundervisning. Körling 
rekommenderar storböcker, för att alla ska kunna delta. Lärarens roll är mycket viktig, innan 
läsningen ska läraren ha planerat vad man vill ha ut av kommande lektion och anpassat boken 
om så behövs (exempelvis genom att sätta post-it lappar över en del ord). Innan boken 
presenteras inleder läraren ett samtal om det ämne som ska behandlas, så elevernas 
förkunskaper aktiveras. Därmed väcks också elevernas förväntningar. Sedan visas boken och 
läraren inleder en diskussion om författaren, ursprungsland på boken osv. Läsandet inleds 
med bildpromenad, vilket innebär att man går igenom bokens bilder en i taget och samtalar 
om dem. Då aktiveras elevernas förförståelse och ordförrådet utvecklas. De tränar sig även på 
att iaktta, förutspå och ta stöd av bilden för att förstå. Sedan betraktas texten och olika 
skiljetecken, sätt att skriva eller formuleringar kan lyftas fram. Vidare läser läraren, det är 
viktig att läraren är modell för hur det ska låta. Är det äldre elever kan de läsa med läraren. 
Läraren stannar upp och visar olika strategier, exempelvis när ord och bild överensstämmer, 
hur man gör om man läser fel eller om man inte förstår. Detta medvetandegör eleverna. 
Körling menar att man kan använda enkla böcker även i högre årskurser. För äldre elever kan 
man behandla grammatik och ordklasser, fylla ut texten, översätta till engelska och så vidare.  
Vägledd läsning. Organisationen är viktig inför vägledd undervisning. Gruppen (ca 5 elever) 
måste kunna samlas vid en ostörd plats där alla ser varandra. Grupperna behöver inte vara 
statiska över tid. Övriga i klassen arbetar med annat, de måste vara tränade i detta arbetssätt 
och vana att hjälpa varandra. De sätts i arbete innan gruppen samlas. Läraren har valt text 
utifrån aktuell grupps behov och intresse. Läsandet ska vara planerat av läraren i förväg: vad 
är viktigt i texten, vad kommer eleverna troligen att se, vilka strategier kan åskådliggöras? 
När gruppen är samlad aktiveras deras förkunskaper och läsningen inleds på samma sätt som i 
den gemensamma läsningen. När det är dags att läsa läser eleverna individuellt eller unisont, 
och läraren ger dem uppgifter de bearbetar under läsningen. Innan den vägledda läsningen 
avslutas är det viktig att säcken knyts ihop, genom att sammanfatta. Vad har gruppen lärt sig? 
Har man fått svar på de frågor som ställts? Stämde det vi trodde? Även här medvetandegörs 
eleverna om hur de lär sig. 
Självständig läsning. Körling rekommenderar att eleverna delar med sig till andra när de läser 
något roligt, intressant eller om de inte förstår när de har självständig läsning. Körling börjar 
varje morgon med självständig läsning. Under tiden sitter läraren med en elev och samtalar, 
läser, diskuterar, noterar hur läsningen utvecklas, vilka strategier eleven använder och så 
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vidare.  
Högläsning. Högläsningen ger ytterligare ett tillfälle för eleverna att bekanta sig med olika 
texter och genrer. Läraren ska vara bekant med texten och visa att texten är viktig. Högläsning 
kan genomföras på olika sätt. Ett sätt är att eleverna rekommenderar böcker som läraren läser 
en bit ur högt, detta skapar ett intresse hos andra för den boken. Eleven introducerar boken för 
de andra innan det aktuella stycket läses. Körling brukar inleda en ny bok med att första 
kapitlet kopieras och eleverna läser det, sedan diskuteras deras förutsägelser och 
förväntningar. Ibland kopieras två böcker och sedan diskuterar klassen vilken bok som ska 
väljas. Läraren kan också kopiera några rader ur högläsningsboken som han/hon särskilt vill 
fokusera på och så kan eleverna läsa  och arbeta vidare, genom att förslagsvis förklara svåra 
ord, textens uppbyggnad, eller synonymer. Högläsningsboken kan ibland vara en bok som är 
lite för svår för eleverna att läsa självständigt, då får de tillgång till ett mer utvecklat 
skrivspråk och kan så småningom läsa liknande böcker självständigt. Högläsningen är också 
en demokratifråga, på så sätt kan elever som inte alls klarar av att läsa en populär bok komma 
i åtnjutande av dess innehåll. Högläsningen ska användas i alla årskurser, även med äldre 
elever. 
 
Skrivandet har en central plats i kiwimetoden, och processen är viktig. Körling anser att det är 
genom att skriva som språket medvetandegörs hos eleverna. Det kräver acceptans för 
processen och publicering. Körling manar till försiktighet när det gäller att bedöma elevernas 
skrivande. Bedömningen ska handla om hur läraren kan utmana eleven vidare, och hur läraren 
ska vara modell för skrivandet.  
Muntligt skrivande. Muntligt skrivande sker i grupp eller en-till-en-undervisning. Samtala och 
lyssna är grunden för aktiviteten. Läraren kan till exempel läsa en bit ur en text och eleverna 
berättar en fortsättning. 
Modellad text. Läraren visar en särskild berättarstruktur som finns i en text och eleverna 
använder sig av modellen och skriver egna texter. Även här föregås skrivandet av diskussion 
och förslag.  
Självständig skrivning och stavning. Utgå från det eleven behöver och funderar över. När 
eleven frågar hur ett ord stavas visar det en lärandepotential som läraren ska fånga upp. 
Eleverna får inte bli rädda för att skriva, att allt ska vara korrekt. Berättarglädjen är viktigare. 
Det viktigaste är att läsa och samtala om skrivet språk, då får eleven en relation till det skrivna 
och börjar analysera sin text, då kan läraren ge det stöd och den hjälp som anses nödvändig 
för att eleven med gott mod ska utveckla sitt skrivande. 

Ett exempel från USA 
Allington och Johnston (2002) har studerat framgångsrika lärmiljöer i amerikanska 
fjärdeklasser, med särskilt fokus på läsning (och då också läsförståelse) och skrivning.  
I sin analys har forskarna försökt klarlägga faktorer hos eleverna som främjat deras läs- och 
skrivutveckling. De identifierade fem faktorer som eleverna genomgående utvecklat. 
Vad det innebär att kunna. Eleverna fostras i att vara kunskapande, att se sig själv som en 
kunnig person, men också i förhållande till andras kunskap. Eleverna har ett förhållningssätt 
till det de ska lära sig. De vet att kunskap, känslor och etik har en nära sammankoppling. De 
kan också avgöra vad som är rimligt fråga sig inom ett område, vad är teorier och vad är 
fakta, vem står bakom olika kunskaper (är det författaren, läraren eller deras egna försök)? 
Vad det innebär att vara litterat. Eleverna känner till sina styrkor och vad de behöver kunna. 
En del av deras insikt om dem själva är att de har en känsla av delaktighet, det vill säga de 
känner kontroll över, ansvar för och möjlighet att påverka sitt arbete. 
Deltagande. Eleverna är toleranta mot andras åsikter och har en öppenhet för varandra, de är 
vana att ge respons på varandras arbeten, och är medvetna om vikten av andras åsikter. 
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Språket. Eleverna kan använda språket utifrån aktuell situation, de kan värdera och 
ifrågasätta, argumentera och diskutera samt känner till olika genrers funktion och särdrag. 
Forskarna förvånades över hur komplext språk eleverna använde i diskussioner.  
Social föreställningsförmåga. Många av eleverna utvecklade social föreställningsförmåga, det 
vill säga förmågan att tänka på det som finns bakom människors agerande. De behärskade 
strategier för att förstå varför en författare valt ett visst uttryck, kliva ut utanför sin egen värld, 
och in i en annans, föreställa sig karaktärer/publik samt empatisk förmåga. 
 
Men hur arbetade då lärarna för att eleverna skulle uppnå detta? 
Allington och Johnston lägger stor vikt vid lärarens grundinställning. Lärare som ser på 
eleverna som ”constructed knowers” (s. 174) anser att kunskap konstrueras i en aktiv, 
subjektiv process där språket har en viktig funktion och har koppling till känslor. Kunskapen 
är aldrig värdefri. Människan har ansvaret att ta använda sig av tillgänglig information, ta till 
sig informationen, värdera och skapa mening i det. Lärarna har ett dialektiskt 
undervisningssätt, och elevernas talutrymme är stort.  Läsning och skrivning måste vara en del 
av lärandet, där meningsskapandet är centralt. Dessa lärare lyckas i högre grad än andra lära 
eleverna utveckla sin läsning och skrivning. Slutligen sammanställer forskarna fyra 
huvuddrag som genomgående fanns i de observerade klassrummens verksamhet.  
Samtalets betydelse. Samtalen är processorienterade, och läraren är öppen för att inte kunna 
allt eleverna är delaktiga. Ord som ”nej" och "fel" hörs sällan som respons på elevsvar, fokus 
riktas istället mot möjliga lösningar och på processen, diskussioner förs kring hur man lär sig 
och vad som är adekvat att fråga sig. I samtalen gjordes ofta kopplingar med tidigare 
bearbetat material, strategier som används i andra sammanhang osv. Eleverna 
medvetandegörs ständigt genom att lärarna frågar dem hur de tänkte, hur kan vi lösa det här, 
hur kom du på det osv. Eleverna uppmuntras att lägga märke till olika saker, ifrågasätta, 
jämföra, teoretisera och testa. Lärarna uppmuntrar eleverna att uttrycka sina tankar och åsikter 
men också att lyssna på varandra.  
Undervisningens organisation och undervisningsmaterial. Det finns en stor medvetenhet om 
målen i ämnet (statliga och/eller regionala). Flera källor används, även bild, film och 
laborationer. Läsning och skrivning är integrerat med alla ämnen, och även stavningsträning 
sker i naturliga, meningsfulla sammanhang. Man arbetar ofta ämnesöverskridande.  
Uppgifterna ska förmedla en känsla av att det är på riktigt. Lärarna har höga förväntningar på 
sina elever, och de betraktas som författare när de skriver. Mycket tid läggs på läsning 
organiserad som guidad läsning, högläsning och enskild läsning. Vid läsning och bearbetning 
av texter lyfts ofta författarens syfte och tankar med texten fram.  
Instruktioner och handledning. Mycket av handledningen är individuellt anpassad och ofta 
inriktad på strategier. Lärarna är medvetna om olika inlärningsstrategier som bör användas 
och diskuterar detta genomgående med eleverna. Instruktioner, till exempel 
läsförståelsestrategier, är integrerade med andra ämnen. 
Utvärdering. Framsteg, utveckling och insats värderas högre än enskilt resultat. Eleverna har 
individuella mål. Rutiner för feedback och självvärdering är utformade och används flitigt. 

Överensstämmelse mellan metoderna och styrdokumentens mål 
I bakgrunden återgavs läroplanens och kursplanens mål som berör läsförståelsen. Eftersom 
strävansmålen är dit skolans verksamhet ska sikta och uppnåendemålen är lägsta acceptabla 
nivå väljer jag här att utgå från strävansmålen när jag jämför metoderna mot styrdokumenten. 
Samtliga metoder täcker det mål som uttrycker utvecklingen av elevens förmåga att läsa, 
förstå, tolka och uppleva olika texter. I samtliga metoder betonas också vikten av dialogens 
betydelse för lärande, att eleven utvecklar förmågan att reflektera över sitt lärande samt 
reflektera över texters innehåll. Det finns alltså i stort överensstämmelse mellan samtliga 
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metoder och kursplanens mål.  

Metodernas potential och eventuella begränsningar 
Nedan analyseras metodernas potential och eventuella begränsningar, som jag tolkat utifrån 
hur de beskrivits av författarna. 

Questioning the author 
QtA är baserad på forskning först i USA och sedan i Sverige. Reichenberg (2008) har 
erfarenhet av metoden och av att arbeta som lärare. Metoden strävar efter att göra eleverna 
delaktiga i texten. En stor fördel med metoden är tydliggörandet av författarens roll, som 
speciellt i faktatexter är anonym. Texten blir inte lika rotlös och eleverna kan få en känsla av 
sammanhang.  När eleverna uppmuntras att ställa frågor till texten eller föreslå ändringar ger 
det eleverna utrymme att agera och påverka sin förståelse. Det är en strukturerad metod med 
tydliga instruktioner för läraren. De tydliga instruktionerna kan vara både till fördel och till 
nackdel. Fördelen är att det är lätt för en annan person att använda metoden, vilket kan vara 
bra om man inte är van att arbeta med läsförståelsestrategier. Risken finns dock att man allt 
för lätt fastnar i instruktionerna och inte tar ut svängarna när så behövs, vilket även 
Reichenberg uppmärksammat i sina studier.  Elevernas förförståelse lyfts inte uttalat i 
metoden, vilket kan vara en brist. Men underförstått aktiveras förkunskaperna när eleverna 
uppmuntras ställa frågor till texten. Under arbetet med texten stannar man upp och bearbetar 
delar av texten, vilket gör att man ofta fångar upp eleverna så att de inte tappar tråden och 
motivationen om de inte förstår. Författaren skriver inte något om att eleverna diskuterar med 
varandra, jag tolkar instruktionen som att mycket av kommunikationen är lärar-elev-
kommunikation, men det är möjligt att diskussion mellan eleverna förekommer i större 
utsträckning än vad jag lyckats utläsa. En mycket viktig del av metoden är lärarens 
betydelsefulla roll. Läraren ska i förväg planera textarbetet, vara samtalsledare och modell.  

En strategi för faktatexter 
Lundberg (2006) har mångårig erfarenhet av läsforskning och även han betonar att eleven inte 
får utelämnas till självständigt arbete med texten. Metoden är tydligt beskriven med praktiskt 
inriktat språk, och kan lätt användas av verksamma lärare. Vikten av att använda sig av 
elevernas förförståelse betonas och även gruppens betydelse. Läraren är ledare och samordnar 
gruppens diskussioner, men läraren som modell skrivs inte fram så tydligt.  

Boksamtal 
Chambers (1993) har stor erfarenhet av metoden som han utvecklat, även om han motsätter 
sig att kalla den för en exakt metod. Boksamtalets stora fördel är dess öppenhet, beroende på 
lärarens frågeställningar kan samtalet ta olika inriktningar. Detta kan också vara en nackdel, 
om läraren inte behärskar att organisera samtalet eller ställa lämpliga frågor som för elevernas 
reflektioner från grundfrågorna till de allmänna och specifika frågorna, lärarens roll är med 
andra ord mycket viktig. Elevernas åsikter och reflektioner står i centrum, och genom lärarens 
frågor kan specifika kunskaper belysas. Genom att jämförelser med andra lästa texter 
uppmuntras utvecklas elevernas intertextuella förmåga, det vill säga att kunna göra kopplingar 
mellan olika texter som behandlar samma ämne. I sitt uttalade syfte att utbyta entusiasm kan 
metoden skapa läsintresse och läsglädje. 

Explicit läsförståelseundervisning 
Andreassens (2008) metod bygger på tidigare forskning och erfarenheter och kan ses som en 
syntes av många års forskning. Författaren är väl förtrogen med ämnet och är verksam inom 
lärarutbildningen i Norge. Det framgår dock inte i texten om han själv utfört egna studier av 
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metoden. De beskrivna riktlinjerna är tydliga om än inte detaljbeskrivna, till exempel är inte 
olika strategier beskrivna. En fördel med metoden är att den är ämnesöverskridande och kan 
användas på alla sorters texter som eleverna möter i skolan. Jag ser det också som en fördel 
att författaren betonar gruppens betydelse. Även i denna metod är lärarens agerande mycket 
betydelsefull som organisatör, modell och inte minst som en stöttande person.  

Britta Stenssons arbetsmetod  
Stensson (2006) har mångårig erfarenhet från fältet och beskriver en helhetssyn på läs- och 
skrivutvecklingen. Hon har utarbetat sin metod i samarbete med kollegor dock har ingen 
empirisk undersökning genomförts av metoden. Fördelen med hennes metod är att eleverna är 
aktiva på flera olika sätt och läsförståelseträningen täcker flera olika aspekter, både arbete i 
helklass, grupp och enskilt. Något som kan upplevas som ett hinder är att det är mycket tid 
som tas i anspråk, och som lärare måste man vara beredd på att prioritera bort andra delar av 
undervisningen. Den långa tiden kan också spela in på elevernas koncentrationsförmåga, men 
då är det en fördel att arbetet är varierat. Lärarens roll betonas och Stensson lyckas i metoden 
hitta tid för läraren att uppmärksamma den enskilde eleven.  

Kiwimetoden 
Körling (2006) har lång erfarenhet av undervisning och metoden är utformad genom praktiskt 
arbete i Nya Zeeland. Metoden har ett helhetsperspektiv på undervisningen och bygger på 
många olika aktiviteter, som är utförligt beskrivna av författaren. Metoden betonar också 
skrivandet som en viktig del även för läsutvecklingen, som ett led i reflektion och analys. 
Även här finns varierande aktiviteter, tid för eleverna både i grupp och enskilt. Lärarens 
betydelse som organisatör, modell och inspiratör är tydlig. Även elevernas möjlighet att 
inspirera varandra skrivs fram.  

Ett exempel från USA 
Allington och Johnston (2002) är forskare och deras resultat bygger på ett flertal delstudier. 
Även detta exempel beskriver ett helhetsperspektiv på undervisningen, där läsförståelsens 
utveckling betonas i alla ämnen. Fördelar med deras metod är att den är ämnesöverskridande, 
att arbetsuppgifterna i skolan ska vara verklighetstrogna och att metoden är bred. Dock måste 
sägas att nackdelen med en sådan sammanställning över framgångsrika klassrum lätt kan 
liknas vid en ideal situation och för verksamma lärare kan det te sig övermäktigt att ta till sig 
metoden. Föga förvånande är lärarens roll noggrant beskriven, framför allt i bemötandet av 
eleverna och deras arbete.  
 

Metodernas gemensamma drag 
Metoderna är olika varandra både till omfattning och till hur detaljerat de är beskrivna. QtA, 
boksamtal och Lundbergs metod för faktatexter beskriver delar av undervisningen, medan 
kiwimetoden samt Allington och Johnston har ett helhetsperspektiv på undervisningen. Man 
kan också se drag av de olika metoderna hos varandra, exempelvis återfinns boksamtal såväl 
hos Stensson som i kiwimetoden. Vikten av att ge eleverna strategier, verktyg, för sitt lärande 
samt att medvetandegöra dem om strategierna går igenom i samtliga metoder. Värdet av att 
satsa tid på läsförståelsestrategier framkommer också. Elevernas förkunskaper, tankar, frågor 
och reflektioner tas tillvara i alla metoder. Dialogens betydelse som inlärningstillfälle betonas, 
både som ett utrymmer för undervisning av strategier och som utrymme för reflektion.  Den 
absolut tydligaste gemensamma nämnaren är lärarens roll och betydelse, som ständigt 
understryks. Läraren ska organisera arbetet, allt ifrån hur klassrummet är organiserat till 
planering av arbetet för den text som ska bearbetas. Läraren ska instruera och vara modell för 
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hur och när strategier ska användas, när eleverna klarar av att arbeta mer självständigt finns 
läraren som stöd. Läraren ska genom sitt sätt att ställa uppföljningsfrågor och leda 
diskussioner hjälpa eleverna att bli medvetna om vad de lär sig och hur de gör det.  
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DISKUSSION 
Nedan beskrivs diskussion av metod samt resultat.  Det senare vägs samman med de 
teoretiska utgångspunkterna och tidigare forskning. Avsnittet avslutas med förslag till fortsatt 
forskning. 

Metoddiskussion. 
Jag ville hitta metoder som utvecklar läsförståelsen och under arbetets gång ställde jag mig 
frågan: vad ska jag betrakta som en metod? Jag beslutade mig för att anse det som metod om 
texten innehöll konkreta råd för undervisningen. Ett flertal metoder blev aktuella för 
genomläsning. Det är alltid en avvägning hur mycket som ska tas med men för att få spridning 
valdes de ovan beskrivna alternativen ut. En av forskningsfrågarna gällde vilka metoder som 
finns, och då anser jag det nödvändigt att beskriva både metoder som är olika omfattande, 
olika detaljerat beskrivna samt något exempel med internationellt perspektiv. Att välja ut 
litteratur som analyseras innebär också att jag väljer bort annan litteratur. Vem avgör vad som 
är rätt och fel att ta med i arbetet? Eftersom jag arbetat flertalet år i de aktuella åldrarna har 
jag också en tyst kunskap som färgar mig. Väljer jag litteratur som passar min syn på 
undervisning? Eller väljer jag litteratur utifrån mina ramfaktorer och teoretiska 
utgångspunkter? Jag har därför strävat efter att anpassa litteratururvalet efter mina 
frågeställningar. Detta är en liten studie med begränsat urval och det är omöjligt att ta med allt 
som skrivits, vilket naturligtvis också gör att inga generella slutsatser kan dras.  
 
När texter sammanfattas finns en risk att jag genom att ersätta ett ord med ett annat ändrar 
textens betydelse. Då finns förförståelsen med som en hjälp till att minska risken för detta. 
Min förförståelse kan dock medföra att sammanfattningarna blir alltför komprimerade, och att 
viktiga delar utesluts. Detta har jag försökt undvika genom många genomläsningar 
omväxlande mellan litteratur och sammanfattning.  
 
Det finns risker med att bedöma metoders potential och begränsningar enbart utifrån 
textanalyser och inte egna empiriska studier. Dock är alla metoder baserade antingen på 
forskning eller mångåriga erfarenheter, samtliga författare är väl insatta i ämnet och den 
kontext ämnet ingår i. Detta i kombination med förförståelsens betydelse gör att jag anser en 
sådan bedömning är möjlig att göra.  

Resultatdiskussion. 
Det sociokulturella perspektivet är tydligt i metoderna. Eleverna betraktas som medskapare av 
sin kunskap, det dialogiska klassrummet eftersträvas och arbetet med strategier ska vara 
invävda i en meningsfull kontext. Vygotskijs tankar om närmaste utvecklingszonen, att det 
barnet klarar med hjälp klarar det själv sedan går tydligt igenom i de flesta av metoderna. 
Läsförståelsestrategierna ska vara tydliga för eleverna genom att läraren är modell, sedan 
arbetar eleverna med mycket stöd av läraren för att så småningom använda sig av dem i grupp 
och självständigt. Även Vygotskijs teori om tanke och språk, att tanken inte uttrycks i ord utan 
omkonstrueras när man uttrycker sin tanke kommer fram, bland annat i Chambers boksamtal. 
Allington och Johnstons (2002) resultat visar upp stora likheter med Dysthes (1996) 
dialogiska klassrum.  
 
Styrdokumenten uttrycker vikten av att kunna reflektera, argumentera, förstå olika texter. 
Bråten (2008) samt Skolverket (2007) klargör läsförståelsens betydelse för framtida studier 
och yrkesliv. Vygotskij (1998) uttryckte skolans viktiga roll för att utveckla barnets tänkande. 
Om detta tolkas med hjälp av Bourdieus kapitalteori (Broady, 1998), kan man se det på 
följande sätt: I skolan möts elever med skilda kapital på samma arena och ska ha möjlighet att 
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utvecklas. Skolan måste därför se till att alla elever, oavsett bakgrund, rustas med kapital som 
kan anses viktiga i framtiden, till exempel  när det gäller läsförståelse. Om man inte kan förstå 
texter ordentligt riskerar man att inte kunna gå vidare till högre studier, göra adekvata val och 
ställningstaganden i informationsflödet i vårt samhälle och därmed gå miste om viktiga 
utvecklingsmöjligheter som kan ha påverkan, till exempel för det framtida ekonomiska 
kapitalet. De beskrivna metoderna anser jag ha, genom sin tydliga koppling till det 
sociokulturella perspektivet, goda förutsättningar för att möta barn utrustade med olika 
kapital. När elevernas förkunskaper tas tillvara i mötet med nya texter utmanas deras 
begreppsvärld och detta ger möjlighet till nya föreställningar. Genom att undervisningen är 
tydlig och medvetandegör eleverna får alla större möjlighet att utveckla sina strategier, inte 
bara de som kunde det redan innan.  
 
De beskrivna metoderna stämmer alla in på styrdokumentens mål, dock i olika omfattning. 
Eftersom kiwimetoden och exemplet från USA är helhetsmetoder, och mycket detaljerat 
beskrivna svarar texten mot de flesta av målen. Men även boksamtal, som är en mer 
avgränsad aktivitet svarar mot flera mål, likaså QtA. Det borde vara en självklarhet inom 
skolan att alltid välja metoder som stämmer mot målen, men uttrycket den dolda läroplanen är 
allmänt känt, det vill säga att man inom skolan inte jobbar mot de mål som faktiskt finns, utan 
mot det man via personlig övertygelse anser eller tror är viktigt, vad läromedlen trycker på 
eller det som så kallat sitter i väggarna. Då anser jag det vara en trygghet och en nödvändighet 
att de metoder som kommer skolans verksamhet till del följer styrdokumentens intentioner.  
Bråten och Samuelstuen (2005, i Bråten, 2008) beskrev läsförståelsestrategierna i fyra 
kategorier: minnesstrategier, struktureringsstrategier, elaboreringsstrategier samt 
övervakningsstrategier. Den första strategin är den enklaste och den som elever oftast 
behärskar men de tre djupare, som innebär överblick, sammankoppling med förkunskaper 
samt medvetenhet om strategins lämplighet, är de som krävs för att utveckla god läsförståelse. 
Samtliga metoder täcker de fyra kategorierna, vilket ger goda förutsättningar för eleverna om 
de får möjlighet att arbeta med någon av dessa metoder. Även Libergs (2007) begrepp 
textrörlighet tränas med dessa metoder.  
 
Lärarens viktiga roll betonas ständigt i de olika metoderna. Detta stämmer också mot 
kursplanen som slår fast att alla lärare har ett gemensamt ansvar för språkutvecklingen, inte 
bara de i ämnet svenska. Skolverket noterar dock att svenska elever får mindre tid än elever i 
andra länder, att det sällan undervisas i läsförståelsestrategier och att undervisningen ofta är 
individuell eller en kommunikation mellan lärare och elev. Metoder finns, som det ovan 
visats, så det är inte det som det uteblivna arbetet beror på. Det kan bero på utebliven 
fortbildning inom området för verksamma lärare, att man inom skolan helt enkelt inte känner 
till dessa metoder eller vilka strategier som är viktiga för eleverna att behärska. Därför 
betraktar jag det som positivt att Skolverket anser utvecklingen av läsförståelse vara ett 
prioriterat område.  Flertalet av litteraturen jag använt mig av i detta arbete är publicerat under 
de senaste åren och kanske kan man tolka det som att intresset för och fokus på läsförståelse 
är på väg att öka? Det är en önskvärd utveckling. Som lärare kanske man uppfattar 
helhetsmetoderna som väldigt omfattande, om man inte arbetat specifikt med 
läsförståelsestrategier kan det möjligen vara enklare att starta med förslagsvis QtA, Lundbergs 
metod för faktatexter eller boksamtal och sedan utveckla sitt arbete mot mer omfattande 
metoder. Detta skulle vara intressant att undersöka vidare, se förslag till fortsatt forskning 
nedan. Jag tror att alla lärare jobbar med läsförståelsestrategier på något sätt, eller med vissa 
strategier, och då kan metoderna vara en hjälp för läraren att ytterligare analysera och 
utveckla sin undervisning.  
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Avslutningsvis några rader om titeln till detta arbete; Läsförståelse i skolår 4-6 –målmedvetna 
metoder. Ordet målmedvetna får i det här sammanhanget flera innebörder: Metoderna 
stämmer mot strävansmålen, metoderna innebär ett strukturerat och målmedvetet arbete för att 
utveckla elevernas förmågor och kunskaper som främjar deras läsförståelse och sist men inte 
minst hjälper metoderna eleverna bli medvetna om sitt eget lärande.  

Fortsatt forskning  
Läsförståelse är ett intressant ämne att undersöka vidare. Det skulle vara spännande att 
utforska lärares åsikter om läsförståelseundervisning. Vilka erfarenheter har lärarna, vilka 
metoder använder man sig av, vilka möjligheter och hinder ser man för inlärning av effektiva 
strategier. Det skulle också vara spännande att följa lärare som inte arbetat så uttalat med 
strategierna och följa deras uppfattningar och erfarenheter när de börjar använda nya metoder. 
Elevernas uppfattningar om läsförståelse är ett annat intressant område. Vad är viktigt för dem 
när man läser en text, hur gör de för att förstå, vad gör de när de inte förstår? Hur ska en text 
vara för att den ska vara intressant och lätt att förstå? Digitala texter får allt större utrymme i 
vår vardag, vilka metoder är effektiva för att lära sig hantera innehållet i digitala texter. Hur 
kan man använda sig av tekniska hjälpmedel såsom kanon, talsyntes och smartboard för att 
instruera elever? 
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