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Förord  
Jag önskar att alla skulle greppa möjligheten att göra en djupdykning i ett ämnesområde som 
intresserar dem. Visst har det varit mycket jobb, men tänk så mycket intressant det finns att läsa om, 
som du inte hade en aning om. Jag ser planerade fortbildningsinsatser som ett gyllene tillfälle att läsa 
litteratur som annars prioriteras bort. Undersökningen har gett mig nya förutsättningar att fortsätta 
utvecklas som lärare och att utveckla den undervisning jag planerar för kommande elever. 

Mycket av mitt arbete har skett utanför ordinarie arbetstid, vilket gör att jag vill skicka ett särskilt tack 
till min familj, som under några år fått stå ut med travar med böcker och anteckningar överallt. Visst 
räknas det att man är social med familjen när maken ser TV och jag har belamrat vardagsrumsbordet 
med instuderingsmaterial?  

Jag vill även rikta ett stort tack till Ulla Myllymäki, förstelärare svenska, som varit en inspirationskälla 
för att lära mig mer om läsning av faktatexter. Hon har gett mig information om vad läsning innebär, 
vad som gör att faktatexterna är svårare än andra texter samt försett mig med intressant litteratur att 
läsa. Hon har auskulterat mina lektioner och när jag haft frågor har vi tillsammans diskuterat hur 
undervisningen skulle kunna utvecklas. 

Till mina handledare Eva Fjällström och Stefan Lundström vid Luleå Tekniska Universitet vill jag också 
rikta ett tack. Eva hjälpte mig att tydliggöra vad som skulle kunna utgöra min forskningsfråga och vilken 
typ av empiri jag skulle kunna använda. Stefan har varit behjälplig i att minska och begränsa arbetets 
omfattning. Det har varit ett svårt arbete när det finns så mycket intressant man skulle vilja skriva om. 

Avslutningsvis vill jag tacka Agneta Nyström och Gertrud Åström som varit mina kritiska vänner. De har 
gett tips på ytterligare litteratur, läst igenom arbete och gett mig värdefulla synpunkter både språkligt 
och innehållsmässigt. 

 

Malin Viklund 

Luleå september 2019 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Sammanfattning 
Syftet med det praktiknära forskningsprojektet var att förstå hur läraren i undervisningen kan 
kombinera kunskaper om yrkesämnet med aspekter av läsning och vilka interaktioner det skapade i 
klassrummet. Vidare analyserades hur lärarens språkliga stöttning synliggjorts i elevernas egna texter 
samt elevernas tankar om undervisningen utifrån genomförda fokusgruppsintervjuer. Deltagare i 
studien utgjordes av elever i gymnasieskolan som läser inriktningen Samhällsbyggande och miljö på 
Teknikprogrammet. Eleverna är inte alltid medvetna om vilka strategier de använder när de läser en 
faktatext. Resultatet visar dock att eleverna som fått undervisning som inkluderar lässtrategier i ett 
yrkesämne har större förtrogenhet med ämnets innehåll och ämnesspecifika begrepp. Lärarens arbete 
med att inkludera läsning skapade interaktioner som väckte elevernas engagemang och gav eleverna 
fler möjligheter att medvetet välja strategi när de läste en faktatext. 

Nyckelord: Praktiknära forskning, gymnasiet, yrkesämne, faktatexter, lässtrategier, språklig stöttning 

 

  



 

 

 

 

Abstract 
The purpose of the action research project was to understand how the teacher can combine vocational 
knowledge and include aspects of reading and see what interactions it creates in the classroom. 
Furthermore, how the teacher's linguistic support was made visible in the students' own texts and in 
the students' thoughts about the teaching based on focus group interviews is analyzed. Participants in 
the study consisted of pupils in the upper secondary school who studied the specialization Community 
building and the Environment at the Technology program. The students are not always aware of which 
strategies they use when reading a factual text. The result, however, shows that students who have 
received vocational teaching that include reading strategies have a greater familiarity with the 
subject’s content and subject-specific concepts. The teacher's work on including reading created 
interactions that sparked student engagement and gave the students more opportunities to 
deliberately choose a strategy when reading a factual text. 

Keyword: Action research, upper secondary school, vocational knowledge, factual texts, reading 
strategies, linguistic support 
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INLEDNING 
Att genomföra ett praktiknära forskningsprojekt ställer krav på tydlig struktur och förståelse för vilket 
område som ska studeras. I inledningen till denna undersökning ges en bakgrund till projektet för att 
läsaren ska förstå i vilken kontext som undersökningen genomfördes i, vilka syften och frågeställningar 
undersökningen vill få svar på. 

Bakgrund 

Sedan vårterminen 2017 har jag ett förordnande som förstelärare i teknikämnen vilket innebär att jag 
i min tjänst får tid för att systematiskt utveckla min egen undervisning, för att eleverna ska nå högre 
måluppfyllelse. Inför det uppdraget formulerade jag ett antal målsättningar. En målsättning som 
utkristalliserat sig är att bättre förstå hur lässtrategier och begreppsförståelsen påverkar elevernas 
kunskapsutveckling i faktaintensiva och yrkesämnesspecifika ämnen på gymnasieskolan. Elever i mina 
ämnen uttrycker att kurslitteraturen är svår att förstå och ta till sig och därav väcktes mitt 
forskningsintresse. 

Innan jag vidareutbildade mig till gymnasielärare arbetade jag främst i projekteringsfasen av 
byggprojekt. Min lärarlegitimation saknade initialt de yrkesspecifika kurserna. Utökad lärarbehörighet 
i exempelvis ämnet Samhällsbyggande har validerats mot Skolverket genom att visa arbetsprover, 
intyg från branschspecifika kurser samt i vissa fall kompletterats med poänggivande kurser på 
högskolor och universitet. Idag arbetar jag uteslutande med yrkesspecifika kurser inom 
Samhällsbyggande och Miljö samt Produktionsledning bygg och anläggning i gymnasieskolans 
Teknikprogram.  

Läsåret 2017/18 fick lärarkollegor som undervisar i svenska ta del av Skolverkets moduler för Språk-, 
läs- och skrivutveckling (Läslyftet) som kollegial kompetensutveckling (Skolverket, 2018). Läsåret 
2018/19 ledde jag kompetensutveckling för kollegor inom teknikämnen mot Skolverkets modul 
Textarbete i digitala miljöer för att öka vår kompetens kopplat till digitaliseringen inom skolan. Jag 
deltog även i en kollegial grupp som arbetade med Skolverkets modul Lässtrategier för ämnestexter 
för att utveckla den språkinriktade och språkutvecklande strategiska undervisningen samt öka 
kompetensen att undervisa i ämnen som utgår från ett ämnesspecifikt begreppsspråk. Båda 
kompetens-utvecklingsinsatserna kommer således utgöra både en förförståelse och en del i det 
strukturerade arbete som genomförs inom ramen för denna studie.  

Läraren Edenfeldt (2016) har arbetat aktivt i sin undervisning för att eleverna skulle bli självständiga i 
sin läsning. Hon beskriver att elever, trots att de läste texten flera gånger, inte förstod vad de läste. För 
att utveckla sin undervisning lärde hon sig mer om olika lässtrategier och hur de påverkade elevernas 
resultat. Hon fick mer kunskap om hur hon i sin undervisning kunde förmedla till eleverna vad de ska 
göra när de möter svårigheter i texterna. Mina motsvarande erfarenheter kommer att få möjlighet att 
utvecklas i den här undersökningen kopplat till yrkesspecifika ämnen och faktatexter som jag använder 
i min undervisning. Den tidigare genomförda undervisningen saknar medveten koppling till 
lässtrategier och ej heller har jag fått kunskap inom detta område under lärarutbildningen. Den 
reflekterade läsningen har varit något som lärare undervisat om i svenskkurserna. I de kollegiala 
diskussioner som skett har även de som undervisar i andra ämnen, däribland jag, fått upp ögonen för 
att hur ett textinnehåll presenteras för eleverna kan ha betydelse för deras kunskapsbildning, vad 
eleverna lär sig. 

Svenska elevers läsförståelse har i flera av PISA undersökningar visat att eleverna fått sämre och sämre 
förmåga att förstå och kritiskt bedöma det de läser. Enligt senaste PISA undersökningen hade förvisso 
läsförståelse ökat något men låg fortfarande under nivån från undersökningen 2000 (Skolverket, 2016). 
Språket är en naturlig del inom all undervisning och de ämnesspecifika språken är något som eleverna 
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borde lära sig använda både muntligt och skriftligt. Roe (2015) påpekar att det är alla lärares ansvar 
att medvetet och kontinuerligt arbeta med läsning och språkutvecklande arbetssätt för att ge 
förutsättningar för eleverna att utveckla ett mer komplext språk. Genom att läraren blir medveten om 
de didaktiska möjligheterna gör det att elevernas språkliga utveckling går att följa (Roe, 2015; Hajer & 
Meestringa, 2014). Lärare kan, om de är medvetna om förutsättningarna, skapa undervisnings-
situationer som förutsätter att eleverna stimuleras att använda ämnets terminologi. Lärare som 
strävar efter att försöka förenkla det yrkesämnets specifika språk och utelämna ämnesspecifika 
begrepp leder ofta omedvetet till att undervisningsnivån sjunker och elevernas förmåga att uttrycka 
sig stannar i ett vardagsspråk. Målet med lärarens medvetna språkinriktade undervisning är att 
ämnesbegrepp och olika inlärningsstrategier blir en naturlig del som gynnar eleverna att aktivt ta del 
av och öka förståelsen för det specifika ämnet.  

Ett konkret mål med all undervisning är självklart att alla elever ska få lyckas med sina studier. Lärare 
upplever dock att det inte ges tillräckligt med tid att tydligt strukturera utvecklingsinsatserna av 
undervisningen för att alla elever ska få lyckas. Timperley (2015) menar att det inte är säkert att det 
finns ett givet samband mellan förändrade undervisningsmetoder och elevernas resultat. Den 
strukturerade undersökningsmodellen som författaren redovisar som en återkommande cykel är ett 
viktigt redskap för att förbättra elevernas resultat över tid och göra läraren medveten över vilka 
faktorer som kan göra skillnad för eleverna. Hon beskriver flera olika faktorer som ligger till grund för 
professionell utveckling och professionellt lärande, se figur 1, exempelvis att identifiera elevernas 
kunskaper och färdigheter samt lärarens förmåga att anpassa aktiviteterna i undervisningen efter 
förutsättningar individuellt och i gruppen. I den cykliska processen ingår att som undervisande lärare 
dels förstå elevernas förkunskaper, dels bedöma och betygsätta elevernas kunskaper och färdigheter 
i slutet av en kurs. Läraren har ett ansvar att värdera och analysera det material och de metoder som 
används för att avgöra om de leder till att eleverna når målen i kursen. 

 
Figur 1. Cyklisk modell för professionellt lärande enligt Timperley (Källa: Skolverket (2013)) 

En annan viktig faktor som Timperley (2015) poängterar är vilken kunskap som läraren behöver för att 
anpassa och effektivisera undervisningen mot kunskapsmålen i kursen. Läraren måste bli medveten 
om aktiviteternas betydelse och hur de kan påverka kunskapsutvecklingen. Lärarna behöver dessutom 
fördjupa sina professionella kunskaper och sitt engagemang genom att ta del av aktuell forskning, 
prova och integrera nya tankemönster. Genom att förändra och variera lärandeaktiviteterna i 
klassrummet ges eleverna möjlighet att utveckla sina undersökande förmågor och sina kunskaper. 
Med olika infallsvinklar kan läraren därefter analysera effekterna av förändringarna i elevresultatet. 
Det finns inga garantier att förändringarna leder till ökade resultat men ger en ökad förståelse av hur 
effektiv metoden varit och hur den främjat elevens lärande. Analys och reflektion av undervisningen 
bör vara alla lärares mål för att utveckla professionen för att uppnå den cykliska process Timperley 
beskriver.  
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2017 initierade regeringen en utredning (SOU2018:19) med direktiv att ta fram förlag för hur skolor 
långsiktigt, genom praktiknära forskning, kan utveckla lärarprofessionen så att den vilar på 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet som Skollagen (SFS2010:800) anger. Direktivet var att 
genom strategiska insatser och försöksverksamhet ta fram modeller för att systematiskt utforska och 
dokumentera praktiken för att stärka lärarprofessionen och som i förlängningen ska öka elevernas 
måluppfyllelse. Forskningsfrågorna ska formuleras efter de behov av kunskap och lärande som finns 
inom lärarprofessionen, undervisningspraktiken och undervisningsmetoderna. Utredningen visade att 
skolornas huvudmän behöver skapa förutsättningar för praktiknära forskning och hitta modeller för 
att kontinuerligt uppmuntra utvecklingsarbete (SOU2018:19). 

Flera skolutvecklingsinsatser i Sverige under de senaste decennierna har tagit intryck från 
aktionsforskningen (Rönnerman, 2015). Under 1990-talet initierade Skolverket statliga satsningar på 
kompetensutveckling i samarbete med högskolor. Högskolornas roll har varit att bidra med nya 
samverkansformer. Ett av de viktigaste resultaten är att forskningen synliggjort och analyserat det 
vardagliga arbetet ute i förskolor och skolor. Resultaten visar även att lärare ställer sig positiva till den 
här typen av utvecklingsinsatser eftersom de utgår från den egna praktiken och den professionella 
utvecklingen. Lärare får förutom ökad kunskap inom området även ökad medvetenhet och erfarenhet 
att göra vardagliga förändringar och självförtroende att våga förändra. 

Skolverket (2013) beskriver att kunskapen om undervisningens förutsättningar och hur eleverna lär sig 
ökar. Dock finns det inom mina yrkesämnen lite forskning som möjliggör att undervisningen baseras 
på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Genom att genomföra praktiknära forskningsinsatser 
skapas möjligheter för mig att kritiskt kunna granska och reflektera både teoretiskt och praktiskt kring 
den egna undervisningen och synliggöra några av de utvecklingsmöjligheter som finns. Enskilt och 
tillsammans med elever kan således den utforskande läraren systematiskt samla in information, 
analysera resultatet och senare medvetet använda forskningsresultaten för att kunna styra 
undervisningsinsatserna i klassrummet. Detta leder förhoppningsvis till att fler elever når 
kunskapsmålen. 

Syfte och frågeställningar 

Målet med att genomföra ett praktiknära forskningsprojekt är att öka förståelsen för hur 
yrkesämnesundervisning kopplat till läsning av faktatexter kan ge eleverna bättre förutsättningar att 
lyckas i yrkesspecifika ämnen. Det innebär att ta reda på vilken betydelse läraren har för att 
medvetandegöra eleverna om olika lässtrategiska aspekter som en naturlig del i undervisningen och 
hur det påverkar elevernas skriftliga prestationer i ämnet. Det innebär även att utröna om den 
strategiskt planerade undervisningen påverkar elevernas metakognitiva förmåga att läsa och förstå 
faktabaserade texter så att eleverna inom samhällsbyggande ämnen känner större förtrogenhet med 
ämnets terminologi och innehåll. 

Till undersökningen har följande frågeställningar formulerats: 

 Vilka interaktioner i klassrummet ger undervisning i yrkesämnen upphov till när läsning och 
lässtrategier inkluderas i undervisningen? 

 Hur kan undervisning som även omfattar kunskaper om lässtrategier ge eleverna bättre 
förutsättningar att lyckas i yrkesspecifika ämnen? 

 Vilka erfarenheter har eleverna fått av att implementera lässtrategier som en del i den 
yrkesämnesspecifika undervisningen för att tolka och förstå faktatexter inom 
samhällsbyggnad? 
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TIDIGARE FORSKNING  
Enligt läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket, 2011) ska eleverna bli medvetna om vilka 
förutsättningar som krävs för att utveckla deras kunskap och lärande. Kunskap – fakta, förståelse, 
färdighet och förtrogenhet – ska utgöra ett fundament i all undervisning. Eleverna ska använda sina 
kunskaper för att reflektera över sitt eget lärande. Läraren har oavsett ämne, ansvar att planera, 
organisera och genomföra undervisningen som gör att eleven dels fördjupar sina ämneskunskaper 
genom att se ämnet ur olika perspektiv, dels får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling som 
ett led till att eleven successivt tar ett större eget ansvar för sina studier (Skolverket, 2011). Läraren 
har enligt läroplanen ansvar för att medvetet organisera undervisningen så att elevernas får förståelse 
för vad som avses med yrkesämnets specifika begrepp. Det är det centrala innehållet i respektive kurs 
som bestämmer vilka begrepp och uttryckssätt som läraren behöver konkretisera för att eleverna ska 
kunna visa sina kunskaper i ämnet. 

Borås stad initierade 2011 en satsning på lässtrategier med mål att skapa en likvärdig skola. 
Läsförståelse är grunden för kunskapsinhämtning i alla ämnen och eleverna behöver olika lässtrategier 
för att kunna möta olika ämnesinnehåll. Lässatsningen organiserades av anställda utvecklings-
pedagoger som genomförde workshop för kommunens samtliga lärare. De provade på att använda 
olika lässtrategier samt övade hur de skulle kunna använda de olika strategierna tillsammans med 
eleverna. Auskultationerna genomfördes med mål att fördjupa lärarnas gemensamma förståelse för 
lässtrategiundervisningen. Resultatet av satsningen visade att de lärare som inte är svensklärare 
saknade utbildning om lässtrategiernas betydelse för elevernas läsning och läsförståelse. Vissa lärare 
undvek läsaktiviteter medan andra lärare lärde sig använda läsutvecklande metoder för att utveckla 
elevernas metakognitiva förmåga. Den storskaliga satsningen visade att lärarna fick en större 
förståelse för läsningens verktyg, olika texters innehåll och större samsyn i kollegiet samt att det fanns 
ett fortsatt behov av kollegiala insatser (Björkman, Dahlberg, Derbring, Kerstindotter, & Lyngfeldt, 
2015). 

Goda läsare på gymnasiet känner till och använder självständigt en bred repertoar av lässtrategier för 
att förstå och tolka exempelvis sakprosatexter. Hallesson (2016) har undersökt vilka lässtrategier som 
bör lyftas fram vid läsningen i mötet med olika texter och högpresterande elevers medvetenhet om 
användningen av dessa. Hon hänvisar i resultatet av sin undersökning att lässtrategierna även kan 
användas för att alla elever ska kunna identifiera andra texttyper och för att även hjälpa elever med 
andra läsvanor än de högpresterande att utveckla förståelsen för den individuella läsningen. Hon 
föreslår att vidare forskning kan ske inom konkreta undervisningssituationer med betoning på att 
lässtrategier ska ses som en naturlig del i undervisningen istället för en isolerad färdighetsträning.  

Skolforskningsinstitutets (2019) systematiska översikt om Läsförståelse och undervisning om 
lässtrategier beskriver relationen mellan aktiv läsundervisning och läsförståelse.  Lässtrategi-
undervisning kan i vissa fall att hjälpa elever förstå en text men all strategisk undervisning om 
lässtrategier ger inte samma resultat. De poängterar att framgångsrika elever tillika goda läsare är 
medvetna om hur man använder lässtrategier genom att kombinera ändamålsenliga val vilket gör att 
de kan anpassa sina lässtrategier efter textgenre. Översikten visar även att om undervisningen 
planeras strategiskt kan effekterna av lässtrategiska insatser förstärkas. 

Högskoleelever som tillsammans läste och bearbetade två korta berättelser utifrån en bas av 
lässtrategier resulterade i att användandet av lässtrategier skapade engagemang bland eleverna och 
att de medvetet anpassade och beskrev hur de använde lässtrategierna för olika texter (Fält & Nord, 
2018). Undersökningen syftade till att undersöka hur studenterna upplevde undervisningen som 
inkluderade lässtrategier och om studenterna medvetet kunde beskriva sitt lärande med anknytning 
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till de texter de läste. Resultatet av Fält och Nords undersökning visade att undervisningen skapade 
strategier för en systematiserad läsning som kan överföras i andra kontexter. 

Elever i grundskolan som får möjlighet att läsa skönlitterära texter och aktivt delta i diskussioner av 
texterna fördjupar sin läsning (Ingemansson, 2018). Med utgångspunkt i fem olika tolkningsfaser av 
läsning (överblicks-, kreativitets-, orienterings-, förståelse- och återkopplingsfasen) resulterade 
Ingemanssons studie av strukturerad läsning att eleverna gjorde medvetna och strategiska val av 
metoder. Fördjupad kunskap om lässtrategier väckte elevernas lust att läsa och påverkade deras 
kunskapsinhämtning. Elevernas förståelse av texterna gick från osäkerhet till att veta med säkerhet 
textens innehåll. 
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TEORETISK BAKGRUND 
De teoretiska grunderna ger en ram för att kunna tolka och utveckla resultatet av studien. Här beskrivs 
strategisk planering av undervisning som en del av ett praktiknära forskningsprojekt. Vidare redovisas 
betydelsen av aktiv läsundervisning samt läsning och läsförståelse i förhållande till den kunskap 
undervisningen ska förmedla. 

Strategisk planering genom praktiknära forskning  

Aktionsforskning innebär att systematiskt utveckla undervisningen inifrån och bättre förstå 
verksamheten (Reason & Bradbury, 2008; Rönnerman, 2015). Genom att identifiera ett nyckelproblem 
ger aktionsforskningen förutsättningar att ta steg framåt. Rönnerman beskriver att de frågor man 
ställer själv i undervisningen ska vara utgångspunkt för att forska på sin egen praktik. Aktionsforskning 
är att bättre förstå den egna utbildningspraktiken och söka kunskap om faktorer som påverkar 
nyckelproblemet. Genom aktivt deltagande effektiviseras och fördjupas förståelsen för de beslut som 
tas i undervisningen samt förmågan att överföra erfarenheterna till andra undervisningssituationer. 
Aktionsforskning kan således fokusera på att förankra vanliga lektionsaktiviteter med skolutveckling 
för att bättre förstå faktorer som påverkar elevernas lärande. Reason och Bradbury (2008) menar att 
aktionsforskning är: 

 att möta en utvecklingspraktik med kreativitet 
 att involvera människor delaktiga i praktiken och öppna upp för nya 

kommunikationsaktiviteter 
 att lärande är förståelse för det som genereras samt det som divergerar 
 att söka efter signifikanta aspekter som påverkar praktiken 
 en levande och aktiv process där de engagerade deltagarna fördjupar sin förståelse av ett 

specifikt problem 

Reason och Bradbury (2008) definierar kunskap som det vi lär i en aktionskontext. Förändringen är ett 
resultat av vårt eget sätt att erfara kunskaper och tolkning av det som sker i kommunikation med 
andra. Enskilt och tillsammans med andra skapas förutsättningar för att utvecklingspraktiken stärks. 
Aktionsforskning ger möjlighet att utveckla den egna praktiken där erfarenheterna därefter kan 
användas för att styra den egna praktiken i en medveten riktning.  

Praktiknära forskning enligt Rönnerman (2015) innebär ett ”bottom-up”-perspektiv vilket betyder att 
det är de frågor som kommer ur den egna praktiken som kommer i fokus. Genom att aktivt utmana 
frågorna i handling skapas möjlighet att följa praktiken och reflektera kring det som sker och vilka 
innebörder det får. Jämförelsen att genomföra ”top-down”-perspektiv på forskningen skulle istället 
innebära att någon annan initierar vad som behöver utvecklas. Rönnerman sammanfattar att 
aktionsforskning i praktiken innebär att: 

 identifiera ett problem i den egna praktiken och formulera en forskningsfråga 
 skapa aktiviteter och handlingar som gör att utvecklingsprocessen kan följas 
 reflektera, analysera och värdera den nya praktiken i förhållande till den gamla praktiken 
 dokumentera resultaten 

Rönnerman (2015) framhåller att om läroplanens intentioner att utbildningen ska vila på vetenskaplig 
grund och beprövad erfarenhet ska uppfyllas behövs forskning för att möta det utvecklingsarbete som 
sker i praktiken. Båda perspektiven behövs. Ett genuint intresse att förstå och dokumentera de 
vetenskapliga teorierna om lärande och sätta kunskapen i relation till den egna praktiken kan ge ett 
utbyte som leder till ett bestående lärande. Reflektion och analys av den egna undervisningen är en 
del av lärarens profession. 
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I praktiknära forskning krävs olika typer av verktyg för att kunna distansera sig från den egna praktiken. 
Tre olika pedagogiska verktyg, enligt Rönnerman (2015), skapar förutsättningar för att nya insikter, nya 
perspektiv och ny kunskap erhålls. Det egna skrivandet i form av fältanteckningar eller 
dagboksanteckningar är viktiga i aktionsforskning. De skapar möjlighet att synliggöra praktiknära 
handlingar, förändringar och utvecklingsmöjligheter. Det andra pedagogiska verktyget, observationer 
av praktiken, består av två ingående delar dels att iaktta det som sker i praktiken dels att genomföra 
intervjuer med elever. Iakttagelserna används för att undersöka hur eleverna använder aktuellt 
material samt vilka interaktioner som sker i klassrummet.  Intervjuerna med eleverna ger kunskap om 
hur de själva reflekterar över det observerade. Det tredje pedagogiska verktyget enligt Rönnerman 
utgörs av dokumentation av forskningsinsatsen (Rönnerman, 2015) för att visa på vetenskapligt 
förhållningssätt och beprövad erfarenhet. 

”Vetenskaplig grund innebär att kritiskt granska, pröva och sätta enskilda faktakunskaper i 
ett sammanhang samt söka efter förklaringar och orsakssamband i tillgänglig relevant 
forskning”. (Skolverket, 2019) 

Att utveckla undervisningen så att den vilar på Skollagens beskrivning vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet är allas ansvar (SOU2018:19). Begreppet praktiknära forskning inom utbildningsväsendet 
kommer från ett behov av att systematiskt kunna förbättra utbildningen. Målet med praktiknära 
forskning är att motiverade lärare är direkt knutna till verksamheten och samtidigt är del av 
forskningsprocessen för att hitta faktorer som främjar elevens lärandeprogression och som samtidigt 
stärker lärarprofessionen. SOU 2018:19 beskriver ett antal processperspektiv som den praktiknära 
forskningen ska grunda sig på: 

 utifrån ett systematiskt kvalitetsarbete från verksamhetens behov av kunskap ge formulering 
av forskningsfrågan 

 genomförande är möjligt med en enskild forskare och kan med fördel ske tillsammans med 
andra 

 för att föra den erhållna systematiska kunskapen vidare krävs att forskningen delas och sprids. 
 forskningens användning syftar till att framtagna resultat fortsätter att användas i 

undervisningen. 

En god läslärare tror på att eleverna kan bli bättre på att läsa och anpassar förutsättningarna 
individuellt. Läraren vet att elevernas förkunskaper och motivation är viktiga för att eleverna ska vilja 
lära sig (Roe, 2015). Läraren väljer texter med omsorg och är medveten om olika lässtrategier och hur 
de kan användas för att utveckla eleverna att bli strategiska läsare.  En god läslärare enligt Roe (2015) 
utnyttjar de möjligheter lässituationerna ger för att utveckla både ämnet och läsförmågan. 
Forskningen visar att systematisk, konkret och tydlig läsundervisning gör att eleverna lättare förstår 
den skrivna texten. Genom att kontinuerligt inkludera läsundervisningen i alla ämnen menar Roe att 
eleverna får både bättre ämneskunskaper samtidigt som de får öva att använda olika lässtrategier. 
Lässtrategier kan användas i andra ämnen och för andra texttyper vilket bidrar till att elevernas 
förståelse och lärande stärks. 

Motivation beskrivs enligt Ryan och Deci (2000a) som förmågan att göra någonting. Self-Determination 
Theory, SDT (Ryan & Deci 2000a; 2000b) skiljer på inre (intrisic) och yttre (extrinsic) motivation. Den 
inre motivationen avser personens egna driv att göra något för att de anser att det är intressant. Det 
är inte lätt att förstå vilka beteendefaktorer som gör att en elev finner ämnet motiverande eller 
omotiverande. Lärare behöver en förståelse för att den inre motivationen kan vara svår att påverka 
även om vi vet att den har betydelse för lärande och kreativitet. Den yttre motivationen å andra sidan 
beaktas när handlingen leder till önskat resultat. Här har läraren en viktig roll att skapa aktiviteter som 
leder till att eleverna motiveras att aktivt delta i sitt eget lärande. Det är dock eleven själv som avgör 
om aktiviteten har betydelse för de mål de vill uppnå i kursen eller om de bara gör aktiviteten för nöjes 
skull. Det är viktigt att förstå att motivation enligt SDT är en del i ett mycket större perspektiv kopplat 
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till mänskliga behov. Deci och Ryan (2000) beskriver att det finns ett psykologiskt behov av att förstå 
även andra faktorer som styr hur vi fungerar och mår. Såväl förmågan att interagera med andra som 
den inre motivationen behöver kontinuerlig stimuleras för att vi ska kunna utvecklas som lärande 
individer.  

Allt utvecklingsarbete bör sträva efter att systematiskt och kontinuerligt förändra och förbättra 
praktiken. Rönnerman (2015) beskriver en modell för aktionslärande i den egna praktiken, figur 2, där 
förhållningssättet bygger på en nyfikenhet att problematisera kring de frågeställningar man möter i 
verksamheten och vara aktiv under hela arbetsprocessen. Aktion definieras att lärande sker genom 
handling. Den cirkulära processen utgår från ett problem som identifierats i verksamheten. I den här 
undersökningen fanns ett behov att förstå elevernas svårigheter att läsa faktaintensiva texter som ett 
led till att strategiskt kunna utveckla undervisningen. Problemformuleringen och behovsanalysen 
utgör grund för den bakgrund som krävs till det fortsatta arbetet. Kunskaper och erfarenheter till 
forskningen tillförs både genom aktiva samtal mellan deltagarna och kunskaper inhämtat från 
litteratur. Genom att systematiskt kartlägga verksamheten och med en teoretisk grund skapas 
förutsättningar att förstå och analysera var verksamheten är idag och komma fram till vilka aktioner 
(åtgärder) som kan användas för att utveckla den egna praktiken. Genomförandet av de olika 
aktionerna möjliggör att studera om det går att urskilja några effekter av den strategiska 
undervisningen. Resultatet ligger sedan till grund för nya lärdomar och eventuellt en omformulering 
av ursprungsfrågan. Cirkelprocessen är en aktiv process som borde vara självklar för alla lärare i det 
systematiska kvalitetsarbetet.  

 
Figur 2 - Modell över aktionslärandets steg (Källa: Rönnerman, 2015, s.127) 

Läsförståelse handlar om att skapa mening av en text vilket enligt Roe (2015) kräver att eleven kan 
tolka innehållet och skapa en egen förståelse. Svårighetsgraden i att tolka och förstå en text beror dels 
på läsaren själv, dels på textens form och innehåll. Faktatexter, som definieras som objektiva och 
vetenskapliga texter, ställer stora krav på läsaren eftersom de är informationstäta, innehåller många 
nya begrepp samt skrivs med en annan struktur än berättande skönlitterära texter. I faktatexter ska 
läsaren kunna orientera sig där flera olika textslag; löpande text, figurer mm samverkar till en helhet. 
I en första anblick kan faktatexters illustrationer eller bilder göra att läsaren tror att mängden 
information är mindre och att den är presenterad på olika sätt för att begränsa bokens sidor. 
Problemet i skolan är att till faktatexter sällan medföljer läsanvisningar. Alla elever har inte kunskap 
om de lässtrategier som krävs för att ta sig an ett nytt innehåll och för att utveckla lärandet i ämnet 
(Arnbak, 2003). Faktatextens utformning ställer således krav på läraren vid val av texter och 
förberedelser av undervisningssituationer. Arnbak (2013) beskriver att läraren behöver ta ställning till 
textens svårighetsgrad, om texten ger eleverna möjlighet att lära sig de specifika begreppen som hör 
till ämnet samt om textens struktur ställer krav på att eleven utnyttjar sina förkunskaper. Läraren 
behöver dessutom analysera om texten ger en ”färdplan” till eleverna. Arnbak menar att faktatextens 
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uppbyggnad och struktur visar om läraren behöver komplettera materialet med lämpliga lässtrategier 
så att eleverna ges möjlighet att ta till sig, sålla och förstå den viktigaste informationen i texten. 

”Kunskapen utvecklas i ett växelspel mellan vad man vill uppnå, den kunskap man redan 
har, problem man redan upplever med utgångspunkt i denna samt erfarenheter man gör.” 
(SOU1992:94, s. 62)  

I praktiknära forskningsprojekt, där läraren är delaktig, behöver syfte med utvecklingsprojektet 
förankras hos skolledningen. Eriksson (2018) beskriver att en samsyn behövs för att skapa en 
gemensam förståelse på projektet så att läraren kan göra tidsprioriteringar i sin praktik som gynnar 
projektet. Samsynen gör att projektet ses som en naturlig del i lärarens kompetensutveckling för att 
löpande revidera och utveckla undervisningen. 

Aktiv och strategisk läsundervisning 

”Ska vi undvika svåra ord? så inleder Reichenberg (2014, s. 36) om vägar mot läsförståelse av 
faktatexter.  Många svaga elever har ett begränsat ordförråd för att de läser för lite eller saknar 
lämpliga strategier för läsning. Elever som har ett stort ordförråd är bättre förberedda när de möter 
olika typer av texter med begrepp som inte är lika frekventa i det vardagliga språket. Hon menar att vi 
inte ska undvika texter med svåra ord utan istället undervisa så att begreppen får en förklaring samt 
att eleverna kan tillämpa olika lässtrategier för att ta till sig textens innehåll.  Läsförståelse är en 
förutsättning för att få kunskap, information och upplevelser av det man läser (Roe, 2015). 

Undervisning i läsförståelse är något som bör pågå genom hela skoltiden och inte ses som avslutad när 
eleverna uppnått en flytande och säker läsning (Roe, 2015; Lundberg, 2014). För att vidareutveckla 
läsförståelsen behöver ordförrådet byggas på, förståelse för olika texttyper utvidgas samt förfina den 
metakognitiva förmågan att anpassa strategier för utvecklad läsförståelse. Efter den grundläggande 
undervisningen kopplat till läsning utvecklas elevernas läsförståelse under hela skoltiden när lärare 
medvetet ger eleverna möjlighet att använda sig av olika lässtrategier (Westlund, 2009). Målet borde 
vara att lässtrategier används inom alla skolämnen för att förbereda eleven för att klara av samhällets 
krav.  

Westlund (2009) och Roe (2015) lyfter fram flera olika undervisningsmodeller eller strategiprogram 
varav några har bevisats ha effekt på läsförståelsen: 

 Reciprocal teaching, RT (reciprok undervisning) 
 Transanctional Strategies Instruktions, TSI (transaktionell strategiundervisning) 
 Concept-oriented Reading instructions, CORI (begreppsorienterad undervisning) 

Reciprok undervisning är en diskussionsteknik där man utgår från de strategier som goda läsare 
använder sig av för att hjälpa de svagare läsarna; ställa hypoteser, ställa frågor om texten, klargöra det 
som är oklart samt göra sammanfattningar av texten. Undervisningsmodellen, där läraren överför 
läsningens tysta processer ger bäst effekt om den används under hela skoltiden.  

Transaktionell strategiundervisning bygger vidare på ovanstående fyra grundstrategier genom att även 
skapa mening och förståelse av texterna gemensamt. I den gemensamma diskussionen mellan lärare 
och elever utvecklas elevernas läsförståelse genom att söka efter mönster i texterna samt göra 
kopplingar, inferenser, till förkunskaper och till andra texter. Läraren har en viktig funktion i att 
påminna eleverna om olika lässtrategier för att de ska förstå varför de gör nytta vid läsning. 

Den tredje undervisningsmodellen begreppsorienterad undervisning innebär att utgångspunkten är att 
utnyttja elevernas nyfikenhet att läsa. Eleverna utvecklar läsförståelsen genom att ha förmågan att 
leta information i faktatexter och att förstå att läsningen är nyckeln mellan deras nyfikenhet och 
kunskapsutveckling. I undervisningen med denna modell riktas fokus på centrala begrepp i ämnet och 
att eleverna aktivt ska söka svar på väckta frågeställningar (Westlund, 2009). Skolforskningsinstitutet 
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(2019), som sammanställt forskning om ytterligare undervisningsmodeller, beskriver att inom 
begreppsorienterad undervisning används en kombination av olika lässtrategier; exempelvis att 
aktivera bakgrundskunskaper, ställa frågor, visualisera, sammanfatta och söka information.  

Roe (2015) betonar att även om vissa undervisningsmodeller ger positiv effekt på läsningen och 
läsförståelse ska val av metod inte ske statiskt. Undervisningsgrupperna varierar och även 
ämnesinnehållet varierar beroende på lärsituationerna vilket gör att läraren behöver vara medveten 
om vad situationen kräver. Aktionsforskning är ett sätt för läraren att få kunskap som utvecklar och 
fördjupar lärarens möjligheter att variera undervisningen efter elevgrupp och sammanhang. 

Även lärarens förhållningssätt har betydelse för elevernas läsförståelse. Lärare som medvetet och 
aktivt väljer texter till eleverna i förhållande till uppgiftens lärandemål skapar förutsättningar för att 
väcka intresse och motivation att läsa. Introducering av olika lässtrategier som en naturlig del av 
undervisningen gör att eleverna kan känna igen mönster i olika typer av texter som i sin tur leder till 
att eleverna för större förståelse för texternas innehåll. Läsandet ska ses som en process och att 
eleverna med träning kan uttrycka sig metakognitivt (Ingemansson, 2018). Läraren behöver vara 
medveten om att både generella motiveringsstrategier i undervisningssituationer och att samtidigt ge 
eleverna goda strategier för läsningen är förutsättningar för att eleverna ska lyckas med sina studier 
(Roe, 2015). 

Språket som används i undervisningen samt förmågan att använda lämpliga språkliga redskap och 
metoder har betydelse för lärandeprocesserna. Skolan har ett ansvar att utveckla elevernas kunskap 
om dessa förmågor. Det finns flera faktorer som gynnar eleverna i deras lärande. Några av faktorerna 
är att läraren visar att läsning är viktig för kunskapsinhämtningen, att läraren känner till och kan 
analysera språket i sin undervisning samt kan undervisa med utvalda texter. För detta krävs att läraren 
är medveten om vad som karakteriserar en ämnesspecifik text och hur eleverna kan ta till sig texterna. 
(Skolverket, 2012) 

I handboken om Språkinriktad undervisning beskrivs att eleverna behöver få tillgång till ett gemensamt 
ämnesspecifikt fackspråk och att lärarna skapar en medveten undervisning som utmanar elevernas 
språkliga färdigheter. På sikt ger det möjlighet för eleverna att både skriftligt och muntligt uttrycka sig 
korrekt. Varje ämne har olika karakteristiska begrepp som eleverna bör få kännedom om. Genom att 
konkretisera undervisningen kan lärare ge eleverna det de behöver för att förstå vilket ämnesspecifikt 
språk som behövs för att kunna kommunicera med en korrekt terminologi i ämnet  (Hajer & 
Meestringa, 2014). 

Undervisningen har även ett behov av att även generellt utveckla effektiva inlärningsstrategier för att 
kunskapen ska förmedlas och förankras hos eleverna. Hattie och Yates (2015) beskriver tankemodellen 
CRIME; chunkning, repetition, imaginärt tänkande, memoreringsteknik och elabolering för att befästa 
kunskapen. Det innebär att eleverna ges möjlighet att ordna och upprepa informationen, göra egna 
minnesbilder och bearbeta informationen till sin egen och därigenom stärka elevens lärande. 

Enskilda lässtrategier som elever använder för att lära sig ett skolämne kan delas in i tre olika 
huvudgrupper (Roe, 2015). Memoreringsstrategier såsom lyssna, anteckna, stryka under, läsa högt, 
läsa om och skumläsa är enkla strategier som används för att fokusera på fakta, detaljer och 
utantillinlärning. Fördjupningsstrategierna å andra sidan handlar om att först hämta information ur 
texten och därefter sätta informationen i ett sammanhang. Genom att aktivera tidigare kunskap inom 
området, skapa förutsägelser, använda textens uppbyggnad och struktur, göra inferenser och 
sammanfattningar skapas mening och en fördjupad förståelse av det lästa. Den tredje huvudgruppen 
är kontrollstrategier vilket innebär att läsaren själv har kontroll över sin läsprocess och använder 
målmedvetet olika strategier beroende på kontext. Undervisning med en repertoar av lässtrategier 
möjliggör att eleven kan göra medvetna val. Även kortare insatser kan påverka elevens läsning positivt 
(Skolforskningsinstitutet, 2019). 
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Beroende på om en elev är en van eller ovan läsare så har de olika strategierna olika betydelse för 
eleverna när de möter ett nytt textinnehåll i läroböckerna. De vana läsarna har inskaffat sig olika 
strategier för läsningen. Oavsett mål med läsaktiviteten så kan de välja lässtrategi eller ett verktyg för 
att strukturera och förstå textens innehåll. Faktatexter är en texttyp som kräver andra strategier vid 
läsningen än en skönlitterär text. Svårigheterna med faktatexter är att de är innehållstäta, konkret 
skrivna och att de ska informera entydigt. Läsare med goda faktakunskaper inom ämnet har lättare att 
ta till sig ny information. I boken Läsdidaktik har Roe (2015) jämfört fyra olika modeller för lässtrategier 
och beskriver hur exempelvis strategier som förberedelse, ställa frågor, dra slutsatser, tänka högt eller 
sammanfatta kan främja elevens läsförståelse. I avsnittet om läsning och läsförståelse utvecklas 
teorierna om lässtrategier. 

Elever i grundskolan uppfattade faktatexter hämtade från två olika läroböcker olika (Urthaler & Abbo, 
2016). Skillnader i texternas struktur och språkliga uppbyggnad resulterade i att eleverna fick olika 
uppfattning och förståelse av textens innehåll.  Metakognitiva färdigheter, en medvetenhet om de 
tankeprocesser som används vid läsning, innefattar enligt Lundberg (2014) ytterligare tre aspekter för 
eleverna. Det första är att förstå varför läsningen sker. Eleven behöver klargöra om det räcker med en 
snabb överblick eller om texten kräver en mer noggrann bearbetning. Den andra strategin är att 
identifiera viktiga partier i texten och den tredje är att kunna avgöra om förståelsen är tillräcklig. Läsare 
med sämre eller obefintliga strategier anpassade sällan lässättet om texten innehöll svåra ord eller 
hade en oklar struktur medan den gode läsaren visade förståelse att det fanns behov att kunna gå 
tillbaka till texten eller på ett annat sätt utveckla förståelsen. I undervisningen krävdes att läraren 
skapade förutsättningar för ett metakognitivt förhållningssätt för att eleverna ska utveckla ett 
ansvarstagande läsande. I det arbetet behövde läraren kunskap om vad eleverna förstår och vilka 
problem som kan uppstå vid läsning. Lundberg beskriver att elevernas svårigheter med att förstå en 
text utöver metakognition kan bero på avkodning av ord och meningsbyggnad i texten, 
begreppsinnebörd, dåliga förkunskaper i ämnesområdet eller att texten inte är lämplig för sitt 
ändamål. 

Läsning och läsförståelse 

”Det skrivna ordet är en kraftfull strategi för kommunikation”, så inleder Säljö (2000, s. 102) tankar om 
hur vi lär oss genom att läsa. Läsning är inte bara en teknisk färdighet utan även en förmåga att ta till 
sig och omvandla det som står i texten. Läsning i utbildningssammanhang utmanas läsaren att 
upptäcka det som inte var bekant sedan tidigare och troligtvis kan läsaren inte heller välja vad de ska 
läsa vilket påverkar läsarens engagemang för det lästa. Säljö har i sin studie undersökt hur olika läsare 
lär sig genom läsning, Engagerad läsning förväntades utveckla en kognitiv aktivitet som gör att läsaren 
tar till sig ny kunskap. Resultatet visade dock att förståelsen av det lästa varierade bland 
informanterna. Några saknade den kognitiva förmågan att uppfatta det de läste och stannade därför 
vid att memorera fakta ur texten istället för att reflektera över vad texten handlade om.  Andra 
uppfattade istället texten som en inlärningsmöjlighet för att fördjupa sina kunskaper. Säljö (2000) 
menar att texten ur ett kommunikationsperspektiv är en inbjudan för att förändra sin uppfattning och 
kunskap om ett fenomen. Han poängterar också att läsaren ges en möjlighet men där läsarens 
engagemang och vilja kommer påverka hur det lästa uppfattas. 

Att lära genom läsning ställer krav på läsaren (Säljö, 2000). Läsning är en komplex aktivitet där 
läsförståelsen utvecklas över tid. Val av lässtrategier för att ta till sig en ny text skiljer sig mellan en 
svag och en god läsare. Den goda läsaren har flera olika strategier att använda sig av och kan välja 
lässtrategi efter texttyp och textinnehåll (Graesser, 2007) samt strategi vid läsning av en större mängd 
skriftligt material (Säljö, 2000).  

Att välja olika lässtrategier är väsentlig kunskap för att fortsätta vara goda läsare i vuxen ålder. För de 
läsare som har en övertro till sin egen läsförståelse kan kunskap om olika lässtrategier bidra till att 
läsaren utvecklar förståelsen av en text (Graesser, 2007). Vuxna läsare kan avkoda de viktigaste orden 
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i en text och därigenom förstå större delen av texten. I dessa fall kan lässtrategier hjälpa till att få en 
djupare förståelse av texten. Ett ytterligare argument för att lyfta lässtrategier i undervisning är att 
utveckla förståelsen för faktatexter. Läsning av faktaintensiva eller tekniskt svåra texter är en utmaning 
även för de goda läsarna. Djupare förståelse blir en utmaning eftersom terminologin är ny och 
förkunskapen i området är begränsad. Forskningen är inte entydig i att kunskap om lässtrategier är en 
nyckelfaktor för framgång men träning i att använda olika strategier för olika typer av texter gör att 
läsaren har möjlighet att välja och anpassa lässtrategi efter typ, innehåll och situation.  

När läsaren möter en ny text anpassar läsaren de aktiviteter som krävs för att tolka och förstå vad de 
läser. Lässtrategier innefattar mer än att bara slå upp okända ord i ett lexikon. Uppslagsverkens 
betydelse ska inte underskattas, men kunskap om olika lässtrategier innebär istället att lära sig 
använda metoder som sätter de nya begreppen i ett sammanhang. Greasser (2007) beskriver tre olika 
lässtrategier när läsaren möter ett begrepp de inte sett tidigare eller ett begrepp de inte förstår 
betydelsen av: 

- Slå upp ord; där läsaren använder strategin att först slå upp och läsa betydelsen av begreppet 
i en ordbok för att sedan läsa om texten som innehöll begreppet och läsaren skapar en ny 
förståelse för texten. 

- Kontext; istället för den tidskrävande strategin att slå upp varje okänt begrepp använder den 
här läsaren strategin att läsa om texten ytterligare en gång för att hitta andra ledtrådar i texten 
som göra att läsaren förstår texten även om ett specifikt begrepp var obekant. 

- Karakteristiska kännetecken; läsaren utnyttjar och läser igen textens karakteristiska drag, och 
använder tidigare erfarenheter för att skapa förståelse.  

Både lärare och elever behöver ett professionellt språk om läsförståelse (Gear, 2015). Hon identifierar 
utöver ovan nämnda strategier metakognition, interaktion och engagemang, generella förmågor som 
tillsammans samverkar för att läraren ska kunna förmedla vad god läsförståelse innebär samt som elev 
inte bara kunna sammanfatta texten utan även kunna lägga till ett tänkande utifrån den text de läst. 
Roe (2015) utvecklar att engagemang är en drivkraft för läsförståelsen. Engagemanget kommer inte 
bara från läslust utan även från en förståelse vad syftet med läsningen är och varför det är viktigt att 
läsa och förstå en text. Enligt både Roe och Gear är en god läsare metakognitiv, vilket innebär att 
läsaren medvetet eller omedvetet är uppmärksam på det som texten förmedlar och använder olika 
strategier för att bearbeta texten. Många goda läsare använder olika strategier omedvetet eller 
automatisk men genom att aktivt arbeta med lässtrategier i undervisningen kan de göras mer 
uppmärksamma på det de läser, hur de tänker och en medvetenhet att växla mellan olika strategier 
beroende på vad de läser.  

Alla elever behöver få känna sig kompetenta och erövra förmågan att själv kunna bestämma vad som 
krävs för att upprätthålla graden av inre motivation och därigenom sitt engagemang för utbildningen. 
Self-Determination Theory enligt Ryan och Deci (2000a) beskriver vad som driver den inre 
motivationen. Motivation innebär att eleverna aktiverar sina inneboende resurser för personlig 
utveckling och själv reglerar vad de behöver göra för att nå sina mål (Ryan & Deci, 2000b). Ryan och 
Deci (2000b) beskriver att en kontrollerad lärandemiljö, som utesluter exempelvis kreativitet och 
engagemang, kan minska elevernas motivation att lära. Det är därav viktigt att förstå hur elevernas 
motivation kommer till uttryck i undervisningen. 

För att förstå hur elevernas motivation påverkar elevens självstyrda lärande (self-regulated learning) 
beskriver Pintrich och De Groot (1990) tre olika komponenter. Den första omfattar elevernas tro på 
deras egen förmåga att lyckas med en uppgift. Den andra komponenten är elevernas förståelse för hur 
intressant och betydelsefull uppgiften är. Den avslutande komponenten avser hur eleverna reagerar 
emotionellt till uppgiften. Pintrich och De Groots undersökning visade att elever som trodde på sig 
själva och uppgiftens betydelse för lärande med större sannolikhet också var medveten om vilka 
strategier som var effektiva att använda för att själv styra över sitt lärande. 
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Forskning om läsförståelse har bedrivits under lång tid med mål att öka kunskapen och förståelsen av 
vad som kännetecknar skickliga läsare. Skickliga läsare, enligt Westlund (2009) och Roe (2015), 
använder följande strategier, vilket illustrerar på vilket sätt metakognition och användningen av 
lässtrategier är viktiga för läsförståelsen: 

- Läsaren kan övervaka sin förståelse. Läsaren är medveten om när förståelsen inte finns där 
och har en förmåga att stanna upp, gå tillbaka i texten samt om det finns behov läsa om texten 
för att öka förståelsen. Under läsningen är de uppmärksamma och medvetna på vad som sker. 

- Läsaren har en positiv attityd till läsning och god läsförståelse oavsett texttyp. De kan fokusera 
på syfte med läsning och skilja på om de läser för underhållning eller att hitta den faktiska 
informationen i texten. 

- Läsaren utgår från sina förkunskaper och personliga erfarenheter och gör kopplingar till texten 
för att skapa mening och förståelse av texten. Läsaren förstår om problem med läsningen har 
med bristande kunskap och använder då olika strategier för att lösa problemet. 

- Läsaren har en repertoar av lässtrategier och anpassar efter behov vilken strategi som 
används. Läsaren ställer kontinuerligt frågor till texten före, under och efter läsningen. 
Frågorna kan vara dels direkta frågor till textens innehåll, dels frågor för att finna inferenser 
till nyckelbegrepp för att förtydliga och fördjupa förståelsen. Den goda läsaren kan visualisera 
det de läser till ”inre bilder”. 

- Läsaren använder även texternas struktur för att effektivisera läsningen. Genom att göra 
inferenser kan den aktiva läsaren läsa av information som inte finns i texten, ställa hypoteser 
och förutspå vad texten kommer att handla om utifrån nyckelbegrepp i texten. Vad är viktigt? 
Läsaren kan avgöra vilka delar av informationen som är viktig, vad som är relevant att komma 
ihåg samt avgöra vilka delar av texten som ska prioriteras.  

- Läsaren kan analysera och syntetisera textens innehåll genom att dra slutsatser som grundar 
sig på både textens innehåll och det egna tänkandet. 

Gear (2015) presenterar i ”Att läsa faktatexter – undervisning i kritisk och reflekterande läsning” hur 
man på ett medvetet sätt kan undervisa i ett specifikt ämne med hjälp av olika strategier för 
läsförståelse och därigenom öka kunskapsinhämtningen. 

Tabell 1 - Läsaren som tänkare – strategier för eftertänksam läsning. Källa: Gear (2015, s28) 

Te
xt

 

Bokstavligt Interaktivt Tolkande  
Textens särdrag 
Sammanfattning 
Att avgöra vad som är viktigt 
Återberätta 
Början-mitten-slutet 

Att ställa frågor 
Att göra kopplingar 
Att visualisera 
Att göra inferenser 

Att transformera 
Att syntetisera 
Kritiskt tänkande 

Utöver att ställa frågor till texten, avgöra vad som är viktigt samt göra kopplingar och transformeringar 
introducerar hon även uttrycket zooma in, vilket innebär att eleverna kan känna igen och lokalisera 
särdrag i texterna. Gear beskriver vidare att i vilken ordning eleverna lär sig strategierna för att läsa 
faktatexter är viktig. Faktatexter är logiskt uppbyggda och kräver att eleverna har undersökande 
förmågor innan de kan tolka och analysera texternas innehåll, se sammanställning i tabell 1. De olika 
strategierna ger eleverna förutsättningar för att kunna läsa sig till och förstå det övergripande 
perspektivet av faktatexter. 

Reichenberg (2014) skiljer mellan passiva och aktiva läsare. Den passiva läsaren saknar förmågan att 
göra inferenser det vill säga att de utgår från att allt som är av betydelse i texten finns klart framskrivet. 
Den passiva läsaren saknar driv för att själv göra inferenser vars följdverkningar blir att de inte ser 
möjligheterna att utveckla läsningen. Utöver att inte aktivt välja lässtrategier kan passivt läsande även 
bero på elevens koncentrationssvårigheter eller en ovilja att ta sig an texter som utgör ett motstånd. 
Reichenberg menar att de svaga läsarna har en dubbel inlärningsbörda då de både behöver lära sig nya 
begrepp och samtidigt förstå och bearbeta ett ämnesinnehåll.  
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Den aktiva läsaren å andra sidan behöver inte alltid förstå det den läser men de har strategier för vad 
de behöver göra när de möter en text för första gången. Den aktiva läsaren kan skumläsa för att få en 
överblick av helheten, förstår att läsa mellan raderna i texten samt kan planera sin läsning för att 
fördjupa på det väsentligaste. Reichenberg (2014) menar att den aktiva läsaren utnyttjar nyckelord i 
texten för att göra en serie av inferenser kopplat till elevens förförståelse. Läraren har en viktig roll att 
ta reda på elevernas förkunskaper och undervisa om att eleven förväntas tolka samt sätta texten i ett 
sammanhang i förhållande till redan erfarna kunskaper. 
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METOD OCH ANALYTISK RAM 
Undersökningen bygger på flera datainsamlingsmetoder. Fältanteckningar från ett praktiknära 
forskningsprojekt, läsning av elevers egna texter och fokusgruppsintervjuer ger det empiriska material 
som har tolkats och analyserats kvalitativt. 

Kvalitativ forskningsansats 

Enligt skollagen (SFS2010:800) ska all undervisning vila på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet. Genom att initiera en kvalitativ utvecklingsprocess ges förutsättningar att systematiskt 
utforska, dokumentera och diskutera resultatet av undersökningen. Det ges möjlighet ett kritiskt 
reflektera över resultatet i förhållande till tidigare erfarenheter. När sedan resultaten används i den 
fortsatta undervisningen kan vi omsätta kunskaperna i beprövad erfarenhet. En skicklig lärare enligt 
Skolverket (2013) använder sig av en variation av undervisningsmetoder, skapar förutsättningar för 
dialog i klassrummet och ser till varje elevs möjlighet att nå så långt som möjligt i deras 
kunskapsutveckling. En skicklig lärare kan också omsätta teoretiska kunskaper i praktisk handling. 

Lämpliga metoder ska väljas utifrån hur de bäst kan användas för att besvara forskningsfrågorna 
(Ahrne & Svensson, 2018). För att få kännedom om hur en lässtrategisk utvecklingsprocess kan ge 
eleverna bättre förutsättningar att lyckas i yrkesspecifika kurser valdes en kvalitativ forskningsansats. 
Detta beror på att den kvalitativa forskningsmetoden bygger på datainsamlingsmaterial som härrör 
från exempelvis observationer och intervjuer till skillnad från den kvantitativa forskningsmetoden som 
bygger på numeriska värden.   

Studiens kvalitativa design utgår från att med ett praktiknära forskningsprojekt analysera hur 
inkludering av läsundervisning i yrkesämnen påverkar elevernas förutsättningar att lyckas i 
byggnadstekniska ämnen. 

Språket har en viktig roll i kvalitativ forskning (Bryman, 2011). Undersökningen har inspirerats av flera 
perspektiv som kvalitativ samtals- och textanalys samt kvantitativ innehållsanalys där alla har språket 
som gemensam nämnare.  

Kvalitativ samtals- och textanalys 

Samtalsanalysen har som mål att identifiera det som finns bortom samtalen och försöka skapa ordning 
i materialet så att läsaren kan förstå det forskaren vill förmedla. Transkriberade fältanteckningar och 
fokusgruppsintervjuer är inte bara en presentation av det som sägs utan även en beskrivning av 
informanternas upplevelser. Bryman (2011) beskriver tre olika grundantaganden inom samtalsanalys: 

- Irrelevans i samtalet. Samtalet styrs initialt av strukturerade frågeställningar där viss del av 
materialet utgörs av för studien irrelevant material. Forskaren drar således i analysen 
slutsatser om det som sägs. 

- Kontextens betydelse. Samtalet påverkas av den kontext var i samtalet förs samt 
informanternas känslor, uppfattningar och erfarenheter. Samtalet är situationsbundet. 

- Tolkning i efterhand. Samtalet i sig utgör grunden och tolkning av samtalet sker i efterhand. 

I samtalen finns det möjlighet att fånga upp det oväntade samt att följa upp det som sägs (Esaiasson, 
Gilljam, Oscarsson, Towns, & Wängnerud, 2017). Det är i samtalet interaktioner och kommunikation 
skapas och möjligheter uppkommer för att kunna reflektera kring ett gemensamt fenomen. Samtalet 
gör det möjligt för forskaren att tolka och förstå respondenternas förståelsehorisont. Samtalet ska 
bekräfta det vi tar för givet och lyfta fram det oväntade. 
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Textanalys innebär att lyfta fram det väsentliga i en text genom noggranna genomläsningar av delarna 
och helheten samt att förhålla sig till i vilken kontext texterna ingår (Esaiasson et al., 2017). På samma 
sätt som i samtalsanalysen är forskaren intresserad av att hitta det som är dolt i texten och lyfta fram 
de avsnitt som är väsentliga för att ge mening och förståelse för studiens resultat.  

Kvantitativ innehållsanalys 

Tillvägagångssättet för en innehållsanalys är kvantitativ där informationen i det empiriska materialet 
hanteras likvärdigt och tillskrivs samma värde för att kunna göra iakttagelser och jämförelser mellan 
olika material samt att tillvägagångssättet är replikerbart (Esaiasson et al., 2017; Bryman, 2011). De 
kvantitativa kategorier som skrivs fram ska ses som centrala och viktiga för att förstå studiens 
kvalitativa analys och resultat. Esaiasson et al (2017) lyfter fram den beskrivande funktionen som 
kvantitativ innehållsanalys kan bidra till. En av frågeställningarna i studien syftar till att beskriva om 
undervisningen som omfattar kunskaper om lässtrategier leder till att eleverna lyckas bättre med sina 
studier. Som ett resultat av genomförd textanalys av elevernas texter har det materialet även 
analyserats innehållsmässigt för att kvantitativt beskriva och visa på hur frekvent olika kategorier 
förekommer eller hur stort utrymme elevens svar har i förhållande till andra elevsvar och andra 
elevgrupper i studien. Kvantitativa data används för att visa hur allmängiltiga data är och för att påvisa 
skillnader, i det här fallet mellan de olika lektionsserierna. 

Konstruktivism innebär att kunskap skapas i ett socialt mellanmänskligt samspel och att kunskapen 
kontinuerligt revideras (Bryman, 2011). De kategorier och exempel som lyfts fram i denna studie ska 
således ses som en beskrivning av den verklighet som rådde omkring studien och där resultaten styrts 
av de interaktioner och förhållningssätt som styrt processen. Kombinationen av att både kvalitativa 
data och kvantitativa data användes i studien för att kunna lyfta fram intressanta kopplingar som 
synliggjorts i det empiriska materialet.  

Urval 
Informant - Undervisande lärare 

Studien genomfördes i den egna undervisningspraktiken vilket innebär att forskaren och läraren är 
samma person. Läraren som undervisar båda elevgrupperna utgörs av en legitimerad lärare i 
yrkesämnen med förordnande som förstelärare inom Teknikämnen.  

Deltagande elevgrupper och genomförda lektionsserier 

Utgångspunkt för arbetet var att studera hur undervisning som inkluderar lässtrategier kan ge eleverna 
bättre förutsättningar att lyckas i yrkesspecifika ämnen vilket medförde ett medvetet urval av både 
skola och studieobjekt. Undersökningen genomfördes på ett högskoleförberedande gymnasieprogram 
på en stor gymnasieskola i norra Sverige. På programmet väljer eleverna inriktning mot olika 
yrkesspecifika områden. På vald skola har eleverna möjlighet att välja mellan tre av fem nationella 
inriktningar på programmet.  

Undersökningen genomfördes i två olika elevgrupper med drygt 30 elever i vardera gruppen som alla 
valt att läsa inriktningen Samhällsbyggande och miljö på Teknikprogrammet. Inriktningkurserna ges i 
årskurs 2 vilket gör ett eleverna var 17-18 år när studien genomfördes och könsfördelningen i gruppen 
var 40% tjejer och 60% killar. Könsfördelningen utgör endast underlag för att förstå elevgruppernas 
sammansättning. I resultat och analyser hänvisas endast till elev. 

Motsvarande arbetsområde genomfördes under två på varandra följande läsår, lektionsserie I och 
lektionsserie II. I den första undervisningsgruppen genomfördes en lektionsserie där 
ämnesundervisningen saknade fokus på lässtrategier. Den andra undervisningsgruppen presenterades 
samma textinnehåll, men med fokus på att även implementera lässtrategier i undervisningen.  
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Lektionsserie I utgick från ett behavioristiskt tankesätt med stimuli och respons (Ertmer & Newby, 
1993). Behaviorismen beskriver ett lärande där läraren utgår från vilket centralt innehåll som ingår i 
avsnittet och arrangerar undervisningssituationen så att eleverna vet vad som förväntas av dem. 
Läraren ger instruktioner och eleverna följer givna instruktioner. 

Lektionsserie II utgick istället från ett konstruktivistiskt synsätt. Ertmer och Newby (1993) beskriver att 
undervisning och lärande istället bygger på att skapa situationer där mening skapas och eleverna ges 
redskap för hur information kan hittas och användas. Interaktionerna som skapas i undervisningen 
bygger broar mellan lärande och innehåll samt skapar motivation att lära. I konstruktivismen är 
arbetsprocessen viktig. De lärande eleverna ska lära sig att själv välja kognitiva redskap efter 
lärandesituation. 

Respondenter fokusgruppsintervjuer 

Uppföljning med fokusgruppsintervjuer genomfördes endast efter lektionsserie II. Eftersom elever från 
första lektionsserien inte fått undervisning med koppling till lässtrategier bedömdes det att de 
eleverna skulle kunna ge generell men inte specifik information om lässtrategisk undervisning. 
Forskaren bedömde att elever från lektionsserie II skulle kunna ge såväl generell som specifik 
information och gav därav frågan om medverkan till dessa elever. Samtliga elever erbjöds, efter 
genomförd lektionsserie II, att delta i efterföljande fokusgruppintervjuer för att diskutera och 
analysera en gemensam aktivitet. Fem elever valde att låta sig intervjuas. De elever som inte valde att 
delta motiverade detta med argument som att de inte var intresserade eller att de hellre la tiden på 
deras egna studier.  

Datainsamlingsmetoder 

Kvalitativa forskningsstudier kännetecknas av att det material som ska besvara frågeställningarna är 
noga planerade och utvalda. Syftet med denna studie är att undersöka på vilka sätt lässtrategisk 
undervisning kopplat till läsning av faktatexter har betydelse för vilka kunskaper eleverna får av 
ämnesområdet. Det empiriska materialet har hämtats ur tre olika textmaterial. Genom olika 
textmaterial skapas möjlighet att erhålla kunskap om faktorer som påverkar undervisningen, möjlighet 
att erfara elevernas verklighet. Interaktioner med elever skapar en förståelse för deras kunskap om 
och erfarenheter av undervisning som inkluderar lässtrategier. Nedan ges utförligare beskrivning av 
fältanteckningar, elevers skriftliga texter samt transkriberade fokusgruppsintervjuer som utgör 
studiens empiri.  

Fältanteckningar från ett praktiknära forskningsprojekt 

Människans minne är inte helt pålitligt och fältanteckningar är enligt Bryman (2011) ett sätt att 
dokumentera och minnas det som sker i samtal och vid observationer. Denna metod har använts för 
att skriva ner detaljerade reflektioner av det förberedelsearbete som skett som en del i det praktiknära 
forskningsprojektet och det som observeras och diskuterats på genomförda lektioner. 
Fältanteckningarna har skett i direkt anslutning till genomförda aktioner. Målet med 
fältanteckningarna har varit att så snart som möjligt anteckna intryck och reflektioner över det som 
upplevts, hörts eller setts. Varje nedskriven fältanteckning har varit utgångspunkt för nästa 
fältanteckning för att därigenom gå tillbaka till det som skrevs och för att göra eventuella förtydligande 
av texten för att undvika att materialet är svårt att läsa och analyseras. Direkt efter respektive 
genomförd lektionsserie transkriberades och kompletterades samtliga fältanteckningar. Fullständiga 
transkriberingar är att processa textmaterialet innan analysen påbörjas (Miles, Huberman, & Saldaña, 
2014). Fältanteckningarna består av fraktioner av det material som ska analyseras. Genom att utsätta 
anteckningarna för en transkriberingsprocess, kan den som tagit anteckningarna minnas ytterligare 
reflektioner och komplettera materialet med information, som inte fanns med eller som behövs för 
att förstå textens innehåll. I denna studie har den forskande läraren tagit del av planeringar, 
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föreläsningsmaterial, elevernas förkunskapsövningar samt det material som delgetts eleverna som 
komplement till forskarens egna fältanteckningar. 

Skriftliga examinationstexter av elever 

Utöver fältanteckningar från genomförda lektionsserier ingick i undersökningen skriftliga 
examinationstexter från drygt 60 elever. Gemensamt för de båda lektionsserierna som ingår i 
undersökningen är att elevernas kunskap och förståelse kontrollerades genom en skriftlig examination. 
Texterna har forskaren sammanställt av elevernas egenhändigt nedtecknade svar på en utvald fråga 
som ställdes på den examination som avslutade respektive genomförd lektionsserie. Vid 
examinationen ställdes ett flertal kunskapsfrågor men det är en av analysfrågorna som utgör grund för 
denna studie för att kunna analysera på vilka sätt en aktiv läsundervisning påverkade elevernas svar.  

Eleverna hade möjlighet att svara på analysfrågan både manuellt och digitalt. Alla de manuellt skrivna 
svaren på analysfrågan har transkriberats ordagrant. Samtliga svar är numrerade med elev1, elev2 och 
så vidare för att avidentifiera eleverna. Cirka Hälften av elevsvaren kommer från den första 
examinationen och hälften från den andra examinationen. 

Att studera texterna bidrar till att förstå vad som formar samhället (Ahrne & Svensson, 2018). De 
påverkar inte bara den egna förståelsen av texten utan hur olika texter i relation till varandra kan ge 
en annan bild av det undersökta. Resultatet påverkas av det sammanhang de skapats i och i vilket 
sammanhang de analyseras. För den här studien innebär det att forskaren kan jämföra elevernas svar 
från de olika lektionsserierna och ställa de i relation till varandra och den förändring som läraren gjort 
i sin undervisning. 

Den kvantitativa summeringen av elevernas texter, se tabell 6, har skett digitalt. Funktionen räkna ord 
har använts för att kvantifiera antal elevsvar och antalet ord som elevernas svar innehöll. Samtliga 
utdata sammanställdes i en tabell och från de värdena beräknades medelvärde och medianvärde. 
Sammanställningen av andel elever i samma tabell utgår från både kvantifierade data och resultat från 
tolkningen av elevernas svar.  

Transkriberade fokusgruppsintervjuer 

Redan innan studien startade hade den forskande läraren identifierat en kunskapslucka som 
undersökningen skulle kunna bidra till att fylla. Den förförståelse som forskaren bär med sig genom 
litteraturstudier och fältanteckningarna utgör värdefull information för att kunna reflektera över det 
fokusgruppsintervjuerna kan tillföra, vilket enligt (Esaiasson et al., 2017) är en förutsättning för att vara 
väl förberedd inför själva samtalen och ha en tydlig referensram att förhålla sig till.  

Fokusstrukturerade intervjuer i grupp används för att genomföra diskussioner om en specifik situation 
som är av betydelse för både respondenterna och den forskande läraren (Bryman, 2011). Intervjuer i 
en fokusgrupp valdes för att erfara deltagarnas erfarenheter av gemensamt genomförd aktion och ta 
vara på den information som kommer fram i samspelet i gruppen. Till de fokusstrukturerade 
intervjuerna sammanställdes ett antal öppna frågor kopplat till ämnesområdet, se bilaga 4. Frågornas 
semistruktur syftade till att vägleda respondenterna under intervjuerna så att deras diskussioner 
handlade om det de har gemensam erfarenhet av tillsammans med forskaren och att forskaren har 
möjlighet att ställa likartade frågor i de olika intervjuerna. Frågorna hjälpte intervjuaren att styra 
diskussionen. I de strukturerade intervjuerna gavs möjlighet att få syn på elevens individuella 
förståelse medan en mer ostrukturerad intervju i en fokusgrupp gav möjlighet att får syn på elevernas 
fördjupade förståelse av den gemensamma aktiviteten och hur diskussionen utvecklas när eleverna får 
möjlighet att tillsammans analysera och reflektera (Bryman, 2011; Dahlin-Ivanoff, 2011; Ahrne & 
Svensson, 2018). 
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För att undvika att information inte missas spelades de fokusstrukturerade intervjuerna in och 
transkriberades därefter i sin helhet. Transkriberingen möjliggör att dokumentera det som sägs och 
vem som säger vad. I analysarbetet skapades således möjlighet att analysera vad som sägs men också 
hur det sägs. Även här har elevernas svar av anonymiserats. 

Maktrelation lärare och elev i intervjusituationen kommer att vara betydande eftersom det är den 
undervisande läraren som genomför studien. Det finns risk att de elever som blir intervjuade undviker 
att säga allt eftersom läraren vid betygsättning har ett myndighetsutövande (Ahrne & Svensson, 2018). 
För att skapa en trygg miljö var eleverna med och bestämde tid för intervjun samt gav förslag var 
intervjun skulle genomföras. 

Hermeneutiskt perspektiv på analysen 

Vad innebär att veta och förstå? En hermeneutisk ansats innebär att införskaffa förståelse och en 
förklaring av ett specifikt ämnesområde genom en medveten tolkningsprocess av tillgängligt 
textmaterial. Texten ska ses som ett fysiskt fenomen som med sitt textinnehåll även har en betydelse 
(Andersson, 2014). Innebörder och meningar i texten kan inte direkt observeras och empiriskt 
beläggas. Andersson beskriver att inom hermeneutiken innebär det att tolka det som inte står i texten 
vilket innebär att det inte är en sanning utan en tolkning. Det är inte heller de enskilda orden som 
bildar mening utan orden tillsammans som gör att vi kan tolka och förstå en text. Vetenskap beskrivs 
som den process där vetande skapas och en summa där ökat vetande uppnås (Ödman, 2004).  

Tolkningen är en process i flera steg för att sätta sig in i ett material, förstå och förmedla upplevelser 
av textmaterialet i förhållande till teoretiska utgångspunkterna (Follesdal, Walloe, & Elster, 1993). Det 
hermeneutiska perspektivet för denna studie har använts för att tolka och förklara det som sker när 
ett utvalt ämnesavsnitt strategiskt planeras att inkludera lässtrategiundervisning samt elevernas 
förståelse av betydelsen av lässtrategisk undervisning. Det material som tolkas, förstås och förklaras i 
denna undersökning utgörs således av undervisningens fältanteckningar, skriftliga elevtexter samt 
transkriberade intervjuer.  

I relationen mellan människor, som blir en naturlig del av ett praktiknära forskningsprojekt, ska även 
de sociala interaktionerna enligt Andersson (2014) tolkas och få mening. I fältanteckningarna för 
studien ska interaktionerna som uppkommer mellan elev-lärare och elev-elev beaktas och tolkas. Vi 
påverkas av exempelvis kroppsspråk och sinnesstämning och det kan i sin tur påverka tolkningen av 
texterna. Andersson beskriver vidare att även kommunikationen i uppkomna interaktioner har 
betydelse för hur texterna tolkas. Det betyder att även det vi gör kommer få betydelse för textens 
mening. 

Den hermeneutiska cirkeln är central för förståelseprocessen (Follesdal, Walloe, & Elster, 1993), vilket 
innebär att tolkningsprocessen sker i flera steg. Förförståelsen har stor betydelse för att se delarna i 
förhållande till helheten, att se samband mellan den egna förståelsen i förhållande till informanternas 
förståelse samt att se hur de teoretiska aspekterna samverkar med textmaterialet. Förståelse-
processen ställer krav på att kontinuerligt gå tillbaka i materialet, växla mellan teori och resultat för att 
undersöka och utreda nya perspektiv som uppkommer i tolkningsprocessen. Andersson (2014) och 
Ödman (2004) beskriver den kontinuerliga utvecklingen av helhetsförståelsen som en dynamisk 
process som växlar mellan förståelsen av delarna och en ökad förståelse för att åter omvärdera 
helhetsförståelsen. Tolkning av delarna och helheten är beroende av varandra. 

Vad är meningen med texten? Ricæur (1973) problematiserar över hur en text och tillhörande 
mänskliga aktiviteter kan förklaras och förstås som en del i en hermeneutisk analys. Ricæur anser att 
varje handling eller varje händelse kan ses och tolkas som en text. Läsningen är ett temporärt fenomen 
som påverkas av tid och miljö. De interaktioner som uppkommer mellan människor som samtalar om 
en text kan beskriva det de läser men även förändra deras förståelse för det lästa. Ricæur poängterar 
dock att en skriftlig text är mer meningsfull och bestående än en muntlig text. Han menar att en text 
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som framställs muntligt är kortvarigt bestående och beroende av ett socialt sammanhang. Den 
skriftliga texten är mer kontrollerbar och läsaren kan göra sina egna tolkningar av texten. I ett 
praktiknära projekt har fenomenet ett före och ett efter. Det är tolkningen av genomförandet som ger 
innehållet till studiens resultat. Tiden under vilken studien pågår är av betydelse för tolkningen. Ricæur 
(1973) noterar att allt eftersom tiden går i en studie så kommer vi till nya insikter och får nya 
reflektionsmöjligheter. Tiden gör att vi inom studiens tidsramar kan redigera tidigare erfarenheter, 
sätta ljus på det som vi tidigare inte sett och dra slutsatser av det ”lästa”. 

Förståelsen av texterna i denna studie kommer således att vara den forskande lärarens förståelse. 
Andersson (2014) och Ödman (2004) poängterar att utmärkande för texter är att vi förstår och tolkar 
dem på olika sätt. Vid behov kan referenser kopplas till tolkningen för att tydliggöra textens innehåll 
(Ödman, 2004). För att läsaren ska förstå forskarens tolkning av texten har forskaren därför gett 
kompletterande motiverande förklaringar. Forskaren har till viss mån även relaterat det till teoretiska 
aspekter för att belysa de exempel som har betydelse för konkretiseringen av resultatet i denna 
undersökning i relation till det sammanhang undersökningen genomfördes i. Det finns dock en risk när 
forskaren tolkar en text i förhållande till teorier att forskaren använder teorierna för att kontrollera de 
egna tolkningarna. Ödman (2004) beskriver att den teoretiska kunskap forskaren har kan användas för 
att granska hur resultatet avviker från det förväntade men där de teoretiska aspekterna även kan ha 
valts för att bekräfta förväntningarna. I diskussionen av denna studie är det således viktig att förhålla 
sig till resultatet utifrån risken att upptäcka det man vill se eller det man redan visste. 
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GENOMFÖRANDE 
Beskrivning av studiens ramverk 

Studiens genomförande diskuterades tidigt med skolans rektor för att säkerställa att projektet kunde 
ses som en del av försteläraruppdraget och relevant för att utveckla undervisningen. Rektorn 
informerades initialt om studiens syfte och mål innan eleverna informerades. Eftersom projektet 
pågick under två läsår informerades berörda elever vid flera tillfällen. Parallellt med studien 
genomförde läraren en kollegial samverkan inom samma ämnesområde. Det kollegiala arbetet ingår 
inte i denna studie men har påverkat de metodval och lektionsplaneringar som gjorts. 

Forskaren har summerat, tabell 2, tillgänglig typ av dataunderlag för studien i förhållande till 
genomförda aktioner, omfattning och urval. 

Tabell 2 Sammanställning datainsamlingstillfällen (eget material) 

Aktioner Omfattning Genomförande Urvalsgrupp Dataunderlag 

Lektionsserie I  

Läsår 1 

Ca 15h + tid för 
lärarens för- och 
efterarbete samt 
transkribering av 
handskrivna 
elevsvar 

Undervisning av 
faktaavsnitt utan fokus på 
lässtrategier  

1 st undervisande lärare 

Ca 30 elever 

Transkriberade 
fältanteckningar 

Anonymiserade 
elevtexter 

Lektionsserie II 

Läsår 2 

Ca 15h + tid för 
lärarens för- och 
efterarbete samt 
transkribering av 
handskrivna 
elevsvar 

Undervisning av 
faktatexter med 
lässtrategier inkluderat 

1 st undervisande lärare 

Ca 30 elever 

Transkriberade 
fältanteckningar 

Anonymiserade 
elevtexter 

Intervju med 
elever 

Läsår 2 

2h + tid för 
transkribering  

Fokusstrukturerad 
gruppintervju med elever 
ur lektionsserie II 

5 st elever i två 
fokusgrupper 

1 st forskare 

Transkriberad 
inspelad intervju 

Den undervisande läraren utgörs i båda lektionsserierna av forskaren själv. Omfattningen av de båda 
lektionsserierna avser den lektionstid som använts för undervisningen. Resultatet kan således 
analyseras utifrån elevernas perspektiv då båda undervisningsgrupperna fått lika mycket tid för 
lärarledd undervisning. I omfattningen har inte lärarens normala för- och efterarbete till respektive 
lektion tagits med. Det är självklart att lärarens förberedelsearbete inför lektionsserie II har tagit längre 
tid då läraren förutom ämneskunskaperna även sökt material och läst in sig på läsning och 
lässtrategier. Den ökade kunskapen gör även att läraren, tillika forskaren under förberedelsearbetet 
till lektionsserie II blivit medveten om faktorer som kan ha påverkat undervisningens genomförande 
och anpassat undervisningen därefter. Den medvetenheten läraren fått av förarbetet till lektionsserie 
II ska ses i förhållande till de resultat och analyser som presenteras för studien som helhet.  

Tiden för transkribering av elevtexter som skrivs för hand har ej angetts. Antalet elever som väljer att 
skriva för hand varierar mellan lektionsserierna. Det kan bero på flera orsaker som att elevens dator 
är på reparation, program som stödjer digitala examinationer inte fungerar eller att eleverna föredrar 
att skriva för hand istället för med digitala verktyg. 
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Definition språklig stöttning och behov av planerad undervisning 

Gemensamt för båda lektionsserierna är att de utgått från ett gemensamt faktaavsnitt i läroboken1. 
Till de olika lektionsserierna har olika typer av språklig stöttning används för att synliggöra på vilka sätt 
strategisk undervisning kan påverka elevernas förståelse av en faktatext. Med språklig stöttning avses 
i den här studien de verktyg och hjälpmedel som eleverna fått tillgängliga under respektive 
lektionsserie. I nästa avsnitt beskrivs genomförandet av de olika lektionsserierna och då beskrivs 
utförligare de språkliga stöttningar som använts. I bilaga 3B finns även en sammanställning av exempel 
på språklig stöttning som använts för denna studie.  

Den lärarledda undervisningen utgör en grund för att skapa en samverkansyta mellan läraren och 
eleverna. Ansvaret för undervisningen får inte skjutas över till eleverna utan det är lärarens ansvar att 
systematiskt och reflekterande välja material till ämnet samt planera lektionernas upplägg för att ge 
eleverna goda förutsättningar för lärande. Den skicklige läraren använder exempelvis olika 
undervisningsmetoder för att synliggöra lärprocesserna både för sig själv och för eleverna (Skolverket, 
2013). Elever behöver bli delaktiga i den egna lärprocessen. Genom att erbjuda olika typer av modeller, 
strategier och verktyg främjas både språket och kunskapen i alla ämnen (Stehagen, 2016). 
Byggnadsverk, ämne Samhällsbyggande, är en viktig kurs i utbildningen för elever som valt inriktningen 
Samhällsbyggande och miljö på Teknikprogrammet. Undervisningens innehåll behöver anpassas till att 
de flesta elever inte mött det ämnes- och yrkesspecifika språket tidigare. Läraren behöver, för att 
kunna ge formativ återkoppling till eleverna, känna till olika strategier för att kunna hjälpa eleverna i 
det yrkesämnet samt vara medveten om vikten av att kartlägga olika elevers språkliga behov för att 
eleverna ska kunna utvecklas i ämnet (Hajer & Meestringa, 2014).  

Läraren har med sin planering och undervisning även uppgiften att skapa mening i det eleverna 
förväntas läsa. Meningsskapande ska ses som en process för att synliggöra underliggande strukturer 
och skapa förståelse för objektet, i det här fallet en faktatext och användningen av olika lässtrategier. 
Liberg (2007) beskriver att det pappersbundna skriftspråket tidigare var det enda uttrycksmedlet 
medan vi idag har tillgång till betydligt fler medietyper vilket skapar nya förutsättningar för hur vi i 
skolan ska utveckla elevernas kommunikativa kompetenser. Hon skriver vidare: 

Meningsskapande kommunikation kan ske på olika sätt, exempelvis genom samtal, 
litteratur, film, bild, musik, drama, dans och rörelse. Inom forskningen talar man om att 
meningsskapandet alltid är medierat, vilket betyder att det alltid sker via olika språkliga 
uttrycksformer eller kanaler. I olika situationer förhåller vi oss på olika sätt och använder 
olika sinnen och olika redskap för att kommunicera - vi talar, lyssnar, läser, skriver, ser, 
luktar, smakar, gör och gestaltar. När man talar om meningsskapande på detta vida sätt och 
i begreppet språk inbegriper såväl verbala som ickeverbala språk, till exempel talspråk, 
skriftspråk, bildspråk, musikens språk, dansens och rörelsens språk osv., använder vi ett 
vidgat språkbegrepp. På motsvarande sätt får vi ett vidgat textbegrepp när begreppet text 
får innefatta budskap som överrförs på annat sätt än genom det skrivna ordet. (Liberg, 
2007, s. 8) 

Elever kan utveckla sitt språk och skapa mening på flera sätt men det krävs att de även får 
erfarenheterna att reflektera och förstå faktorer som påverkar deras lärande (Liberg, 2007). I 
beskrivning av genomförda lektionsserier förmedlas de sätt läraren använt sig av för att vidga 
textbegreppet så att eleverna får möjlighet att ta till sig textmaterialet på fler än ett sätt. 

I studien har praktisk tillämpning av intentionerna bakom Self-Determination Theory enligt Ryan & Deci 
(2000b) använts för att inspirera och stimulera elevernas inre motivation och få eleverna att agera. 

                                                           
1 Kapitel Stomsystem ur Strandberg, B & Lavén F. (2018). Bygga Hus – illustrerad bygglära. Studentlitteratur, Lund 
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Studien har inspirerats av SDT när olika aktiviteter kopplat till läsning och lässtrategier skapades för att 
indirekt påverka elevernas motivation och i förlängningen elevernas lärandeutveckling. 

Genom att planera respektive lektionsserie med olika typer av språklig stöttning av det ämnesspecifika 
språket ges även fördjupade möjligheter att få kännedom om de begrepp som eleverna behöver 
tillsammans med ämneskunskaperna och möjlighet att utvärdera undervisningen. I analysarbetet 
behövs kännedom om vilken funktion texten har, vilket mål har texten och vilka faktorer som påverkar 
texternas innehåll (Ahrne & Svensson, 2018). 

De tre pedagogiska verktygen som Rönnerman (2015) beskriver; skriva själv, observationer i praktiken 
och dokumentation har varit delar i genomförandet. Fältanteckningarna från studien har utgjort 
grunden för att kunna följa den process som skett i mötet med olika handlingar och aktiviteter och 
framförallt att kunna gå tillbaka till tidigare funderingar och underlag för en individuell reflektion. Det 
egna skrivandets former behövde inte ha tydliga regler utan istället fokuserade det på de 
nyckelproblem man vill beforska. I studien har det egna skrivandet skett löpande under alla skeden av 
processen, till det teoretiska som lästes in samt de egna reflektionerna som antecknats i samband med 
handlingar som skett. Fältanteckningar har använts för att synliggöra de egna tankarna som kan 
påverka praktiken. Under genomförandet av lektionsserie II har även de fältanteckningar som skrevs 
under lektionsserie I lästs och kompletterats med nya reflektioner. Dessa reflektioner har markerats 
inom [] för att tydliggöra vilka fältanteckningar som är original och de fältanteckningar som har 
tillkommit i den efterföljande reflektion när motsvarande avsnitt gicks igenom läsåret efter. 

Observationerna valdes för att undersöka hur eleverna använder undervisningsmaterialet och för att i 
undersökningen skapa en medvetenhet om vilka interaktioner som skett i klassrummet samt för att 
möjliggöra förändring och utveckling av praktiken.  Interaktionerna dokumenterades med 
fältanteckningar i direkt eller nära anslutning till genomförda aktiviteter. Intervjuerna med elever 
användes för att få syn på hur de tänkte och resonerade kring problemformuleringen.  

I uppsatsen dokumenteras och beskrivs såväl de ingående förutsättningarna samt de nyckelproblem 
som den forskande läraren identifierat och forskningen avsett. Vidare beskrivs genomförande och de 
aktioner som prövats och analyserats vilka beskriver hur utvecklingsarbetet genomförts. De resultat 
som synliggjorts knyts till vetenskaplig litteratur och gällande styrdokument. Dokumentationen är ett 
sätt för forskaren att visa på vetenskapligt förhållningssätt och beprövad erfarenhet som beskrivs i 
läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket, 2011). 

Beskrivning av genomförda lektionsserier 

I tabell 1 sammanställdes de olika aktioner som ingått i denna studie. För att synliggöra hur de språkliga 
stöttningarna använts i undervisning beskrivs här översiktligt själva genomförandet av de olika 
lektionsserierna.  

Undervisningen genomfördes alltid i samma klassrum samt vid motsvarande tidpunkter för båda 
undervisningsgrupperna. Undervisningen fördelades på tre lektionspass per vecka och varje lektion 
varade i drygt 60 minuter. Litteratur som användes till båda lektionsserierna var främst hämtat ur 
Bygga Hus – Illustrerad bygglära. 
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Lektionsserie I 

Lektionsserien omfattade 9 lektioner. Läraren planerade lektionerna översiktligt utifrån de moment 
som läraren bedömde skulle ingå i avsnittet för att uppfylla kursens centrala innehåll samt formulerade 
relevanta instuderingsfrågor till avsnittet. Planeringen samt instuderingsfrågorna delgavs eleverna på 
den lärplattform som skolan tillhandahöll. Planeringen samt instuderingsfrågorna som eleverna kunde 
ta del av återfinns i bilaga 2 och bilaga 2B. 

Första lektionen inleddes med en Kahoot, en digital frågesport för att väcka elevernas förkunskaper i 
ämnet. Frågorna utgick från en bild och på tid valde eleverna mellan fyra olika svarsalternativ. Lärarens 
intentioner med inledningen var att visa på och diskutera några av de nya yrkesämnesspecifika 
begrepp som kommer att behandlas under avsnittet. Spel- och tävlingsliknande situationer kan enligt 
Ryan och Deci (2000a) väcka den inre motivationen hos eleverna. 

Därefter följde en växelverkan mellan föreläsningar av läraren och efterföljande elevarbete med 
tillhörande instuderingsfrågor. Läraren hade aktivt och medvetet valt ut samt sammanställt en digital 
presentation med utgångspunkt i de avsnitt som läraren avsåg viktigast för att uppfylla kursens 
kunskapskrav. Bilderna som användes i presentationerna var dels lärarens egna skisser, dels utvalda 
bilder från litteraturen för att komplettera textmaterialet, se exempel figur 3. I exempelbilden förde 
läraren ett resonemang om exempelvis snö- och vindlaster och vilken konsekvens det får på 
byggnadens utformning.  

 

Figur 3 - Exempel åhörarkopior presentationer (eget material) 

Interaktionerna i klassrummet utgick från lärarens presentation, lärarens frågor till eleverna och 
elevernas frågor till läraren eller till en klasskamrat. Eleverna hade vid varje lektion tillgång till 
presentationsbilderna via skolans lärplattform. De kunde ta del av åhörarkopiorna i förväg, följa med 
på lektionerna och senare gå tillbaka till presentationen vid ett senare tillfälle.  

Vilka funktionskrav ställs på en byggnad? och Vad är byggnadens stomme? är ett exempel på 
instuderingsfrågor som eleverna arbetade med efter föreläsningarna. Instuderingsfrågorna som 
eleverna kunde ta del av utformades med att de viktigaste begreppen markerades med kursiverad text.  

Varje föreläsning åtföljdes generellt av att eleverna gavs tid för att arbeta med tillhörande 
instuderingsfrågor direkt på samma lektion som föreläsningen alternativt på nästkommande lektion. 
Om en föreläsning tog längre tid än beräknat på grund av de interaktioner som skedde i klassrummet 
gjordes en förskjutning av avsnitten framåt för att eleverna skulle få tid att arbeta med 
instuderingsfrågorna mellan föreläsningarna. När samtliga föreläsningar var genomförda gavs eleverna 
tid att slutföra frågorna och läsa in sig inför den efterföljande skriftliga examinationen. 
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Lektionsserie II 

Som en följd av att eleverna i den första undervisningsgruppen uttryckt att den facklitteratur som 
användes i undervisningen var svår att läsa och förstå skapade läraren en ny planering. Den nya 
planeringen tog utöver kursens centrala innehåll även hänsyn till att inkludera läsning och läsförståelse 
som ett komplement till ämnesundervisningen. Planeringen, se bilaga 3, strukturerades om och 
innehöll följande delar: 

- Ämnesspecifikt innehåll; vilket avsnitt ska lektionen behandla? 
- Mål med lektionen; vad ska eleverna få möjlighet att lära sig? 
- Interaktioner; vilka medvetna interaktionsmöjligheter initieras av läraren i undervisningen för 

att utmana och motivera eleverna? 
- Språklig stöttning; vilka verktyg och metoder kommer eleven få kännedom om och använda 

sig av? 
- Språkliga mål; hur används den språkliga stöttningen och vilka konkreta begrepp fokuserar 

undervisningen på? 

Genomförandet av varje lektion anpassades således till det sätt som läraren bedömde skulle ge 
eleverna andra och förhoppningsvis bättre förutsättningar att förstå och skapa mening av 
faktatexternas innehåll.  

Till första lektionen delades en bild över en byggnad i genomskärning, figur 4, ut till eleverna. Uppgiften 
var att ta reda på vilka förkunskaper eleverna hade i ämnet. Detta genomfördes enligt EPA-modell, det 
vill säga att först funderade eleverna enskilt på vad byggnadens delar kallas, vilka olika material som 
används samt vilka faktorer som påverkar en byggnads livslängd. Därefter diskuterade eleverna samma 
frågor i par med en klasskamrat för att avsluta med att alla tillsammans med läraren sammanfattade 
elevernas förkunskaper. 

Figur 4 - Förkunskap (eget material) 

För att ytterligare markera att ämnet är styrt av många yrkesspecifika begrepp delade läraren därefter 
ut en ordlista med byggtekniska begrepp till eleverna. Som en första uppgift bad läraren eleverna 
markera alla ord som de redan nu kände till och som de skulle kunna ge en förklaring till. Ordlistan var 
en återkommande aktivitet i de efterföljande lektionerna när läraren bad eleverna markera alla nya 
begrepp som varit aktuella under lektionen och på så sätt kunde eleverna själva bygga upp en lista 
med begrepp att studera närmare inför kommande examination.  

Att lära sig om olika material är ett centralt innehåll i kursen Teknik redan från årskurs 1. Läraren gjorde 
bedömningen att eleverna i den här kursen, istället för att fördjupa sig vidare i olika byggnadsmaterial, 
skulle få kunskap om byggmaterialens användningsområden och en förståelse för hur och varför olika 
material väljs i byggnader. 

Föreläsningen om byggnadsmaterial inleddes med att läraren gav eleverna en visualisering att utgå 
från. Tillsammans med eleverna diskuterades hur man väljer material till en lång bro som tål tung och 
tät trafik eller till en skyskrapa som ska tåla orkanvindar och jordbävningar? Efter föreläsning fick 
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eleverna i uppgift att skriva en sammanfattning över de faktorer som påverkar val av 
byggnadsmaterial.  

Kommande två undervisningstillfällen utgick från ett bildmaterial om byggnadens huvuddelar 
framtaget av läraren. Eftersom eleverna bedöms sakna tillräckliga kunskaper om byggtekniska begrepp 
och erfarenhet av att göra byggtekniska skisser fick eleverna ett tryckt material med samtliga 
illustrationer som läraren hade ritat upp på tavlan, exempel se figur 5. Undervisningen skedde i dialog 
mellan läraren och eleverna. Läraren ställde specificerade frågor till eleverna utifrån respektive 
illustration. Elevernas svar utgjorde utgångspunkt för det som antecknades på tavlan och 
kompletterades sedan med det som läraren förberett till lektionen.  

 

  
Figur 5 – exempel visualiseringsstöd till eleverna (eget material) 

Påföljande lektion startade med en diskussion om vilka lässtrategier eleverna använder sig av när de 
på egen hand ska läsa in sig på en faktatext. För att möjliggöra för eleverna att göra anteckningar direkt 
i texten hade läraren kopierat ut ett kapitel ur läroboken till eleverna där lässtrategier fick ett särskilt 
fokus. Läraren hade förberett ett bokmärke med lässtrategierna THIEVES och läsmarkeringar till 
eleverna som de uppmanades att använda även i andra ämnen, se figur 6.  

 
Figur 6 - Bokmärke till eleverna med inspiration av Gear (2015) och Ingemansson (2018) 

För att bearbeta den utdelade texten inledde läraren med högläsning där eleverna ombads göra 
läsmarkeringar i texten. Tillsammans sammanfattades och noterades därefter på tavlan det eleverna 
ansåg som det viktigaste samt att läraren förklarade de begrepp som eleverna behövde mer 
information om. Innan undervisningen gick vidare diskuterades vilka strategier som eleverna använder 
när de stöter på ord eller avsnitt som de inte förstår i texten. Utöver att slå upp ord, försöka förstå 
begreppen av den kontext den är skriven i diskuterades även faktatexternas karakteristiska 
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kännetecken. Den efterföljande texten bearbetades steg för steg med eleverna genom att studera 
rubriker, bilder, markerade begrepp mm för att avgöra vad som är viktigt i texten. 

Ställa frågor till texten utgjorde ytterligare en lektionsaktivitet. Eleverna ombads formulera provfrågor 
till texten med utgångspunkt från kunskapskraven i kursen. Frågor som dels kunde besvaras med enkla 
svar, dels frågor som krävde analyserande och reflekterande svar. Uppgiften var att motivera och 
medvetandegöra eleverna om att ett urval av frågorna skulle senare användas i den skriftliga 
examinationen. 

Avslutande moment i lektionsserie II var att läraren hade förberett ett memoryspel för att träna 25 
olika byggnadstekniska begrepp. Varje begrepp, exempelvis mansardtak, hade kompletterats med en 
tillhörande förklaring och en illustration. Tillsammans med eleverna diskuterades betydelsen av att 
även använda bilder för att lära sig nya begrepp. Förklaringen, ett yttertak med brutet takfall, används 
för att beskriva ett mansardtak men även den innehåller fler byggnadstekniska begrepp och då kan en 
bild av ett mansardtak användas för att visualisera takformen för eleverna. 

Ytterligare beskrivning av genomförande kommer att framgå i resultatdelen då lärarens arbete med 
att inkludera lässtrategier i yrkesämnesundervisningen beskrivs ytterligare samt beskrivningar och 
förklaringar till de interaktioner i klassrummet som uppkom av undervisningen. 

Relation forskare tillika undervisande lärare 

I ett praktiknära forskningsprojekt där forskaren tillika är den undervisande läraren ställs krav på att 
tydligt skilja rollerna åt. Läraren skall parallellt med forskningen utföra en myndighetsutövning 
gentemot eleverna när det gäller bedömning och betygsättning. För att inte hamna i ett dilemma har 
läraren därför fått vara lärare i mötet med eleverna under lektionerna.  

I planeringen av lektionerna har både läraren tillika forskaren växelvis varit delaktiga. Läraren har 
bidragit med kunskap om det centrala innehållet som undervisningen ska handla om medan forskaren 
har fått bidra med tankar och reflektioner om att dessutom implementera läsning och lässtrategier till 
yrkesämnesundervisningen. I nära anslutning till respektive genomförd lektion växlade läraren över till 
forskarrollen. Fältanteckningar skrevs ner efter att lektionens slut. 

Övriga forskningsetiska överväganden 

De forskningsetiska övervägande som forskaren har ställts inför för att skydda de individer som deltar 
i studien beskrivs enligt Vetenskapsrådet (1990) utifrån fyra grundkrav: 

Informationskravet – alla berörda deltagande elever i studien inklusive vårdnadshavare till minderåriga 
informerades om studiens syfte och frågeställningar (se första informationsbrev, bilaga 1). Inför 
genomförande av lektionsserierna samt fokusgruppsintervjuer informerade den forskande läraren 
eleverna vid flera tillfällen. Eleverna medverkade frivilligt och att de kunde när de vill meddela att de 
inte önskade fortsätta medverka i studien. Alla elever fick möjlighet att ta del av det slutliga resultatet 
genom att läraren hade samtal med eleverna efter respektive genomförd lektionsserie. 

Samtyckeskravet – samtliga deltagande elever i studien meddelade muntligt eller skriftligt samtycke 
till deltagande och i samband med genomförandet informerade forskaren att de kan välja att svara 
eller inte på forskarens frågor. Deltagarna var således medvetna om de villkor som ställdes på deras 
medverkande i studien. Läraren, tillika forskaren har kontinuerligt tryckt på frivilligheten om eleverna 
vill vara med och svara på forskarens frågor. Utöver forskarens direkta frågor till eleverna har även 
elevernas inlämningar och skriftliga texter använts. Även här frågade forskaren direkt berörda elever 
om samtycke att använda elevernas egna material för att belysa studiens resultat. Den forskande 
läraren förklarade för eleverna hur materialet skulle användas i studien. Ingen elev motsatte sig att 
forskaren fick använda materialet i forskningssyfte. 
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Konfidentialitetskravet – samtliga deltagare har informerats om att all medverkan sker konfidentiellt. 
Allt material har avidentifierats och förvarats på så sätt att endast forskaren haft tillgång till materialet. 
Informanterna i rapporten benämns som elever för att deltagarna inte ska gå att identifiera av 
utomstående.  

Nyttjandekravet – de skriftliga elevsvar som forskaren tog del av var även en del i den bedömning av 
elevernas kunskaper som läraren gör. Forskaren tog endast del av ett anonymiserat textmaterial. Alla 
insamlade data om forskningsstudien används endast i forskningssyfte.  

Identiteten som forskande lärare går ej att undanhålla. Antal lärare som undervisar i ämnet 
Samhällsbyggnad på Teknikprogrammet är relativt få. Den forskande läraren har i studien även använt 
sitt eget material i beskrivningar och resultat vilket gör det möjligt att identifiera vem läraren är.  
Dokumentationen som läraren tillhandahållit ska istället ses som en möjlighet att förmedla kunskapen 
vidare till andra.    

Anonymiteten bland eleverna var också viktig att förhålla sig till. Inriktningen Samhällsbyggnad och 
miljö på Teknikprogrammet finns inte på alla gymnasieskolor. Därför har angivelse av läsår för 
respektive lektionsserie utelämnats för att minska risken för igenkänning av eleverna. Alla svar som 
eleverna gett hänvisas bara till att det är ett elevsvar för de skulle känna sig trygga att delta i studien. 
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RESULTAT 
Resultatet av genomförandet är uppdelat i tre delar. Den första delen, aktiv läsundervisning, avser det 
resultat som synliggjorts med de fältanteckningar som skrivits ner inför och efter genomförda 
lektioner. Den andra delen, aktiva läsare, omfattar det resultat som framkommit av att tolka och 
analysera ett urval av elevernas analystexter från den skriftliga examination som eleverna hade efteråt 
i direkt anslutning till respektive lektionsserie. Det avslutande resultatet, medvetna aktiva läsare, 
kopplas till de svar som eleverna gav vid fokusgruppsintervjuerna. 

Aktiv läsundervisning  

Reason och Bradbury (2008) samt Rönnerman (2015) beskriver att aktionsforskning är att hitta 
signifikanta aspekter som påverkar praktiken, vilket i denna del av undersökningen är att studera på 
vilket sätt lässtrategier inkluderas i yrkesämnesundervisningen samt hur olika strategier påverkar de 
interaktioner som sker i klassrummet. Läsläraren skapade förutsättningar för eleverna att lära sig 
genom att göra anpassningar i undervisningen som skapade motivation och engagemang hos eleverna 
(Roe, 2015). 

Resultatet av fältanteckningarna har delats upp utifrån två aspekter: 

- Lärarens arbete att inkludera lässtrategier i yrkesspecifik undervisning 
- Elevinteraktioner som uppstod i undervisningen  

I lärarens arbete ingick att i undervisningen skapa förutsättningar för att interaktioner och mening blir 
en naturlig del av lärandemiljön. Eftersom läraren tillika är forskaren används i resultatet begreppet 
lärare för att synliggöra det forskaren efteråt tolkat och analyserat fram i sin undersökning. 

Den andra aspekten som tas med för resultatet av aktiv läsundervisning är för att synliggöra resultatet 
ur ett elevperspektiv. Resultatet vill visa hur lärarens arbete med undervisningen skapat olika typer av 
interaktioner elev-lärare och elev-elev samt vilka meningsskapande möjligheter de gett eleverna. 

Lärarens arbete att inkludera lässtrategier i yrkesspecifik undervisning 

En lässtrategi var att synliggöra vilka begrepp som var viktiga för förståelsen av ett faktaavsnitt. I 
föreläsningsmaterialet till lektionsserie I, som projicerades på tavlan, identifierade läraren exempelvis 
de begrepp som var relevanta för eleverna att kunna: 

Läraren definierar begreppet klimatskärm. Det gör hon genom att beskriva alla faktorer 
som påverkar byggnaden och ger exempel som förklarar vilken betydelse som snön har, 
vilken betydelse som regn har för byggnadens konstruktion. Klimatskärm ges muntligt en 
klar definition. 

Sättet läraren förklarade begreppet klimatskärm var återkommande för hur läraren generellt arbetade 
med att presentera det ämnesspecifika innehållet i lektionsserie I. Läraren utgick från ett bestämt 
byggnadstekniskt begrepp, tillhörande bild och kortfattad textinformation i punktform. Läraren 
föreläste om begreppet genom att förklara den bild och den text som fanns skriven på sliden. Läraren 
gav förtydligande exempel hur de olika faktorerna påverkade byggnaden.  

I slutet av varje föreläsning i lektionsserie I gav läraren instruktioner av typen: 

Läs sidorna x-y och svara på instuderingsfrågorna i slutet av varje avsnitt. 

I uppmaningen gav läraren instruktioner för ytterligare en lässtrategi som möjliggjorde för att läsaren 
aktivt kunde söka reda på viktig information, vilket enligt Westlund (2009) med flera är en lässtrategi 
för att övervaka sin egen läsning. Instruktionerna som läraren gav innehöll hänvisning till vilka sidor i 
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texten eleverna skulle läsa samt vilka frågeställningar eleven skulle söka svar på, vilket gjorde att 
eleverna gavs möjlighet att bli uppmärksamma på vad de läste.   

Till respektive föreläsning i lektionsserie I hade läraren förberett ca tio instuderingsfrågor av typen: 

Vad är syll, regel, hammarband, avväxlingsregel och kortling?  
Vilka funktionskrav ska grunden klara? 

De begrepp som frågan avsåg var kursiverade och frågeställningarna var direkt ställda. Det krävdes att 
eleven sökte rätt på vad begreppet betydde för att kunna svara på frågan vad. På frågan vilka skapade 
eleven en lista med exempel som svarade mot frågan. Krav på utförliga svar, analyser eller jämförelser 
saknades i frågeställningarna.  

Vid två tillfällen under lektionsserie I spelade eleverna en frågesport om byggnadsdelar och 
byggtekniska begrepp i form av en Kahoot. Den första genomfördes i uppstarten av föreläsningsserien 
som en förkunskapstest och den andra genomfördes efter några lektioner för att stämma av elevernas 
begreppskunskap. 

Vid varje rätt svar stannade läraren kvar vid att förklara vad begreppen innebär och 
diskuterade med eleverna om deras kunskaper, förkunskaper. 

Läraren använde vid båda tillfällena aktiviteten inte bara för att visa vad som är rätt svar på frågan utan 
förklarade även begreppens betydelse. Bilderna visade vilken byggnadsdel som avsågs samt om bilden 
var otydlig pekade läraren på de separata delarna och förklarade skillnaderna. Läraren använde i dessa 
fall kompletterande byggtekniska begrepp i sina förklaringar. Lässtrategiskt visar detta på en aktivitet 
där eleverna exempelvis gavs möjlighet att göra kopplingar, se inferenser och se mönster. 

I lektionsserie II hade läraren en annan strategi att presentera samma ämnesinnehåll vilket märktes 
redan vid introduktionen. Utöver presentationen av planeringen för avsnittet informerade läraren 
eleverna att under detta avsnitt kommer eleverna även få instruktioner för att bättre kunna läsa och 
förstå faktatexter. Läraren beskrev att textmaterialet kommer att behandlas på olika sätt för att visa 
på olika sätt att ta till sig och förstå ett ämnesspecifikt innehåll. De olika strategier som läraren 
presenterade för eleverna var, förutom muntliga föreläsningar med bildstöd (Powerpoint), lyssna till 
ett textavsnitt, arbeta med textens struktur, arbeta med bilder till texten, skriva sammanfattningar och 
ställa frågor till texten samt arbete med specifika byggtekniska begrepp. 

Att utgå från de egna förkunskaperna var ytterligare en lässtrategi som användes för att förstå en text. 
Läraren inledde lektionsserie II med att ställa frågan Vad känner du till om byggnader redan idag? 
Lärare undersökte elevernas förkunskaper och återkopplade i en efterföljande lektion till elevernas 
svar. I sammanställning av elevernas svar hade läraren översatt elevernas förklaringar till byggtekniska 
begrepp och vid återkopplingen gav läraren eleverna en förklaring vad hela området skulle handla om 
med hänvisning till elevernas svar. Att göra sammanfattningar och synliggöra det viktigaste i ett 
ämnesområde utgör ytterligare lässtrategier goda läslärare använder sig av.  
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Läraren hade till lektionen även förberett en ordlista från boken Praktisk husbyggnadsteknik2: 

 
Figur 7 - Utdrag ur ordlista (Källa: Praktisk husbyggnadsteknik) 

Läraren sa: 

Vilka begrepp kan du? Om jag skriver ALTAN, kan du förklara vad det är? Markera i listan 
de begrepp du kan. 

Läraren förklarade för eleverna att ordlistan inte innehåller alla byggnadstekniska begrepp men utgör 
ett urval elementära begrepp som används inom husbyggnadsteknik. Vid första tillfället bad läraren 
eleverna att markera alla ord de kunde förklara med egna ord. Läraren återkom till ordlistan vid flera 
tillfällen under hela lektionsserie II och bad eleverna markera ytterligare begrepp som tillkommit i 
samband med lärarens föreläsningar och efterföljande aktiviteter. Återigen återknöt läraren till 
elevernas förkunskaper som en del i att läsa och förstå och skapa mening av ett ämnesinnehåll. 

Nästa föreläsning i lektionsserie II inledde läraren med följande fråga till eleverna: 

Hur väljer man rätt material till byggnaden? 

Läraren fortsatte med att ge några exempel till eleverna: 

Vad krävs för att bygga 
 En lång bro som tål tung och tät trafik? 
 En skyskrapa som tål orkanvindar och jordbävningar? 
 En damm som tål vattenmassornas tryck? 
 En drömvilla? 

Det utgör ett exempel på när eleverna fick möjlighet att ställa en hypotes i inledningen av en lektion. 
Hypoteser som lässtrategi är ett sätt att i förhand fundera på vad ett område innehåller. Läraren 
presenterade därefter muntligt för eleverna olika byggnadsmaterial med hjälp av en Powerpoint-
presentation och diskuterade vilka faktorer som påverkar valet av material till byggnationer. Läraren 
uppmanade eleverna i slutet av lektionen att skriva en sammanfattning utifrån vilka 
materialegenskaper som eleverna anser är viktiga att ta hänsyn till, vilka konsekvenser det får för 
underhåll, risker samt hur val av material styrs av kundens önskemål och krav som ställs på 
byggnationen. Återigen gavs eleverna möjlighet att träna att skriva sammanfattningar som en 
lässtrategisk insats. 

  

                                                           
2 Sandin, K. (2007). Praktisk husbyggnadsteknik. Studentlitteratur, Lund. 
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Ytterligare arbete som läraren gjorde för att inkludera lässtrategier i yrkesämnesundervisningen i 
lektionsserie II var att arbeta med visuellt stöd på olika sätt. När läraren exempelvis presenterade 
byggnadens huvuddelar användes lärarens egna illustrationer. I figur 8 visas den bild som eleverna fick 
tillgång till i tryckt form och det arbete läraren gjorde i anslutning till bilden. 

 

Figur 8 - Illustration inför lektion av byggnadens huvuddelar samt lärarens arbete (eget material) 

Läraren hade förberett lektionen genom att göra motsvarande illustrationer på skrivtavlan i 
klassrummet. Läraren uppmanade eleverna att föra egna anteckningar i utdelat material. Läraren 
markerade därefter ut de begrepp som är väsentliga för att förstå bilden samt förklarade för eleverna 
betydelse av de byggnadstekniska begreppen samt gav en förklaring till vilken funktion de olika delarna 
har för i det här fallet en regelstomme. I exemplet hade läraren medvetet utelämnat de streck i bilden 
som avsåg kortling. Genom att eleverna själva kompletterade bilden med ytterligare två streck uppkom 
naturligt frågan varför läggs en kortare regel in. Läraren kunde tillsammans med eleverna komma fram 
till exempel som att kortling används för att ha något att fästa en köksinredning i.  

I slutet av lektionen gav läraren ånyo till eleverna en sammanfattande uppgift: 

Sammanfatta det (byggnadens huvuddelar) som vi gått igenom på tavlan. Hur många 
begrepp var nya idag? 

Läraren styrde med sina instruktioner in eleverna på lässtrategier för att eleverna skulle gå tillbaka till 
sina egna anteckningar och sammanfatta det de uppfattat av lektionen samt att eleverna funderade 
vilka byggnadstekniska begrepp som är viktiga för att förstå detta avsnitt. 

Läraren använde på en annan lektion i lektionsserie II lästrategin högläsning för att eleverna skulle 
tränas i att göra läsanteckningar. Inför högläsningen gav läraren följande instruktion: 

Stryk under nyckelord och markera ord som du behöver en förklaring till. 

Läraren beskrev att läsanteckningar kan användas för att, direkt i en text, markera vad som är viktigt, 
vad som är svårt eller sådant som behöver diskuteras ytterligare med signifikanta markeringar. Till 
lektionen hade läraren kopierat ut ett textmaterial ur läroboken så att eleverna kunde göra 
anteckningar direkt i materialet samt ett bokmärke med förslag på läsmarkeringar. Läraren gick 
igenom hur läsmarkeringarna kan användas och uppmanade eleverna att under lärarens högläsning 
göra läsmarkeringar direkt i texten. Efter genomläsningen diskuterades de noteringar eleverna gjort 
och läraren antecknade löpande alla begrepp som dök upp på tavlan. De begrepp som antecknades 
ner var förutom byggtekniska begrepp även begrepp av generell karaktär som eleven ville få en 
förklaring till. Efter denna genomgång tränade eleverna därefter på egen hand på att plocka ut det 
viktigaste i en text. Läraren uppmanade igen eleverna att använda läsmarkeringar. Lektionen 
avslutades med ytterligare en återkoppling till det avsnitt som eleverna läst när läraren diskuterade 
med eleverna om vad de läst och tillsammans sammanfattade de avsnittets huvudbudskap. 
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Det avsnitt som eleverna skulle läsa på egen hand gav läraren ytterligare en möjlighet att diskutera 
lässtrategier. En elev ställde läraren en fråga om en bild i texten och vad bilden betydde. I 
fältanteckningarna fanns denna notering: 

Bilder i böcker är bara ett komplement eller utfyllnadsmaterial till texten medan exempelvis 
i faktatexter så tillför bilderna något till texten som kan göra att texten blir lättare att förstå. 

Läraren använde elevens fråga för resonera med alla eleverna om på vilket sätt bilderna i texten kan 
hjälpa till med förståelsen av ett textavsnitt. Läraren tillsammans med eleverna studerade samtliga 
bilder i texten och eleverna kunde konstatera att i det här fallet var bilderna ett komplement till 
faktatexterna.  

Faktatexters karakteristiska uppbyggnad var ytterligare en lässtrategi som läraren gick igenom med 
eleverna i lektionsserie II. Med utgångspunkt från THIEVES, som beskrevs i avsnittet om 
genomförandet, diskuterade läraren med eleverna hur de under läsningen kunde utnyttja textens 
särdrag för att skapa förståelse för textens innehåll. För att eleverna skulle få träna på att använda 
textens karakteristiska särdrag gav läraren eleverna följande uppgift: 

Er uppgift, enskilt eller två-och-två, är att skapa frågor till avsnittet om LASTER (textmaterial 
och powerpoint). Formulera minst tre olika frågor som vi kan använda på provet: 
E frågor – frågor som kan besvaras med ett kort svar 
C frågor – frågor som kräver ett utförligt och förklarande svar 
A frågor – frågor som kräver att man med hjälp av fakta kan analysera och jämföra olika 
svarsalternativ 

I uppgiften utgick läraren från kursens definierade kunskapskvaliteter. Genom att be eleverna 
formulera provfrågor fick eleverna utöver att träna lässtrategier möjlighet att reflektera över vad som 
krävs för att nå godkänt i ämnesområdet.  

I lektionsserie I använde läraren en frågesport för att eleverna skulle bli bekanta med byggnadstekniska 
begrepp. I lektionsserie II hade istället läraren skapat ett memoryspel, som tidigare beskrevs i  avsnittet 
genomförande. Spelet gav läraren möjlighet att under tiden eleverna spelade spelet gå runt och 
diskutera med eleverna hur de kunde tänka för att lära sig byggtekniska begrepp. 

I båda lektionsserierna använde läraren en lektion för att sammanfatta hela avsnittet för eleverna. 
Nedan visas den sammanfattning som läraren genomförde i slutet av lektionsserie II. 

 
Figur 9 - Lärarens sammanfattning av avsnittet (egen bild) 

Läraren avslutade avsnittet med att sammanfatta alla delar som ingått i området. Sammanfattning gav 
eleverna en summering av viktiga avsnitt. Läraren uttryckte att det är lätt att eleverna tappar 
överblicken om området och ser inte vad som är viktigt att förstå inför den skriftliga examinationen. 
Sammanfattningen gjorde att läraren kunde synliggöra för eleverna de kopplingar som finns mellan de 
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olika avsnitten och att eleverna fick syn på mönster i vad som påverkar byggandet genom att tydligt 
återkoppla till tidigare genomförda lektioner. 

Genomförandet visade att en del av lärarens arbete för att inkludera lässtrategier i den 
yrkesämnesspecifika undervisningen var gemensamma för båda lektionsserierna och andra förekom 
endast i endera lektionsserien. I tabell 3 har lärarens arbete med att utveckla elevernas förmåga att 
lära sig innehållet i ett yrkesämne summerats.  

Tabell 3 – Sammanfattning lärarens arbete (eget material) 

Förekommer i båda 
lektionsserierna 

Läraren … 
… valde relevant litteratur 
… planerade undervisningen 
… föreläste om ämnesspecifikt innehåll kopplat till vald litteratur 
… ställde frågor till eleverna 
… valde helt eller delvis ut vilka specifika begrepp eleven bör kunna 
… sammanfattade avsnittet i slutet av lektionsserien 

Förekommer endast i 
lektionsserie I 

Läraren … 
… formulerade instuderingsfrågor till eleverna 

Förekommer endast i 
lektionsserie II 

Läraren … 
… ställde analysfrågor i slutet av varje lektionsserie  
… undervisade om lässtrategier 
… utnyttjade textens särdrag 

Genomförandet visade även att läraren använde olika typer av språklig stöttning som eleverna fått 
under lektionerna för att underlätta läsningen och förståelsen, vilket visas i tabell 4.  

Tabell 4 - Sammanfattning språklig stöttning som läraren gav eleverna (eget material) 

Lektionsserie I Lektionsserie II 
Litteratur  
Förkunskapspel Kahoot 
Muntliga föreläsningar 
Åhörarkopior av föreläsningsbilder 
Instuderingsfrågor 
 

Litteratur 
Förkunskap utifrån en visualisering 
Ordlista byggtekniska begrepp 
Muntliga föreläsningar 
Åhörarkopior av föreläsningsbilder 
Visualiserande exempel 
Analysfrågor 
Skriva sammanfattningar 
Bildunderlag till ämnets specifika begrepp 
Läsmarkeringar och THIEVES 
Textens särdrag 
Högläsning 
Ställa frågor till texten 
Memoryspel 

För studien definierat begrepp språklig stöttning, det vill säga de hjälpmedel som eleverna fått 
tillgängliga under respektive lektionsserie, var fler både till omfattning och variation i den lektionsserie 
som genomfördes med fokus att inkludera läsning och läsförståelse i undervisningen. Resultatet i sig, 
förväntades man erhålla när undervisningen förändrades, men resultatet i sin tur utgör grund för att 
kunna genomföra analys av de aktiviteter som lärare och elever genomförde, de interaktioner som 
uppstod i klassrummet och analys av fokusgruppsintervjuerna. Precis som Rönnerman (2015) skriver 
kring aktionsforskning utgör de olika delarna av genomförandet underlag för att tolka, reflektera, 
analysera och värdera den nya praktiken i förhållande med den gamla praktiken. 
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Elevinteraktioner som uppstod i undervisningen 

Forskare framhåller att elever behöver, när de läser faktatexter, olika strategier för att både memorera 
innehållet och fördjupa förståelsen (Roe, 2015). Fältanteckningarna från de båda lektionsserierna har 
utöver lärarens arbete tolkats och analyserats för att avgöra vilka elevinteraktioner som uppstår i 
undervisningen och som ger eleverna förutsättningar att fokusera på fakta och detaljer där de kan 
sätta in kunskaperna i ett större sammanhang. I lektionsserie II har läraren medvetet arbetat med att 
inkludera olika lässtrategier som en del i att eleverna ska fördjupa sina ämneskunskaper och skapa 
mening i det eleverna läser. Resultatet stöds av Roe. Studien visade att det uppstod interaktioner som 
är gemensamma för båda lektionsserierna medan andra är mer karakteristiska för respektive 
lektionsserie. De elevaktiviteter som har hänförts till en specifik lektionsserie kan förvisso även 
förekomma i den andra lektionsserien, men forskaren har valt att visa resultatet där det oftast är 
förekommande. 

Aktionsforskning omfattar en process där deltagarna visar engagemang och en vilja att fördjupa sig 
kring ett specifikt problem (Reason & Bradbury, 2008).  Engagemang är en drivkraft för elevernas 
läsförståelse (Roe, 2015). Genomförda systematiska observationer av praktiken hade som mål att 
synliggöra de interaktioner som sker i klassrummet (Rönnerman, 2015). Resultatet av studien visade 
att elevens engagemang i undervisningen samt de elevinteraktioner som uppstod stämmer med 
tidigare forskning. Resultatet kommer att presenteras som ett antal exempel som synliggjorts i 
genomförda lektionsserier och som exempel på skillnader som uppkom när undervisningens fokus 
förändrades. 

En läraraktivitet i lektionsserie II som väckte engagemang och delaktighet hos eleverna var lektionen 
när läraren hade förberett ett antal bilder till eleverna och där eleverna själva var med och gjorde 
anteckningar för att därigenom skapa sitt eget instuderingsmaterial. Lärarens anteckningar illustreras 
i figur 10: 

 
Figur 10 - lärarens anteckningar på tavlan (eget material) 

Efter lektionen uttryckte en elev spontant: 

Om man ser tavlan nu kan det kännas rörigt men eftersom vi tog det steg för steg så känns 
det bra. Jag har skapat mitt eget material. 

Elevens reflektion ovan är ett exempel på det engagemang och interaktion som undervisningen med 
lässtrategier skapade. Genom att läraren använde visualiseringar för att tydliggöra textens innehåll fick 
eleverna möjlighet att göra egna kopplingar mellan text och bilder. Eleven uttryckte att 
undervisningsmetoden hade gjort att eleven aktivt följt med i undervisningen och tagit del av den 
information som läraren ansåg väsentlig för ämnesområdet och därigenom ökat sin förståelse för 
ämnet.  
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En annan elev uttryckte vid samma tillfälle: 

Jag arbetar 100 gånger hellre med bilder än lyssnar på en Powerpoint. Det kräver en annan 
aktivitet. 

Eleven uttryckte att undervisningsmetoden har haft betydelse för vilket engagemang och vilken 
aktivitet som eleven hade vid respektive lektionstillfälle. 

Under lärarens lektion som utgick från visualiseringar valde de flesta eleverna att aktivt delta i 
undervisningen som pågick under två lektionspass. Eleverna ställde frågor för att läraren skulle 
vidareutveckla det som beskrivits eller för att läraren skulle skapa mening i det material som succesivt 
växte fram på tavlan, se figur 10. 

En fältanteckning efter visualiseringslektionen noterade hastigheten som uppstod i genomförd 
aktivitet: 

Presentationerna blir långsammare än Powerpoint vilket gör att eleverna hänger med i det 
som gås igenom och de hinner reflektera över det som är viktigt. Anteckningarna blir 
elevens istället för att läraren valt ut det som ska stå. 

Under arbetet med bilderna framkom att elevernas förkunskaper hade betydelse för de samtal och 
diskussioner som uppstod i klassrummet. Eleverna använde även frågorna strategiskt för att göra 
kopplingar till sin egen förståelse och öka möjligheter att dra andra slutsatser, vilket är exempel på 
eleven som tänkare som Gear (2015) beskriver som en strategi för eftertänksam läsning. Westlund 
(2009) med flera anger att strategierna som goda läsare använder även är en generell strategi som de 
använder i andra lärandesammanhang. Analysen visade att eleverna använde sina förkunskaper som 
en lässtrategi och under undervisningen iakttogs att elevernas delaktighet minskade allt eftersom fler 
byggtekniska begrepp beskrevs. Där förkunskaperna fanns bland eleverna gjorde eleverna kopplingar 
till egna erfarenheter eller till områden som de tidigare tagit del av. En elev berättade exempelvis om 
när han hade fått vara med vid en ombyggnation och en annan elev drog slutsatser i förhållande till 
det sommarjobb eleven haft på en byggarbetsplats. Bland eleverna på dessa lektioner fanns även de 
elever som enbart lyssnade och en elev valde att fota av tavlan i slutet av lektionen. 

En iakttagelse som gäller för båda lektionsserierna är att eleverna minskade sin delaktighet och 
engagemang vid lärarens muntliga föreläsningar med digitalt stöd av text och bilder som projicerades 
på tavlan. Fältanteckningarna noterade: 

Eftersom eleverna vet att åhörarkopior av föreläsningsmaterialet finns tillgängligt på 
lärplattformen så ”behöver de inte anteckna”. 

Engagemang är enligt Westlund (2009) med flera en lässtrategisk förutsättning för god läsning men 
även en generell komponent för lärande. Resultatet visade att elevernas fokus på undervisningen 
minskade för de elever som inte aktivt gjorde egna anteckningar under föreläsningen. De slutade 
lyssna efter ett tag och graden av andra aktiviteter i klassrummet ökade. Alla elever stämmer inte in 
med anteckningen ovan. Fler elever från lektionsserie I i förhållande till lektionsserie II utnyttjade inte 
möjligheten att använda lässtrategin att själv föra minnesanteckningar och skriva sammanfattning i 
slutet av lektionen.  

Att använda lässtrategin att ställa frågor utnyttjades inte heller fullt ut av eleverna. Det förekom i båda 
elevgrupperna och i båda lektionsserierna. Många frågor som läraren ställde till eleverna lämnades 
obesvarade. Elevernas egna frågor under lektionen var få. Endast ett fåtal elever ställde frågor med 
anslutning till de muntliga föreläsningarna. De frågor som ställdes kom främst från de elever som 
kopplade lärarens föreläsning med något de själva hade erfarenhet av.  
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Fältanteckningarna från båda lektionsserierna visade även att det finns skillnad i hur olika elever 
utnyttjade möjligheten att ställa frågor under lektionstid. När läraren under lektionsserie II skapade en 
aktivitet där eleverna själva skulle formulera frågor till ett textavsnitt iakttogs något intressant. En elev 
uttryckte att uppgiften gjorde att han började fundera vad som kunde komma på provet och hur en 
sådan fråga skulle kunna vara formulerad. Aktiviteten skapade hos andra elever inget engagemang 
över huvud taget. Analysen visade att de eleverna varken läste avsnittet, de diskuterade inte med 
varandra eller med läraren. De engagerade eleverna använde å andra sidan tydligt lärarens genomgång 
av lässtrategier för att bearbeta texten. Eleverna skapade frågor med utgångspunkt av rubriker, 
markerade nyckelord eller en tillhörande bild i textmaterialet samt att de försökte formulera de mer 
övergripande frågorna som kräver att eleven hittar svaret mellan textraderna eller kan sätta frågan i 
ett större sammanhang och skapa mening. 

Textavsnittet som eleverna skulle ställa frågor till handlade om laster som påverkade byggnaden. 
Läraren meddelade att frågorna senare skulle kunna utgöra grund till den skriftliga examinationen. 
Frågorna från eleverna visade olika grad av komplexitet och ställde olika krav på vilken lässtrategi som 
krävs. Några frågeställningar som arbetades fram av eleverna var: 

1. Vad är olyckslast? 
2. Vad betyder EKS? 
3. Hur påverkas byggnaden av vind? 
4. Tänk dig att du ska bygga en bro. Vilka laster kommer du behöva anpassa bygget efter? 

Välj två stycken laster som kan komma att påverka och resonera kring hur dessa laster 
kan uppkomma. 

För att en elev skulle kunna svara på den första frågan krävs faktakunskaper och utantillinlärning, vilket 
är en lässtrategi som kräver att eleven kan memorera saker. Olyckslast var ett markerat nyckelord i 
textmaterialet som eleven utnyttjade i sin frågeställning. Läraren valde medvetet att arbeta med detta 
avsnitt för att det i texten fanns tydliga särdrag som eleven kunde utnyttja i sina frågeformuleringar. 

Den andra frågan är ytterligare ett exempel som kräver att eleven kan memorera saker. I det här fallet 
är EKS, som betyder Europeisk konstruktionsstandard, ej relevant för att förstå varför varje byggnad 
har en unik konstruktionslösning. Eleverna som formulerade fråga två har därav inte använt 
lässtrategier på ett optimalt sätt när de skapade frågorna. 

De två sista frågorna som eleverna formulerade är fördjupande frågor där läsningen, för att kunna 
svara på frågan, kräver att eleven har en förmåga att hämta information ur en text och dessutom sätta 
den i ett mer eller mindre komplext sammanhang. Det krävs att eleven både kan beskriva ett begrepp 
och ge exempel som motiverar sitt svar.  Elevernas frågeställningar visade att eleverna innehar olika 
förmåga att läsa en faktatext och anpassa lässtrategierna efter målet med läsningen. 

I båda lektionsserierna genomförde läraren uppgifter som aktiverade elevernas förkunskaper. 
Elevernas förkunskaper gjorde det möjligt för eleverna att tidigt i läsningen ställa hypoteser till texten 
eller kunde ha en förståelse om vad avsnittet kommer att handla om. I den första lektionsserien 
genomförde eleverna två frågetävlingar som läraren förberett. Eleverna uttryckte engagemang genom 
att efter varje fråga diskutera rätt svar med klasskompisarna och ge varandra glada tillrop när det gick 
bra men även skadeglädje när någon annan svarade fel. Eleverna hade endast tillgång till 
frågetävlingen under själva genomförandet och kunde inte gå tillbaka till materialet vid ett senare 
tillfälle. Läraren kunde inte gå tillbaka och efteråt ta del av enskild elevs resultat. 
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I den andra lektionsserien arbetade eleverna istället såväl enskilt som tillsammans med klasskamrater 
och alla elever tillsammans med läraren. Eleverna funderade kring vad de sedan tidigare kände till om 
byggnadens delar, vilka material som används samt vilka faktorer som påverkar byggnadens livslängd. 
En elev skapade denna illustration: 

 
Figur 11 - Elevs översiktliga förkunskaper 

Eleven beskrev sina förkunskaper med ett fåtal begrepp. En annan elev lämnade in följande: 

 
Figur 12 - Elevs utförliga förkunskaper 

Eleven visade större förkunskaper genom att koppla materialen till byggnadsdelarna. Eleven visade 
även förståelse för att detta avsnitt kan kopplas till tidigare kunskaper som behandlats i avsnittet om 
byggfysik. Eleven ovan använde begreppet underhåll. Bland de övriga elevsvaren återfanns begreppet 
underhållning vid några tillfällen vilket tyder på att vissa elever inte hade förståelse för skillnaden i 
betydelse mellan begreppen. 

Aktiviteten när eleverna efter den enskilda uppgiften diskuterade tillsammans skapade för de allra 
flesta eleverna ett engagemang för vad den andra eleven hade skrivit. Elevkommentarer som ”det 
hade jag inte tänkt på” uttrycktes av flera elever. Materialet samlades in av läraren inför den 
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gemensamma sammanfattningen och läraren kunde därav även ge återkoppling på elevernas svar 
samt visa för eleverna hur materialet kommer att användas under det fortsatta avsnittet. 

Olika typer av interaktioner mellan elev-lärare och elev-elev uppkom när läraren presenterade den 
byggtekniska ordlistan som ingick i lektionsserie II. I samband med lärarens utdelning av ordlistan 
uttryckte en elev: 

Oj så många ord, måste jag kunna alla? 

Inledningsvis diskuterade läraren tillsammans med enskilda elever att eleven inte behövde lära sig alla 
begrepp samt som en gemensam diskussion i klassrummet förklarade vilken betydelse 
begreppskunskapen har för att förstå och skapa mening av en faktatext. Ordlistan skapade också 
enskilda aktiviteter. Några elever avslutade varje lektion med att gå tillbaka till ordlistan och markera 
alla nya ord som läraren använt eller berört i sina presentationer. Andra elever använde ordlistan för 
att förhöra varandra på vad betyder begreppet samt vilket begrepp passar in på denna beskrivning.  

Ordlistan skapade även diskussion mellan elever och lärare där eleverna behövde ytterligare 
förklaringar till den beskrivning som fanns i ordlistan. Ordlistan innehöll ibland ytterligare 
byggnadstekniska begrepp som elev inte heller kände till. Eleven fick då av läraren veta att kunskap 
om byggnadsteknisk terminologi gör att eleven kan förklara och analysera problem. 

Elevfrågan ”vad kommer på provet” var mer frekvent bland eleverna i lektionsserie II. I lektionsserie I 
hade läraren förberett ett antal instuderingsfrågor vilket gjorde att den typen av interaktioner uteblev 
i stor grad. Eleverna i lektionsserie II å andra sidan var mer engagerade att ställa frågan, diskutera 
förståelsen av olika avsnitt och tillsammans med läraren diskuterades vad som är viktigt att förstå. 
Läraren var konsekvent gentemot eleverna och diskuterade de övergripande frågorna istället för att 
peka ut specifika avsnitt eller begrepp som kommer på provet. Läraren gav förutsättning för eleverna 
att själv göra inferenser, dra slutsatser om textens innehåll, vilket enligt Westlund (2009) och Roe 
(2015) är en lässtrategi för att effektivisera läsandet. 

Redan i inledningen av lektionsserie II gav läraren eleverna i uppgift att skriva en sammanfattning av 
det eleven fått ta del av på lektionen. Läraren beskrev att skriva sammanfattningar som en lässtrategi 
eleverna kan använda sig av för att själv sätta ord på ett ämnesinnehåll. När läraren uttalade att 
eleverna skulle skriva sammanfattningar gjorde de flesta eleverna det. Några elever fortsatte sedan 
med den strategin efter varje lektion utan att läraren gav ytterligare instruktioner. 

Elevernas interaktioner och aktiviteter syntes i ytterligare lektionsaktiviteter som läraren genomförde. 
Läraren avslutade, i lektionsserie II, både avsnittet med högläsning samt det avsnitt när eleverna själva 
arbetade med läsmarkeringar med att återknyta till elevernas uppfattningar. Tillsammans med 
eleverna antecknade läraren på tavlan viktiga nyckelord som eleverna angav. Läraren gav växelvis 
frågan vidare till eleverna att förklara vad uppkomna begrepp betydde och i de fall eleverna inte kunde 
ge förklaringar hjälpte läraren till med att ge förklaringar. Det samma gällde allmänna ord som eleverna 
ville få förklarade. På så sätt var eleverna delaktiga att sammanfatta det som var viktigast i det 
textavsnitt som behandlats.  

Instuderingsfrågorna som användes i lektionsserie I skapade en attityd bland vissa elever att skjuta 
arbetet framåt. När läraren frågade en elev varför den inte arbetade med frågorna svarade eleven ”jag 
gör det sen”. Efter lärarens föreläsningar, när det var tänkt att eleverna på lektionstid skulle ta reda på 
svaren på frågorna, gjorde några elever istället annat. De pratade om annat än skolarbetet eller de 
sökte på internet över annat än ämnet som inte hade med aktuell lektion att göra. Dessa elever 
utnyttjade inte möjligheten att använda läraren eller klasskamraternas kunskap för sitt eget lärande. I 
den andra lektionsserien förekom samma tendens bland vissa elever om ej lika frekvent. I lektionsserie 
II uppfattades att eleverna tog mer ansvar för sina studier genom att de sökte information och skrev 
sammanfattningar på den övergripande fråga som läraren gett i slutet av varje genomgång. 
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Att använda visualiseringar för att förstå en faktatext är ytterligare en lässtrategi eleverna erbjöds att 
använda. I båda lektionsserierna använde läraren bilder för att hjälpa eleverna att förstå 
byggnadstekniska begrepp men med lite olika fokus. I lektionsserie I gav läraren enskilda elever som 
hade svårt att förstå ett begrepp rådet att söka bilder till det nyckelord de inte förstod. Läraren 
använde det för att ge eleverna ytterligare sätt att lära sig de begrepp läraren valt ut och som 
markerats i instuderingsfrågorna. I lektionsserie II ställde istället läraren följande fråga till eleverna: 

Hur mycket beskriver en bild? 

Läraren använde bilder mer konsekvent under hela lektionsserien och diskuterade med eleverna vad 
olika begrepp innebär. Exempelvis var det få elever som direkt kände till begreppet Mansardtak. 
Läraren visade därefter en förklaring som eleverna kunde få fram om de väljer lässtrategin att slå upp 
ordet på Internet. Läraren frågade eleverna om förklaringen blev tydligare. Läraren fick frågan av 
eleverna vad betyder brutet takfall? I nästa sekvens visade läraren en bild på ett mansardtak och direkt 
började eleverna ge kommentarer som ”den takformen har ju vi, jag visste bara inte vad det kallades!”. 
Läraren visade på några ytterligare exempel och diskuterade med eleverna att även använda bilder är 
en lässtrategi som kan hjälpa till att förstå ett textmaterial. Det memoryspel som därefter följde visade 
åter på olika engagemang bland eleverna och olika lärandesituationer skapades. Tre kategorier av 
elevengagemang kunde utskiljas: 

- Elever utnyttjade lektionstiden maximalt. De ”spelade spelet” flera gånger med olika fokus. De 
utgick från nyckelbegreppet och sökte förklaringar. De utgick från förklaringen och parade ihop 
det med rätt bild eller så utgick de från bilden för att hitta rätt nyckelbegrepp. 

- Elever ansåg att uppgiften var svår då de inte kunde vare sig begreppen eller förstod 
förklaringarna. Eleverna förstod inte att uppgiften hade till uppgift att lära dem begreppen. 

- Elever såg uppgiften som en rolig aktivitet som bröt av de ordinära lektionerna. De gjorde 
uppgiften men använde den inte för att träna på begrepp. 

Utöver tre nämnda kategorier av aktiviteter mellan elever skapades även interaktioner med läraren. 
Elever upptäckte att några bilder kunde passa ihop med flera begrepp och då skapades en diskussion 
med läraren om vilken som passade bäst. Elever kunde också fråga läraren om begrepp som fanns i 
beskrivningarna för att ytterligare förstå innehållet. 

Sammanfattningsvis visade fältanteckningarna att olika engagemang och olika interaktioner uppkom i 
klassrummet beroende på vilken aktivitet läraren initierade. Vissa aktiviteter förekom i båda 
lektionsserierna medan andra var signifikanta i respektive lektionsserie. I tabell 5 har de elevaktiviteter 
och elevinteraktioner som uppkom i klassrummet summerats för att kunna analysera vad som händer 
när lässtrategier inkluderas i yrkesämnesundervisningen. 
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Tabell 5 – Summering elevaktiviteter och elevinteraktioner som uppstår i undervisningen (eget material) 

Förekommer i båda 
lektionsserierna 

Elever … 
… lyssnade aktivt eller passivt  
… tog anteckningar manuellt och digitalt 
… identifierade viktiga nyckelord 
… läste och hämtade information ur faktatext 
… sökte information på Internet 
… sökte visualiseringar på Internet 
… berättade om tidigare erfarenheter i ämnet 
… ställde frågor till läraren 
… ställde frågor till klasskamrater 

Förekommer endast i 
lektionsserie I 

Elever … 
… svarade på instuderingsfrågor 

Förekommer endast i 
lektionsserie II 

Elever … 
… gjorde läsmarkeringar direkt i textavsnitt 
… arbetade med textens särdrag som rubriker, markerade begrepp, 
bilder 
… skrev sammanfattningar av lektionsgenomgångar och textinnehåll 
… beskrev nyckelord med egna ord  
… gick tillbaka till begreppsordlistan och markerade begrepp som de tagit 
del av 
… svarade kontinuerligt på analyserande diskussionsfrågor 
… gjorde inferenser mellan begrepp och den kontext som undervisningen 
utgick från 
… skapade sitt eget instuderingsmaterial 

I avsnittet visades resultatet av att genomföra en aktiv läsundervisning dels ur det arbete läraren 
genomförde omedvetet eller medvetet för att inkludera lässtrategier i undervisningen, dels de 
elevinteraktioner som uppkom i klassrummet beroende på vilken planering läraren genomförde.  
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Aktiva läsare 

Resultatet är sammanställt för att kunna analysera på vilket sätt undervisningen som omfattat 
ämneskunskaper i båda lektionsserierna och i den andra lektionsserien även omfattat specifika 
kunskaper om lässtrategier skapade förutsättningar för eleverna att lyckas bättre i yrkesspecifika 
kurser.  

Elevernas egenhändiga skriftliga texter på examinationens avslutande analyserande frågeställning har 
tolkats och analyserats för respektive lektionsserie. Elevsvaren från de två olika undervisnings-
grupperna har analyserats, jämförts och ställts mot varandra för att synliggöra skillnader som kan 
påverka förutsättningarna för både undervisningens innehåll och eleverna kunskapsinhämtning. 
Frågeställningarna vid de två examinationstillfällena som eleverna svarade på är inte identiska. 
Frågeställning från den första lektionsserien löd: 

Motivera varför det inte bara finns en konstruktionslösning när man ska bygga hus. 

I den andra lektionsserien har frågeställningen omformulerats med hänsyn till att även implementera 
den kunskap som erhållits om läsning och läsförståelse. Frågan är mer konkretiserad genom att 
använda fler yrkesspecifika begrepp. 

Resonera kring vilka faktorer som man behöver ta hänsyn till när man väljer vilken stomme 
en byggnad ska ha. Förklara och motivera varför det inte bara finns en konstruktionslösning 
när man ska välja och dimensionera den bärande stommen. 

Även om det var en kvalitativ studie synliggjordes även några kvantitativa resultat som kan hjälpa till 
att analysera, tolka och förstå resultaten. Kvantitativt visade elevsvaren på signifikanta skillnader 
mellan de olika lektionsserierna. I tabell 6 har de kvantitativa aspekterna av elevernas svar 
sammanställts: 

Tabell 6 - Sammanställning kvantitativa data (eget material) 

 Lektionsserie I Lektionsserie II 
Antal elevsvar (st) 37 34  
Medelvärde (genomsnittligt antal ord per elevsvar) 136 341 
Medianvärde antal ord i elevsvar 129 301 
Elevsvarens skillnad i omfattning (minst antal ord – störst 
antal ord) 

47 - 371 121 – 1066 

Andel elever som inte besvarade frågan (%) 14 0 
Andel elever som svarade med enkla förklaringar (%) 22 6 
Andel elever som fördjupade sina svar och avslutade med 
att dra en slutsats (%) 

11 26 

Elevsvaren på examinationsfrågan analyserades därefter kvalitativt utifrån följande aspekter: 

- Elevsvaren i förhållande till frågans formulering, dvs elevernas förmåga att avkoda 
frågeställningen och avgöra vad som är viktigt för uppgiften 

- Analys om elevsvaren var allmänt beskrivna eller mer specificerade i sin natur, dvs elevernas 
förmåga att inkludera yrkesspecifika begrepp i sina texter. 

- Förmågan att beskriva kopplingar i ämnet och använda sina erfarenheter för att skapa mening  
- Förmågan att göra inferenser och beskriva samband som visar på en djupare förståelse 
- Förmågan att analysera och dra slutsatser 

Resultatet från analysen av elevsvaren visar så långt det är möjligt två jämförande elevsvar från de två 
olika examinationstillfällen för att möjliggöra att dra slutsatser över på vilket sätt undervisningens 
innehåll kan ha haft betydelse. 
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Ett inledande elevsvar, från lektionsserie I, har förvisso svarat på frågan men svaret är inte relevant: 

Det finns många olika sätt att bygga en byggnad och vad man än gör blir inte alla glada. 

Läsaren kunde inte avläsa vad som är viktigast i en text och därigenom få en djupare förståelse av 
ämnet. Resultatet av analysen av elevtexterna visade att elevernas möjlighet att skapa mening är 
beroende på hur de tolkar uppgiftens innehåll (Graesser, 2007). Det innebar att vissa elevsvar i studien 
svarade direkt på frågan medan vissa elever svarade på det de trodde uppgiften handlar om. Elever 
som valde att inte svara på frågan över huvud taget förekom endast bland de eleverna som fått inte 
fått arbeta med läsning och lässtrategier av faktatexten på lektionstid.  

Elevernas användning och kunskap om karakteristiska begrepp hade sitt ursprung i vilken strategi de 
medvetet eller omedvetet valde att använda sig av när de mötte en ny faktatext (Graesser, 2007), 
vilket tydliggjordes i elevernas svar. Eleverna från båda lektionsserierna analyserade exempelvis snöns 
betydelse för byggnadens konstruktionslösning. Ett elevsvar från lektionsserie I som var allmänt hållen 
och använde inte yrkesspecifika begrepp i någon större omfattning: 

På en plats där det snöar mycket kommer man behöva bygga betydligt stadigare tak som 
klarar av att hålla upp vikten av snön. Det förekommer nästan aldrig platta tak där det snöar 
mycket eftersom dem har sämre än tak som tex sadeltak. Platta tak kommer mest troligt 
behöva avskottning så att taket inte ger med sig och rasar in. 

Av elevens svar framgick inte vad eleven menar med stadigare tak och det saknades en förklaring till 
varför ett platt tak är en sämre takkonstruktion än ett sadeltak. Motsvarande allmänt hållna exempel 
som ovan återfinns även i lektionsserie II men där förekom även svar med högre grad av 
yrkesämnesspecificering. Från lektionsserie II visas ett allmänt hållet exempel som i högre grad 
använder yrkesspecifika begrepp och där eleven var medveten om det byggnadstekniska problemet 
med snölaster. 

Snölast är också viktig, snölasten är bestämd genom uppmätta snötyngder på mark som 
omräknas med bestämda faktorer beroende på vart i Sverige byggnaden är placerad. Man 
ska också vara uppmärksam för snöfickor på byggnader, som också kan lagra snötyngder. 
Dessa värden är olika runt beroende på vart i landet man bygger och ska därför prioriteras 
på olika sätt. 

I svaret förde eleven utförligt ett resonemang om att platsen har betydelse för mängden snö som faller. 
Eleven visade även viss förståelse för att byggnadens utseende har betydelse för var det kan bildas 
snöfickor som i sin tur påverkar konstruktionens hållfasthet. 

Ett motsvarande jämförande exempel på en allmän beskrivning och en mer specificerad beskrivning 
återfanns när eleverna skulle beskriva att beroende på vilken verksamhet som ska vara i byggnaden 
påverkar det byggnadens konstruktionslösning. Den allmänna beskrivningen är hämtat från en elev 
från lektionsserie I: 

På grund av att det finns olika användningsområden för byggnader som att en del används 
för tungt belastade byggnader som gallerior, kontor eller skolor. Det vill säga där det vistas 
mycket folk. Men sen finns det mindre byggnader som stugor eller en vanlig villa som inte 
alls utsätts för lika stor belastning. 

Det allmänna svaret saknade exempel på varför blir belastningen högre i exempelvis en galleria än en 
vanlig villa. Det saknades en förklaring till varför antalet människor påverkar byggnadens konstruktion. 
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Det jämförande mer specificerade elevsvaret som handlade om att verksamheten i byggnaden har 
betydelse för byggnadens nyttiga last är hämtat från ett elevsvar från den skriftliga examinationen av 
lektionsserie II.  

När man bygger en byggnad behöver man först och främst se över vilken typ av verksamhet 
som ska bedrivas i byggnaden. Är det ett lägenhets hus eller ett parkeringshus? Man 
behöver se över den nyttiga lasten som en byggnad har. Är det ett parkeringshus behöver 
man se över vilka olika typer av laster som kan uppstå eftersom att där är bilarna 
huvudfokuset när det gäller vad verksamheten som ska bedrivas. Det samma gäller för ett 
lägenhetshus. Där är den nyttiga lasten oss människor. Ett lägenhets hus utsätts inte för 
exakt samma laster som ett parkeringshus. Det finns inte bara en konstruktionslösning, 
detta på grund av att markförhållandena, vind förhållandena, klimatet och verksamheten 
för byggnaden ser olika ut på varje ställe man ska bygga på. Därav finns det inte ett facit att 
följa om man vill bygga en viss typ av byggnad eftersom att marken och förhållandena aldrig 
ser lika dann ut. 

Eleven svarade mer specifikt på frågan och visade exempelvis förståelse för att hur byggnaden ska 
användas påverkar byggnadens konstruktion. Eleven gav exempel på fler faktorer som påverkade 
konstruktionen samt att eleven gjorde en jämförelse mellan olika typer av byggnader för att synliggöra 
förståelsen. 

Utöver dessa två jämförande exempel fanns i resultatet fler exempel där begreppsspecifikationen är 
högre bland de elever som utöver de yrkesspecifika kunskaperna även fått undervisning om läsning 
och lässtrategier. I kunskapskraven för kursen Byggnadsverk ska exempelvis elevernas analysförmåga 
bedömas. Bland elevtexterna återfanns både enkla analyser och fördjupade analyser.  

I båda lektionsserierna fanns det elever som gav relativt enkla svar på frågan. De svarade allmänt och 
gav inte lika tydligt exempel som motiverade deras svar. Skillnaden mellan de enklaste analyserna som 
återfanns bland alla elevsvaren är tydlig. 

När man bygger ett hus så finns det mycket man måste tänka på. Det finns inte bara en 
konstruktionslösning då man måste anpassa byggnaden till omgivningen och ändamålet. 
De som kan påverka hur man ska bygga är bland annat klimatet och marken man bygger 
på. 

Exemplet på ett enkelt svar från lektionsserie I visade på en allmän förståelse. Eleven använde inga 
yrkesspecifika begrepp i sitt svar och gav heller inga exempel som visade på hur anpassningar skulle 
ske. Motsvarande allmänt hållna elevsvar från lektionsserie II: 

När man väljer materialet på stommen så måste man tänka på vilket klimat man lever i om 
det är mycket snö, regn och sol. I exempelvis Afrika är det väldigt vanligt att man använder 
betong inom de mesta när man bygger. Det är för att betongen behåller kylan de får i Afrika 
på natten. Nästan överallt är det viktigt att tänka på byggnadshöjden men får inte skymma 
grannens sol. Byggnadens egenvikt måste vara anpassad av hur man lägger den mesta av 
vikten. Smartast är att lägga den största vikten på bottenplan ex garage, lager och industri 
saker. Nyttig last innebär ex möbler som man måste ha i byggnaden, Om man har kanske 
högt upp till fjälls kan det vara bra att bygga vindtätt och anpassar byggnaden av hur mycket 
snö den kan hålla. Materialet måste vara anpassat vart man bor, som jag sa. 

Precis som i föregående elevsvar visade även ett av de enklaste svaren från lektionsserie II på en allmän 
förklaring men att det även visade en djupare förståelse samt att det fanns inslag av yrkesspecifika 
begrepp och förtydligande exempel. Eleven visade förståelse för att byggnaden exempelvis ska byggas 
vindtät samt använde begrepp som nyttig last som är karakteristiskt för genomfört ämnesområde. 

De språkliga stöttningarna eleverna fått får även konsekvenser för de kopplingar, samband och djupare 
förståelse som eleverna förmedlade i sina texter, vilket enligt Westlund (2009) och Roe (2015) är 
kännetecken för skickliga läsare. I betydligt högre grad visade eleverna i den andra lektionsserien på 
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mer uttömmande svar. Det betydde att eleverna gav beskrivningar som innehöll tydligare beskrivna 
exempel, fler konkretiseringar med yrkesspecifika begrepp och exempel samt slutsatser som inte 
stannade vid det som sades på lektionen utan även det som fanns skrivet mellan raderna i faktatexten. 
En elev från lektionsserie II skrev i sin slutsats: 

Eftersom att det är så många faktorer som man måste ta hänsyn till när man bygger så finns 
det ingen universal lösning på hur man ska bygga en stomme. Jag har tagit upp 
byggnadshöjd, egenvikt, nyttig last, snölast, vindlast i mitt resonemang om hur man ska 
välja material när man bygger men det skrapar bara på ytan om alla faktorer som kan 
tillkomma vid ett bygge. Faktorer som geologi, vart man bygger, klimat, hur många 
människor det är där, självsvängning och svängfrekvens är några till faktorer. Eftersom att 
det är så många faktorer så måste man dimensionera specifikt för varje byggnad. 

Eleven avslutade sitt utförliga svar med att skriva en slutsats. Elever visade fördjupad förståelse för 
både byggnadstekniska begrepp och de sammanhang som begreppen används i samt gav fler exempel 
på faktorer som kan påverka byggnadens konstruktion.  

Medvetna aktiva läsare 

I det genomförda forskningsprojektet är det främst läraren som utforskar sin egen praktik. Syftet med 
fokusgruppsintervjuerna var att få med ett elevperspektiv på forskningsfrågorna. Elevernas 
intervjusvar ska ses som ett komplement och en bekräftelse till det resultat som skrivs fram av 
läsundervisningen och analysen av elevernas skriftliga texter.   

Aktiva läsare, till skillnad från passiva läsare, har strategier för hur de ska möta en text första gången 
dock behöver de inte alltid vara medvetna om sina handlingar (Reichenberg, 2014). Ingemansson 
(2018) menar dessutom att träning att använda lässtrategier ökar elevernas metakognitiva förmåga 
att medvetet använda lämplig strategi vid läsning. Den tredje delen av resultatet vill visa i vilken grad 
eleverna använder olika lässtrategier för att göra faktatexten till deras egen erfarenhet samt om de är 
medvetna om de lässtrategier som de använder sig av när de möter ett nytt faktainnehåll.  

Fokusgruppsintervjuerna visade att eleverna använder olika lässtrategier men frågan är om det är en 
medveten handling? I intervjuerna framkom att alla intervjuade eleverna medvetet använde en eller 
flera av följande enkla strategier för att bearbeta och memorera en faktatext: 

- Skumläste 
- Gjorde minnesanteckningar vid sidan om texten 
- Läste om texten flera gånger 
- Läste ett textavsnitt och rabblade upp innehållet för sig själv 
- Skrev upp viktiga begrepp 
- Slog upp begrepp 
- Ställde frågor till texten 

Strategierna bedömdes vara medvetna för eleverna då de vid flera tillfällen under intervjuerna gjorde 
kopplingar till att det är strategier som de även använde i andra kurser och ämnen. En elev uttryckte: 

Det går ju inte att lära sig alla saker utan det gäller att lära sig vissa sidor bättre än andra. 

Elevkommentaren visade att eleven har en medvetenhet om att det inte är möjligt att memorera allt 
men säger samtidigt i efterföljande diskussion att alla sidor måste läsas, vilket visade på att eleven inte 
är fullt medveten om lässtrategiernas betydelse för förståelsen. I intervjun diskuterade forskaren med 
eleverna om textens längd har betydelse för vilken strategi de väljer. En elev, som svarade att den läser 
alla sidorna, tydde på att eleven även till viss del är omedveten om vilka strategier de ska och kan 
använda för att tillgodogöra sig en text på bästa sätt. En annan elev uttryckte: 
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Jag tycker det är ganska svårt ibland att förstå vad som är viktigast. Ibland känns det ofta 
som om allt är viktigt att lära sig. Ibland tycker jag att det är förvirrande när läraren säger 
att man ska hitta det viktigaste, det kan vara svårt. 

Trots att läraren i undervisningen inkluderat lässtrategier att använda när de läste en faktatext visade 
elevens kommentar att eleven inte blivit medveten om att läraren hade gett dem möjlighet att 
använda fler strategier och på så sätt gå från en passiv läsare till en mer aktiv läsare. Eleven uttryckte 
en önskan om att få ett urval av instuderingsfrågor att besvara hade kunnat vara ett verktyg för att 
inte behöva läsa hela texten. Elevens önskan om att få instuderingsfrågor visade att eleven inte har 
tillräckliga kunskaper i vilken lässtrategi eleven ska använda för att själv kunna plocka ut det viktigaste 
i texten och skapa mening av det lästa.  

En annan mer aktiv läsare gav sin syn på instuderingsfrågor: 

Instuderingsfrågor kan ibland vara väldigt specifika. Det är bättre att ha frågor där man ska 
förstå ett sammanhang. Bredare frågor fast man vet fortfarande vad man ska fokusera på. 

Eleven visade en medvetenhet om att frågorna har betydelse för vilka svar som krävs. Eleven var även 
medveten att om frågorna är för specificerade skapas inga möjligheter att utveckla den egna 
förståelsen och göra kopplingar till andra aspekter i ämnet. De mer övergripande frågorna gjorde att 
eleven kunde sätta in de yrkesspecifika begreppen i ett större sammanhang och själv kunna förklara 
sambanden med egna ord vilket visade på en större förståelse hos eleven. 

Samma elev uttryckte sig även: 

Jag kollar på rubriken och sen komma ihåg vad som stått i texten. Man läser mer aktivt då. 
Att man använder huvudet mer. 

Resultatet visade att de elever som deltog i fokusgruppsintervjuerna hade olika strategier för att läsa 
och förstå en faktatext. Vissa elever hade även fördjupningsstrategier när de skulle hitta kopplingar 
och sammanhang i texten eller själv kontrollera sin inläsning. Eleven aktiverade tidigare erfarenheter i 
ämnet, använde faktatexternas rubriker som utgångspunkt för att skapa fördjupad förståelse för 
området.  

I den vidare intervjun visade eleven dock inte samma medvetenhet att lässtrategierna kan påverka den 
egna läsprocessen. Eleven sa att när det är nya områden där förkunskaper saknades började eleven 
med ostrukturerad läsning. Elevens val av lässtrategier kunde således utvecklas ytterligare för att även 
kunna möta texter där förkunskaper saknas.  

Vidare diskuterade forskaren med eleverna vilken betydelse olika typer av språkliga stöttning hade för 
deras engagemang och aktivitet på lektionstid. En elev sa i anslutning till att lektionen med 
visualiseringar som läraren genomfört diskuterades: 

… man blir nyfiken vad som kommer…  

Samtliga elever som deltog i fokusgruppsintervjuerna var eniga om att där lektionsplaneringen 
omfattade att eleverna aktivt skulle delta och som krävde aktivitet av eleverna samtidigt skapade en 
nyfikenhet och ett engagemang att delta aktivt i undervisningen, vilket stämmer med de strategiska 
interaktioner och engagemang som Gear beskriver (2015). En annan elev uttryckte i diskussionen att 
de föreläsningar som läraren genomförde där eleverna hade tillgång till åhörarkopior: 

Jag har svårt att bara lyssna. Om det är en föreläsning i en timma är det intressant i kanske 
10 minuter. Det är så mycket fakta som kommer samtidigt. 

Eleven var medveten om att föreläsningarna är faktaintensiva, men saknade förståelse för att det finns 
fler sätt än att lyssna för att skapa förståelse. Hörförståelse ingår inte i denna studie men elevens 
kommentar har betydelse för hur förståelsen av att använda åhörarkopior som språklig stöttning kan 
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påverka undervisningen och elevens lärande. Två av eleverna jämförde föreläsningar med 
powerpointstöd med läsaktiviteter där eleverna arbetade med frågor till texten eller med bilder i 
texten. Eleverna beskrev att passivt lyssna på en föreläsning inte per automatik gör att eleverna 
antecknade även om de hade möjlighet. Eleverna beskrev att när de aktiverades på andra sätt blev att 
göra egna anteckningar naturligt. De ansåg att det var en viktig del av inlärningen och att det i sin tur 
skapade olika visualiseringar av det de läste, vilket enligt Westlund (2009) är en strategi som goda 
läsare använder sig av. Bilder som läraren tillförde under lektionstid uttryckte eleverna som positivt 
och som ett komplement då de gjorde att läsförståelsen ökade. Bilderna hjälpte till att skapa mening 
av det lästa. En elev uttryckte att variationen av den språkliga stöttning de fått under lektionstid 
medfört att det finns mer än ett material att utgå från när de ska fördjupa sina kunskaper. 

I diskussion med eleverna om läsmarkeringar framkom även en svårighet vid läsning av faktatexterna. 
Eftersom de endast lånar böckerna kunde de inte göra egna läsmarkeringar direkt i faktaböckerna, 
vilket gjorde att eleven saknade förutsättningar att vara en aktiv läsare i det perspektivet. En 
förutsättning för att vara aktiva läsare är att eleverna kan avgöra vilka delar av texten som är viktigt, 
vad som är relevant att memorera och vad som krävs för att fördjupa förståelsen (Westlund, 2009). 
Istället framkom att de då använde andra strategier vid sidan av texten. De antecknade begrepp de 
ville komma ihåg, skrev av hela textavsnitt och skrev sammanfattningar för att lokalisera texternas 
särdrag och planera den fortsatta läsningen. I det egna textmaterialet använde en elev läsmarkeringar 
med olika färgpennor för att visualisera det viktigaste och det som behövde ytterligare förklaringar. 

Om vi summerar resultatet av fokusgruppsintervjuerna visade det att eleverna uppskattat de 
lässtrategiska aktiviteterna på lektionstid men att de inte använde lässtrategier fullt ut när det kom till 
den individuella läsningen. 
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DISKUSSION OCH SLUTSATSER  
Diskussionen inleds med en metoddiskussion för att lyfta fram studiens kvaliteter. Därefter fortsätter 
diskussionen med att lyfta elevens perspektiv som medvetna aktiva läsare. Elevernas skriftliga resultat 
beskrivs i förhållande till de lässtrategier som diskuterats och använts i undervisningen samt 
förutsättningar för att inkludera lässtrategier i yrkesämnesundervisningen på gymnasiet. Diskussionen 
avslutas med att lässtrategierna sätt i ett större perspektiv för att väcka intressanta aspekter som skulle 
kunna utgöra nästa fokusområde för ett praktiknära utvecklingsprojekt. 

Metoddiskussion 

Ricæur (1973) beskriver att varje aktivitet eller händelse kan ses och tolkas som en text. Detta 
hermeneutiska förhållningssätt har varit en del av studien. All empiri i undersökningen har antingen 
varit text från början eller så har aktiviteter och händelser transkriberats till en text. Texten har 
genomgått förändringar under processens gång. Det resultat som presenteras har flera gånger 
omformulerats och transformerats vilket precis som Ricæur beskriver är ett tecken på att tolkningen 
skett i varje aktivitet eller händelse.  

Rönnerman (2015) beskriver möjligheter och utmaningar med att bedriva ett systematiskt 
utvecklingsarbete av sin egen verksamhet. Ett problem hon lyfter är att vi går till omedelbar handling 
när vi möter en problematisk situation. I den här undersökningen har en sådan svårighet varit att inte 
synliggöra det som redan var validerat utan istället försöka se den egna praktiken med nya ögon. Vi 
har ofta inte formulerat ett tydligt fokusområde för området vilket leder till att vi istället bekräftar det 
vi redan vet. Att fokusera på hur yrkesämnesundervisning, kopplat till läsning och läsförståelse, har 
betydelse för praktiken har således varit ett uttalat mål med undersökningen. Genom att som 
undersökande lärare våga och öppna upp för egen kompetensutveckling skapades en distans till den 
egna praktiken och en möjlighet att ställa erfarenheterna mot mer generella förklaringar och resultat 
som kan användas av andra. Praktiknära forskning gav forskaren redskap för att tydliggöra 
frågeställningarna och systematiskt undersöka den egna praktiken. Metoden skapade förutsättningar 
för att synliggöra det som troligtvis bara hade stannat vid en intuition om att undervisningen gör 
skillnad. Det systematiska arbetssättet gav verktyg att analysera undervisningen, studera skillnader i 
elevernas examinationer och verifiera på vilka sätt undervisningen skapade förbättringar. 

För att skapa trovärdighet och kontrollerbarhet i undersökningen gjordes flera medvetna val. Det 
första var att som forskare distansera sig från lärarrollen både i det egna arbetet och i arbetet med 
eleverna som båda utgör informanter i studien. Det har varit viktigt att bara agera forskare när det 
varit tydligt för eleverna. Så långt det varit möjligt har rollerna hållits isär för att inte påverka den 
myndighetsutövning läraren har gentemot eleverna. Distinktionen mellan att vara lärare ibland och 
forskare ibland har inte alltid varit enkel. I undervisningssituationer diskuterade läraren naturligtvis de 
lässtrategier som gåtts igenom för att hjälpa eleverna att utveckla sina förmågor. I diskussionen med 
eleverna fick läraren således ta del av elevernas tankar som kan ha påverkat det resultat forskaren 
skrivit fram. Alla tankar från eleverna gjorde dock att forskaren blev mer medveten om hur 
undervisningen påverkats av att inkludera läsning till yrkesämnet. Medvetenheten gjorde att forskaren 
vid fokusgruppintervjuerna kunde spetsa frågeställningarna för att verifiera tidigare erhållna resultat. 

Ett annat val för att verkligen se den nya praktiken med nya ögon var att kombinera flera olika data. 
En medveten strategi, vilket enligt Ahrne och Svensson (2018) används för att se forskningsobjektet ur 
fler är ett perspektiv. Kombinationen av dessa strategiska metodval i denna undersökning var bra då 
det gav svar på samma fråga ur flera olika perspektiv. 

Att ta del av elevernas skriftliga texter var en medveten del i forskningsarbetet då det materialet redan 
var inplanerat som en del av undervisningen. Eftersom flera undervisningsgrupper ingick kunde 
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resultatet av den undervisning som inkluderat läsning och läsförståelse ställas mot det resultat som 
eleverna som inte haft perspektivet på läsning med i undervisningen. Elevtexterna har skrivits av 
ordagrant varvid det kan finnas språkliga fel i texterna. Forskaren har medvetet gått igenom materialet 
för att undvika att elevernas specifika språk går att identifiera. Undersökningen har inte fokuserat på 
det språkliga i stort utan på det yrkesämnesinnehåll texterna kan visa. Materialet kompletterades med 
fältanteckningar från genomförd undervisning samt fokusgruppsintervjuer med ett antal elever ur den 
andra undervisningsgruppen för att öka trovärdigheten ytterligare.  

De citat från elevtexterna som skrivs fram i resultatet har valts utifrån att de representerade svar med 
jämförbara resultat. Forskaren har således inte valt att bara belysa det sämsta respektive det bästa 
resultatet utan strävat att finna exempel som skapar förståelse för vad som blev synligt i materialet. 
Jämförelserna visade att det finns aspekter i alla elevernas svar som kan analyseras mot genomförd 
undervisning. Både texter från svagare läsare och texter från starkare läsare visade skillnader och då 
är det viktigt att motsvarande texter ställs mot varandra för att kunna dra några slutsatser.  

Fältanteckningarna som skrevs i nära anslutning till genomförda lektioner kan ses som ett verktyg för 
att förstå och förbättra lärarens praktik (Rönnerman, 2015). I den här studien har det gjort det möjligt 
att systematiskt reflektera över den egna praktiken och analysera det ur ett undersökningsfokus. 
Metodvalet att använda fältanteckningar för observationerna kan diskuteras. Hade videoinspelning av 
det som sker i klassrummet gett ett komplement till empirin?  I efterhand kan jag se att fler av de 
interaktioner som skedde i klassrummet hade tydligare dokumenterats om lektionerna spelats in för 
att komplettera fältanteckningarna. Fältanteckningarna var värdefulla både för läraren och forskaren. 
Fältanteckningarna visade på aspekter som forskaren synliggjort i sina observationer. Läraren kunde 
utgå från minnesanteckningarna i sin planering av efterföljande lektioner och på så sett kontinuerligt 
förbättra interaktionerna mot eleverna på lektionstiden. Fältanteckningarna skapade även en 
kontinuitet ur forskarens perspektiv. Nya insikter framkom under hela projektet och genom att kunna 
gå tillbaka till fältanteckningarna kunde tidigare minnesanteckningar kompletteras för att göra 
resultatet tydligare. 

Fokusgruppsintervjuerna gav även eleverna möjlighet att uttrycka sig i förhållande till genomförandet. 
Att endast fem elever deltog i fokusgruppsintervjuerna kan tyckas få. Målet var inte att få ett mättat 
resultat utan att kunna analysera empirin i förhållande till analysen av fältanteckningarna och de 
skriftliga elevsvaren. Intervjuerna gav ytterligare ett perspektiv att analysera för att kunna se hur 
arbetet kan fördjupas och utvecklas vidare. Forskaren var även medveten om att de informanter som 
deltagit i studien är olika för respektive lektionsserie vilket gör att studiens resultat ska ses i det 
perspektivet. Fortsatt genomförande av yrkesämnesundervisning med läsning och lässtrategier 
behöver inte komma fram till samma resultat men kan utgöra grund i fortsatta studier av samma 
fenomen. 

De frågor som ställdes under fokusgruppsintervjuerna var till viss del samma som uppstod i 
interaktionen mellan lärare och elever på lektionstid. Dessa interaktioner ska ses som en styrka i 
projektet då det gör att forskningsfrågan konkretiserades ytterligare. Diskussionen med eleverna 
gjorde att forskaren vid intervjutillfället kunde ge följdfrågor till eleverna som gav forskaren svar på 
sina frågor utan att vara vägledande. Med det menas att forskaren i så liten grad som möjligt 
formulerade frågeställningar som lyfte lärarens roll i undervisningen. Eleverna skulle genom 
intervjuerna själv ge sin syn till forskningsfrågorna. 

De elevcitat som presenterats i resultatdelen har medvetet inte namngivits. Forskaren ville lyfta fram 
citat som gör att det går att dra slutsatser som inte enbart styrs av intuition utan som får stöd av det 
eleverna lyfte fram i diskussionen. Citaten är hämtade från alla elevers svar för att inte bara spegla en 
version utan få fram hur undervisningen har haft betydelse för eleverna utifrån flera olika perspektiv. 

För studien har en metodbok Qualitative Data Analysis använts för det systematiska analysarbetet 
(Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). För att bringa mening och förståelse av materialet har ett 
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systematiskt förfarande varit viktigt för att tydliggöra och verifiera de resultat som presenterats. 
Flertalet genomläsningar av empirin har genomförts. Den första gav en överblick av allt material och 
de efterföljande genomfördes för att söka och identifiera mönster och teman i textmaterialet. De 
identifierade aspekterna har därefter grupperats och unika kategorier skapats för att möta de 
teoretiska aspekterna av undersökningen. Inledningsvis kategoriserades respektive empiri 
systematiskt var för sig för att senare söka efter inferenser mellan olika typer av data och för att kunna 
beskriva logiska slutsatser av materialet. All empiri; fältanteckningarna, elevernas egna texter samt de 
transkriberade intervjuerna, gjorde det möjligt att gå fram och tillbaka i forskningsmaterialet för att 
finna gemensamma nämnare, belysande exempel samt verifiera det resultat som slutligen 
presenterats. 

I resultatet presenteras även viss del kvantitativt. Syftet med den informationen var att läsaren ska få 
förståelse för en aspekt som framkom tydligt i det transkriberade materialet. Elevtexternas omfång 
varierade mellan de olika lektionsserierna. Resultatet kan till viss del förklaras med att det är olika 
elever i de olika lektionsserierna, men är de signifikanta skillnaderna det? Den kvantitativa 
sammanställningen enligt tabell 5 visade tydligt att undervisningens genomförande har påverkat 
studiens resultat. 

Resultatet från studien gav stöd för att de metoder som använts har skapat förutsättningar för att 
skapa mening och ta fram faktorer som stärkte förståelsen för undervisningspraktiken och den 
lärandeprocessen som skedde däri. Precis som Reason och Bradbury (2008) beskrev ger 
aktionsforskningen en aktiv och engagerande process som medvetandegör andra aspekter än 
ämneskunskaperna som tillför undervisningen nya perspektiv.  

Medvetna aktiva läsare 

En del elever använde olika lässtrategier utan att tänka på det när de skulle läsa in sig i ett nytt område. 
Även om de i fokusgruppsintervjuerna inte direkt uttryckte att de var medvetna om att de aktivt 
använde olika lässtrategier framkom det av analysen att de anpassade läsningen efter texttyp, vilket 
Greasser (2007) identifierade som goda läsare. 

Alla elever som deltog i fokusgruppsintervjuerna använde medvetet någon av de enkla lässtrategier 
som Roe (2015) benämner som memoreringsstrategier. De strategierna fungerar när det är 
faktakunskaper som ska inhämtas men det krävs mer av eleverna för att kunna läsa mellan raderna 
och för att kunna sortera vad som var viktigt i texten. Det var intressant när en elev kommenterade att 
de inte har egna läroböcker för att göra anteckningar i. Eleven var medveten om att det hade varit en 
fördel om de alltid kunde göra egna noteringar i materialet. Nu hade de istället anpassat 
lässtrategierna till de förutsättningar som gällde. Att äga sina texter och möjligheter att bearbeta dem 
var en viktig förutsättning för att läsningen skulle bli lyckad och det kunde spegla av sig i elevernas 
kunskapsresultat. De goda läsarna, även om de inte tänkte på hur de gjorde när de läste, hade bättre 
förutsättningar för att lyckas. De kunde kontrollera och anpassa läsningen efter situation och texttyp. 

Fokusgruppsintervjuerna och även elevernas kommentarer under pågående undervisning visade att 
lärarens förmåga att variera aktiviteterna skapade ett engagemang bland eleverna att vara mer 
delaktiga i undervisningen, vilket enligt Roe (2015) är ett sätt att tydliggöra målet med läsningen och 
därigenom skapa drivkraft för läsningen. Metakognitivt visade resultatet att utmaning av elevernas 
tänkande var viktig för att eleverna skulle bli medvetna aktiva läsare. Oavsett aktivitet fanns det en risk 
att engagemanget tröt om läraren enbart använde upprepade aktiviteter lektion efter lektion. 
Variationen i undervisningen gjorde att eleverna behövde växla mellan olika strategier vilket i sin tur 
ledde till att de tränades att välja lämplig metod efter situation. Varför väljer då lärare att hålla fast vid 
redan genomförda aktiviteter om det resulterar i att eleverna inte får öva på de strategier som krävs 
för att alla ska bli goda läsare? Krasst menar jag att lärare saknade medvetenhet om faktorer som 
påverkar elevernas lärande. 
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Även om studien visade att eleverna medvetet använde lässtrategier för att bearbeta en faktatext 
fanns det en omedvetenhet bland eleverna för att använda fördjupande strategier eller elevernas 
förmåga att kontrollera förståelsen av det de läste. Ingemansson (2016) beskrev läsningen som en 
process och att eleverna behöver träning för att kunna uttrycka sig metakognitivt. Den här studien var 
isolerad till en specifik undervisningssituation och gjorde det därför svårt att dra några generella 
slutsatser. Dock visade eleverna en ökad förståelse för olika sätt att arbeta med faktatexter vilket kan 
tyda på att undervisningen till viss del påverkat hur de arbetat med texten både på lektionstid och inför 
den skriftliga examinationen. Lärarens medvetna arbete med att peka på exempelvis texten särdrag 
eller att ställa frågor till texten kan ha skapat en större medvetenhet hos läsaren. 

Aktiva läsare 

Ett tydligt resultat från de två olika lektionsserierna var på det sätt eleverna ägde texten efter 
lektionsserie II. Elevernas skriftliga uppgift, även om formuleringen på provfrågan skilde sig åt, visade 
att eleverna från den andra lektionsserien generellt hade en mycket större förtrogenhet med 
yrkesämnets begrepp och innehåll. Analysen av elevernas svar gav anledning till reflektion om 
resultatet bara beror på att läsning och läsförståelse inkluderades i undervisningen eller om finns det 
andra faktorer som påverkat resultatet. Det skulle kunna bero på att undervisningsgrupperna var olika. 
Det är dock svårt att föreställa sig att det skulle utgöra hela skillnaden. Teknikprogrammets elever 
väljer till årskurs två den inriktning som de vill fördjupa sina kunskaper i, vilket innebär att de flesta av 
eleverna som valt inriktningen Samhällsbyggande och miljö gjort det för att de är intresserade av 
ämnet. Intresset gjorde att de på ett medvetet sätt kunde, som Westlund (2009) och Roe (2015) kallar 
för att övervaka sin förståelse, utgå från sina tidigare erfarenheter och tillsammans med en positiv 
attityd till ämnet fördjupade de sina kunskaper. Elevtexterna visade i lektionsserie II en större 
förtrogenhet med yrkesämnets begrepp och i sina förklaringar kunde de medvetet välja ut vad som är 
viktigt för frågeställningen samt ge förklaringar som visade på förståelse för ämnet.  

En annan faktor som påverkat resultatet är provfrågan eleverna skriftligt fick svara på. Formuleringarna 
skiljde sig åt. I lektionsserie I hade läraren valt en allmän förklaring medan i lektionsserie II var frågan 
mer preciserad. Lässtrategin att slå upp nya begrepp diskuterade läraren flertalet gånger under 
lektionsserien. En slutsats som kan dras är att eleverna måste ha haft goda lässtrategier när de svarade 
på provfrågan till den andra lektionsserien. Frågan innehöll fler yrkesspecifika begrepp varvid eleverna 
hade fler hållpunkter att relatera till när de besvarade frågan. Redan av frågeställningen kunde 
eleverna göra kopplingar till vad de kände till om stommen och fundera på vilka faktorer som 
påverkade valet. Resultatet visade att översiktliga frågor gav översiktliga svar medan preciserade 
frågor gav utförliga svar. Skickliga läsare kunde således självständigt utgå från sina förkunskaper, finna 
nyckelbegrepp i texten, avkoda innehållet samt avgöra vad som är viktigt för att besvara 
frågeställningen (Westlund, 2009; Roe, 2015). 

Det var intressant att se att elevsvaren mellan de vi antar vara goda läsare och de läsare som inte har 
samma strategier för sin läsning skiljde mellan lektionsserierna. Bättre och sämre läsare fanns i båda 
elevgrupperna. Vi kan anta att eleverna i lektionsserie II redan genom den varierande undervisningen 
arbetat med texten på flera olika sätt vilket skapat bättre förutsättningar att lyckas i den skriftliga 
examinationen. Redan på lektionstid skapades uppgifter som gjorde att eleverna utmanade de 
lässtrategier de tidigare kände till. Av elevernas skriftliga svar kunde man dra slutsatsen att det var en 
jämnare nivå i elevernas kunskaper för de elever som fått läsundervisning inkluderat i yrkesämnet. En 
varierad läsundervisning gynnade de svagare läsarna att nå en högre lägsta nivå och fler elever nådde 
en högre nivå. De svagare eleverna visade större förtrogenhet med begrepp och fler av de starka 
eleverna kunde dra slutsatser av sina kunskaper. Westlund (2009) lyfter fram att om eleverna 
medvetet använder lässtrategier när de möter en ny text kan de på ett bättre sätt dra slutsatser dels 
av textens innehåll, dels av elevens sätt att tänka. 
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Elever ska själv kunna bestämma över sitt lärande (Ryan & Deci, 2000a). Det är intressant att stanna 
upp en stund och resonera om vad det var som styrde och påverkade elevernas inre motivation under 
genomförda lektionsserier. Studiens resultat visade att eleverna, inte alla, hade ett eget driv för att nå 
sina mål. Trots lärarens kontrollerade lärmiljö i lektionsserie I fanns det elever som presenterade bra 
på den skriftliga examinationen. I den andra lektionsserien hade läraren genom kreativitet och 
nyskapande gett eleverna fler meningsskapande möjligheter och det verkar ha gett ännu bättre 
resultat. Alla elever klarade den skriftliga examinationen. Eleverna svarade mer utförligt på 
analysfrågan och använde en mer utvecklad terminologi i deras svar. Eleverna kunde skapa mening av 
det lästa. 

Aktiv läsundervisning 

Enligt läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket, 2011) ska eleverna få stöd i sin språkliga utveckling. 
Lärarens planering som inkluderade språklig stöttning i undervisning visade att eleverna både 
fördjupat sina ämneskunskaper och förmågan att se ämnet ur ett större perspektiv.  

Viktigt i sammanhanget var att belysa betydelsen av kontinuitet för att utveckla sin läsning. Även om 
elevernas texter visade att de är mer förtrogna med yrkesspecifika begrepp kan vi inte anse att arbetet 
med att läsa och förstå faktatexter är klart. Lärarna har en stor roll i att skapa medvetenheten hos 
eleverna över verktyg som kan underlätta läsningen av faktatexter. En repertoar av lässtrategier 
möjliggör att eleven kan göra medvetna val. 

Det vidgade textbegreppet innebär att det skrivna ordet överförs till läsaren på andra sätt än med 
direkt läsning av texten (Liberg, 2007). Om vi dessutom kombinerar det med Säljös (2000) argument 
att makten som finns i det skrivna ordet är en viktig kommunikationsstrategi så skapade läraren fler 
möjligheter och fler chanser att inlärning skulle ske. Läraren kan genom sina strategiska val av texter 
och planeringar ge eleverna fler strategier att välja mellan. Läraren kan motivera eleverna så att de 
med kontinuerlig träning kan utvecklas till att de nu eller på sikt uppfattar läsningen som ett sätt att 
lära sig nya saker. Kunskap är makt och inte bara något innehåll att memorera till en skriftlig 
examination. Det är dock viktigt att vi också påminner oss om att interaktionen mellan människor var 
viktig för att tillsammans skapa mening i det lästa. Den här studien hade aldrig kommit fram till detta 
resultat om eleverna dolt för läraren att de var nyfikna och ville lära sig mer. Lärarens aktiviteter hade 
gjort mindre skillnad om eleverna undvikit att delta och valt att fokusera på annat. 

Ett talande exempel på att arbetet med lässtrategier gett resultat återfanns i de aktiviteter som i 
grunden handlade om att utöka elevernas förmåga att använda byggtekniska begrepp i diskussion och 
analyser. I den första lektionsserien var det läraren som valt ut ett antal byggnadstekniska begrepp 
som ansågs väsentliga att kunna för att klara kunskapskraven i kursen och formulerade dessa till 
instuderingsfrågor. I den andra lektionsserien var det eleverna själv som läste och markerade de 
byggnadstekniska begrepp de ansågs hade betydelse för att klara kunskapskraven och för att kunna 
genomföra analyser av mer övergripande frågeställningar från läraren. Läraren hade i den andra 
lektionsserien ställt högre krav på sina elever. I första lektionsserien var det läraren som ägde texten. 
Det var läraren som hade bestämt vilka byggtekniska begrepp som eleverna borde kunna för att 
eleverna skulle uppfylla kunskapskraven i kursen. Lärarens detaljeringsgrad på frågorna begränsade 
elevernas frihet att själv läsa texten och ta ut det viktigaste. I den andra lektionsserien var det eleverna 
själva som istället ägde texten. Läraren gav eleverna verktyg för att bearbeta textens innehåll och göra 
läsningen meningsfull. Därigenom kunde eleverna med egna ord beskriva fenomenet. Lärarens 
metoder gjorde att eleverna aktivt behöver söka och tolka informationen i litteraturen. Läraren 
utmanade elevernas språkliga färdigheter som en del av ämnesundervisningen. Hajer och Meestringa 
(2014) menar att den medvetne läraren, genom att konkretisera undervisningen, även skapat 
förutsättningar för eleverna att utveckla ämneskunskaperna.  
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I studien har en kombination av olika undervisningsmodeller varit aktuell. Westlund (2009) och Roe 
(2015) hänvisade till tre olika undervisningsmodeller som kunde ha effekt på elevernas läsförståelse. 
Resultatet från lektionsserie II visade att en kombination av reciprok och transaktionell undervisning 
använts. Främst användes reciprok undervisning där man utgick från en utvald faktatext och använde 
de strategier goda läsare använder sig av som grund för undervisningen. Tillsammans i klassrummet 
användes lässtrategier enligt Greasser (2007) och Westlund (2009) för att använda faktatexternas 
uppbyggnad för att avgöra vad som är viktigt och därefter göra inferenser samt se ämnet i ett större 
sammanhang. Ur den transaktionella undervisningen användes främst interaktionerna mellan lärare 
och elever för att tillsammans söka efter mening. Oavsett vilken metod läraren valde att utgå ifrån 
visade läraren en medvetenhet att den språkliga stöttningen eleverna fick i undervisningen påverkade 
elevernas möjligheter att lyckas i ämnet. Läraren lyfte fram läsningens processer till alla elever och 
genom sitt val av olika lässtrategier visade läraren eleverna att val av strategi hade betydelse för att 
utveckla elevernas förståelse. Elevernas ökade aktivitet och engagemang på lektionerna visade att 
läraren även har en viktig roll att väcka elevernas nyfikenhet och lust att lära. 

Den språkliga stöttningen som läraren aktualiserat för eleverna påverkade interaktionerna som skett i 
klassrummet. Interaktionerna i klassrummet blev fler när undervisningens fokus förändras. Lärarens 
sätt att variera undervisningen skapade fler tillfällen för att interaktioner skulle uppstå. Läraren ställde 
fler frågor till elever för att utmana deras förmåga att göra kopplingar till texten. Eleverna ställde fler 
frågor till läraren för att utifrån undervisningens kontext ställa relevanta frågor för att utveckla 
förståelsen. Eleverna fick med lärarens hjälp återknyta till det läraren gått igenom eller hjälp att 
förtydliga osäkerheter som uppkommit i undervisningssituationen. Elever arbetade dessutom aktivt 
tillsammans med andra elever för att tillsammans hitta det viktigaste i texten, ställde frågor till texten 
och förstod det övergripande perspektivet eller förhörde varandra på viktiga begrepp. Variationen i 
undervisningen gjorde att olika elever kunde uppskatta undervisningen och om då även läsning 
inkluderas i variationerna skapades även förutsättningar för att eleverna ska bli aktiva läsare. Någon 
skulle kunna motsätta sig resultatet att elevernas interaktioner ses som positivt. De skulle kunna säga 
att läraren inte gjort ett bra jobb och det resulterade att eleverna behövde upprepa det läraren sagt 
för att få upprepat informationen. Jag vill trycka på att interaktionerna är oerhört viktiga för att läraren 
ska kunna bemöta eleverna med anpassad information. En klass som sitter helt tyst är det svåraste för 
läraren att hantera. Då vet läraren inte om eleverna förstått eller tagit till sig det läraren avsett att 
förmedla. En universitetslärare sa en gång till mig: ”Om du har fler frågor när du går ut ur klassrummet 
än du hade när du kom in så har jag som lärare lyckats”. Jag kan bara hålla med! 

I jämförelse med lektionsserie II är interaktionerna i lektionsserie I mer likformade. Här kan man dra 
slutsatsen att läraren föreläste, eleverna ställde ett fåtal frågor under tiden och arbetade därefter 
självständigt för att svara på instuderingsfrågorna. Elevernas diskussion med läraren eller 
klasskamraterna för att fördjupa sina svar uteblev.  De sökte förvisso svar på frågorna men utvecklade 
inte svaren. Instuderingsfrågornas formuleringar hämmade eleverna att fördjupa sina svar. Flera av 
frågorna startade med vad är vilket gjorde att eleverna inte per automatik aktiverade fler områden 
begreppet kunde kopplas till och analyseras mot. När läraren istället under lektionsserie II ställde 
analysfrågor krävdes att eleven både lärde sig byggnadstekniska begrepp och satte begreppen i ett 
sammanhang. Roe (2015) beskrev tre huvudgrupper av lässtrategier som läsaren använder sig av. När 
läraren i förväg formulerade instuderingsfrågorna fokuserade eleven bara på fakta medan 
analysfrågorna ställde krav på att fördjupa sina kunskaper. Läraren hade självklart även i 
undervisningen som inkluderade instuderingsfrågor kunnat ställa analyserande frågor, men i vilket 
syfte? I lektionsserie II använde läraren analysfrågorna som en medveten strategi för att hjälpa alla 
elever att förstå ämnets innehåll och skapa mening av det de förväntades läsa. En analysfråga i 
lektionsserie I hade troligtvis inte motiverat alla elever utan bara de som redan hade god läsförmåga 
och förmågan att tolka och analysera det som lästes.  

Eleverna från fokusgruppsintervjuerna samt elevernas spontana reaktioner på lektionerna visade att 
lärarens medvetna planeringar med språklig stöttning skapade ett engagemang och en ökad 
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motivation i klassrummet. Reichenberg (2014) beskrev att den aktiva läsaren har förmågan att göra 
inferenser vilket också blir tydligt i det engagemang som skedde i klassrummet. Eleverna visade, när 
de tidigare kunskaperna inte var tillräckliga, aktioner som stärkte deras tolkningsförmåga. De 
utnyttjade exempelvis det kritiska tänkande och problematisering för att se ämnet i ett större 
sammanhang i interaktionen med läraren för att få svar på sina funderingar vilket ledde till att 
kunskapen kunde transformeras och syntetiseras. De passiva läsarna å andra sidan tappade i aktivitet 
och engagemang. Komplexiteten och progressionen i ämnet påverkade i vilken grad eleverna var 
interaktiva på lektionerna.  

Återigen ska vi stanna upp och reflektera över vad det är som styr elevernas engagemang och 
motivation. Ryan och Deci (2000a; 2000b) beskriver att läraren behöver förstå skillnaden mellan 
elevernas inre och yttre motivation. Att påverka elevernas inre motivation är svårt. Det måste komma 
från eleverna själva. Däremot finns alla förutsättningar för att läraren i sin undervisning påverkade och 
stimulerade elevernas motivation med yttre faktorer. Läraren kunde få eleverna att känna sig 
kompetenta. Läraren aktiverade elevernas inre motivation och därigenom påverkades elevens 
personliga utveckling. Det handlade om lärarens vilja att undersöka och prova nya sätt att undervisa 
på samt lärarens förmåga att analysera om förändringen gav den effekt som eftersträvades. Studiens 
resultat visade att aktiv läsundervisning gav eleverna fler meningsskapande möjligheter och det 
speglade av sig i elevernas skriftliga svar. Läraren kunde genom nyfikenhet och kreativitet fånga fler 
elever. Alla elever reagerade naturligtvis inte på samma sätt utan lärarens variation i undervisning 
stimulerade och motiverade olika elever med sitt sätt att bedriva undervisningen. Det 
konstruktivistiska synsätt som inspirerade lektionsserie II resulterade i att lärare och elever integrerade 
med varandra och i den integrationen skapas och konstrueras ny kunskap både för läraren och 
eleverna. Detta i relation till lektionsserie I där läraren i en envägskommunikation försökte överföra 
sin kunskap till eleverna utan att interagera med varandra. 

En annan iakttagelse att diskutera är om förändringen effektiviserat undervisningen. Flera av eleverna 
från lektionsserie I som arbetade med instuderingsfrågor sa ”jag gör det sen”. I ett vidare perspektiv 
skapade undervisningen som inkluderade läsning och lässtrategier en ”gör det nu” attityd. Flertalet av 
eleverna utnyttjade lektionstiden mer effektivt. Om vi antar att eleverna inför det skriftliga provet 
lägger ner lika mycket tid på förberedelserna har eleverna i den andra lektionsserien fått fler 
inlärningstillfällen eftersom de använde tiden på lektionerna för att arbeta med lärarens uppgifter. På 
så sätt fick de, när de läste på inför provet en repetition av det de redan arbetat med. Kanske kan det 
vara en orsak till att eleverna i lektionsserie II presterade bättre på deras examinationstillfälle. 

Hur läraren använde sig av elevernas förkunskaper skiljde sig åt mellan de olika lektionsserierna och 
man kan reflektera över vilken betydelse det hade för att eleverna ska lyckas i ämnet. Att skapa 
spelliknande aktiviteter i klassrummet väckte engagemang men riktade sig aktiviteterna till rätt 
målgrupp eller hade aktiviteten rätt fokus? I båda lektionsserierna användes ”spel” på lite olika sätt. I 
första lektionsserien svarade eleverna på en frågesport och i den andra lektionsserien spelade de ett 
memory. I den andra lektionsserien formulerade eleverna dessutom sina förkunskaper skriftligt. 
Frågesporten utmanade varken eleverna eller läraren att återknyta till elevernas förkunskaper vid fler 
tillfällen under lektionsserien. Det gjorde däremot både memoryspelet och den skriftliga 
förkunskapsuppgiften. Läraren diskuterade med enskilda elever eller inför hela klassen återkopplade 
läraren till deras förkunskaper, bad eleverna utveckla det de redan kände till. Gear (2015) betonar att 
ordningen lässtrategierna presenteras är viktig eftersom faktatexterna ofta har en logisk uppbyggnad. 
Genom att utgå från eleverna förkunskaper tog läraren det första logiska steget för att hjälpa eleverna 
att tolka texternas innehåll.  

I bilagorna finns en sammanställning av de lektionsplaneringar läraren genomförde. Skillnaden 
däremellan är inget konstigt eftersom läraren medvetet har lagt till det språkliga perspektivet till 
ämneskunskaperna som skulle förmedlas. Planeringarna fyllde dock ett viktigt verktyg för läraren då 
det medvetandegjorde på vilket sätt aktiviteterna skulle hjälpa eleverna att utvecklas som läsare. 
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Dokumentationen gjorde det möjligt för läraren att efter genomförda aktiviteter gå tillbaka och 
reflektera över vilka aktiviteter som eleverna positivt tagit emot, vilka lässtrategier som läraren 
uppfattade hade betydelse för elevens lärande samt hur olika elever interagerade i klassrummet för 
att därigenom få syn på hur undervisningen kunde utvecklas ytterligare. Timperley (2015) beskrev att 
förändringarna inte behöver ge ökat resultat men att läraren kunde analysera effekterna av 
utvecklingsinsatserna ur fler perspektiv, vilket stämmer med denna studie. 

Aktionslärandet cirkulära process (Rönnerman, 2015) att systematiskt förändra praktiken har varit ett 
medvetet val i studien ur lärarens perspektiv. Det är lätt att göra förändringar men leder det till ett 
dokumenterat och beprövat resultat? Genom att föra fältanteckningar av klassrumsobservationer, ta 
del av och jämföra elevernas skriftliga texter samt samtala med elever har aspekter av 
forskningsfrågorna konkretiserats och dokumenterats. Många utvecklingsinsatser sker utan 
dokumentation vilket betyder att den beprövade erfarenheten går förlorad. Valet att genomföra ett 
praktiknära forskningsprojekt gjorde att förståelsen för betydelsen av att aktivt inkludera läsningen i 
yrkesämnesundervisningen förändrats. Studiens dokumenterade resultat skapade förståelse för att 
elevernas engagemang på lektionerna varierade och det kan bero på lärarens sätt att inkludera språklig 
stöttning i undervisningen. Aktionsforskning ska ses som en faktor för professionellt lärande. 
Nyckelproblemet gav underlag för att läsa in sig på ett område utanför lärarens ämneskunskaper, 
implementera idéerna i den egna undervisningen samt se indikationer som visade att undervisningen 
hade betydelse. Studien bekräftade att det fanns ett behov att fler praktiknära forskningsprojekt 
genomförs för att hitta fler forskningsmodeller som kan utveckla lärarprofessionen ytterligare 
(SOU2018:19). 

Vetenskaplig förankring och beprövad erfarenhet som strävansmål borde vara ett självklart 
förhållningssätt och ansvar hos alla som arbetar med undervisning i någon form. Att forska på sin egen 
praktik enskilt eller kollegialt leder till större förtrogenhet till vad som påverkar undervisningen och 
den egna professionen. Kunskaper som leder till att skickliga lärare får bättre kunskap om hur 
elevernas kunskaper ska bedömas, hur olika arbetssätt kan inkluderas i undervisningen och att läraren 
blir en tydligare pedagogisk ledare i klassrummet. Behovet att förstå undervisningens förutsättningar 
och hur eleverna lär sig, är något som Skolverket (2013) belyste att vi lärare behöver mer kunskap om. 
Det räcker dock inte med att enskilda lärare tar sitt ansvar utan hela skolsystemet måste vara utformat 
så att kompetensmöjligheterna ges för att utveckling ska ske. Utvecklingsmöjligheterna ser dock inte 
likadana ut för alla lärare utan det handlar om att anpassa insatserna som gör att lärarna kan använda 
den kunskap de erbjuds. Ansvaret för att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet är allas ansvar. Vi förväntas vara uppdaterade inom vårt ämnesområde och följa den 
utveckling som sker och som studien visade även vidga våra kunskaper om andra faktorer som 
påverkade elevernas möjligheter att lyckas. Tillsammans kan vi därefter kritiskt granska det centrala 
innehållet i kurserna och sätta enskilda moment i ett sammanhang. I de diskussioner som uppkom 
skapades nya möjligheter att utveckla undervisningen. 

Sammanfattningsvis för att återknyta till studiens titel BYGGA kunskap kan resultatet sammanfattas 
och visualiseras med figur 13: 

   
Figur 13 - Betydelse av yrkesämnesundervisning som inkluderar läsning (eget material) 
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I kursen Byggnadsverk ska eleverna få kunskap i faktorer som påverkar det vi bygger. Den första bilden 
får symbolisera den kunskap eleverna får om läraren enbart utgår från sitt ämne i undervisningen. Den 
andra bilden symboliserar den verktygslåda med olika lässtrategier som finns för att eleverna ska 
utvecklas till goda läsare. Den avslutande bilden får genom lärarens medvetna strategi en dubbel 
betydelse för hur eleverna BYGGER kunskap. Eleverna fick dels utveckla sin förmåga att läsa 
faktatexter, dels större förtrogenhet med yrkesämnet. Resultatet från studien visade tydligt att 
eleverna visade både bredare och djupare ämneskunskaper. Yrkesämnesundervisning som inkluderat 
läsning och lässtrategier har BYGGT kunskap!  

I ett framåtsyftande perspektiv kan kunskapen användas för att fortsätta utveckla den egna praktiken. 
Lässtrategier kan inkluderas i all undervisning oavsett ämne. Läraren kan utifrån ämnets innehåll 
medvetet välja lämpliga texter för att utnyttja textens särdrag för att lotsa eleverna i den rika kunskap 
som döljer sig i texterna. Läraren ska fortsatt ställa höga krav på eleverna. Arbetet kan bidra att fler får 
upp ögonen för att ämneskunskap inte är allt när läraren ska förmedla ett innehåll. Vilka fler faktorer 
utöver läsning och lässtrategier borde jag som lärare känna till? 

Fortsatt forskning - aktiv läsundervisning i ett vidare perspektiv 

Utvecklingsinsatser där lärare utmanar sin egen praktik borde vara en självklarhet för alla lärare, men 
tar alla den möjligheten. Det är viktigt att vara lyhörd och nyfiken till det som sker i klassrummet. Ta 
tiden att stanna upp och fundera på vad som påverkar att eleverna når målen för kurserna. Den här 
studien hade aldrig blivit av om inte rektorn fångat upp signalen att eleverna tyckte faktatexterna i 
Samhällsbyggande och miljö var svåra att läsa och förstå. Rektorn initierade en kollegial samverkan 
där läsning av faktatexter var i fokus. Läraren å sin sida såg och tog möjligheten att lära sig mer om 
läsning och lässtrategier för att därigenom utveckla sin egen praktik.  

Fokusområdets formulering är det svåraste att se och upptäcka i sin egen praktik.  Många gånger 
handlar det inte om lärarens ovilja att utveckla undervisningen utan en okunskap om vad som skulle 
kunna utvecklas. Läsning och läsförståelse var en sådan aspekt. Externa ögon synliggjorde ett 
utvecklingsområde och läraren var villig att ta bollen samt prioriterade den extra tid 
utvecklingsinsatsen innebar. I den här studien har resultatet byggts på insikter av ett eget praktiknära 
forskningsprojekt. Det skulle vara intressant att även följa effekterna av ett gemensamt kollegialt 
lärande och vilka insikter det skulle ge över ämnesgränserna. Många gånger skapar organisationen på 
skolorna mer hinder än möjligheter för att utveckla undervisningen gemenskap. Brist på tid att ses, tid 
för diskussionen och tid för auskultationer skapar hinder för att möjliggöra en utvecklingsinsats. Skapas 
dock fler goda läslärare som ser läsning som en naturlig del av sin undervisning ger det eleverna bättre 
förutsättningar att lyckas.  

Ett annat utvecklingsområde är att ge fler lärare möjlighet att inkludera läsning i deras undervisning. 
Genomförandet av undersökningen är mer eller mindre direkt överförbara till andra ämnen och för 
andra texttyper. Om fler lärare kompletterar ämnesundervisningen med strategier för att bli bättre 
läsare skapas troligen förutsättningar för att eleverna i större grad medvetet väljer olika strategier när 
de möter nya ämnen eller en ny texttyp. Det finnes en utvecklingspotential att använda förståelsen för 
läsningens betydelse i alla ämnen, i alla avsnitt som på ett eller annat sätt omfattar att eleverna ska ta 
till sig en text. Lärandet ger möjlighet för eleverna att medvetet använda och anpassa studieteknik 
efter behov. 

Läsaktiviteter kan, även om de bara inkluderas ibland i undervisningen, ha positiva effekter på 
elevernas läsning och läsförståelse (Roe, 2015). En intressant aspekt att fundera vidare på är vilka 
lässtrategier eleverna använder när de stöter på en stor mängd text att det vore orimligt att läsa allt 
för att memorera innehållet. Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och om man är 
lite kritisk till den läsning eleverna möter i mina ämnesområden är texterna generellt så pass korta att 
det är inga problem för eleverna att hinna läsa dem både en och flera gånger i sin helhet. Läroböckerna 
är bara en sammanfattning av ett stort ämnesområde. Sammanfattningar som gör det svårt att förstå 
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helheten av ämnet. Det vore intressant att genomföra ett forskningsprojekt där man utgår från en 
faktabok med ett större omfång och därmed får de lässtrategier eleverna väljer större betydelse för 
de svar som eleverna presterar vid skriftliga examinationer.  

Resultatet i studien påverkades troligtvis av att forskaren och den undervisande läraren i denna studie 
är samma person. Distinktionen mellan rollerna var svår att definiera. Tillsammans med en extern 
forskare hade troligtvis studien fått andra svar och kompletterande resultat. En extern forskare skulle 
kunna distansera sig från den forskande läraren. Som forskande lärare är jag medveten om att jag själv 
styrt och påverkat resultatet av studien. Jag har läst och kompletterat min kunskap inom vissa 
områden. Dock är det svårt att förhålla sig till om urvalet av litteratur och metoder gett ett tillförlitligt 
resultat. Ur lärarens perspektiv är det viktigt att problemformuleringen kommer underifrån för att 
stimulera att det blir ett gemensamt projekt. På samma sätt som lärarens varierade lektionsaktiviteter 
skapade ett engagemang bland eleverna är det lika viktigt att läraren känner sig delaktig i processen. 
Den externa forskaren skulle kunna sätta fingret på fler aspekter, som förblev osynliga när läraren 
utforskar sin egen praktik. Det hade varit intressant att göra motsvarande undersökning i fler ämnen 
och med andra lärare för jag tror att resultatet kan överföras till andra ämnen och andra lärare. 

Avslutningsvis vill jag belysa studiens resultat av elevernas varierande grad av engagemang och 
motivation i undervisningen och olika grad av att vara medvetna läsare. Det skulle vara intressant att 
undersöka vidare varför vissa elever ”bara gör” utan av att vara medvetna om vilken strategi de 
använder när det läser och skriver. Jag ska belysa idén med ett annat självupplevt exempel.  I en annan 
kurs hade eleverna skrivit en avslutande analys av genomfört ämnesområde och efter att min 
bedömning var genomförd hade jag formativa samtal med alla elever om grunderna för min 
bedömning. I samtalet kunde jag peka på hur eleverna gjort sin analys och hur de kunde utveckla 
texterna ytterligare.   En elev, som med förvåning tittade på mitt positiva omdöme, svarade att han 
”bara gör”. Eleven saknade medvetenhet om vilka faktorer som påverkat hans analys. Elever som 
kommer till gymnasiet har gått ut grundskolan där läsning och skrivning ingår. Bevisligen hade eleven 
fått med sig bra lässtrategier och goda analysförmågor, men vad är det som gör att vissa elever ”bara 
gör” medan andra elever fortsatt kämpar för att utveckla förmågorna? 
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BILAGA 1 - INFORMATIONSBREV TILL ELEVER OCH VÅRDNADSHAVARE 
Till vårdnadshavare och elever i årskurs 2 som läser inriktningen Samhällsbyggande och miljö på 
Teknikprogrammet vid Luleå Gymnasieskola 

Hej, 

Jag heter Malin Viklund och undervisar i samhällsbyggnadstekniska ämnen, som exempelvis Arkitektur 
Hus och Byggnadsverk. Under läsåret 18/19 kommer jag och flera av mina kollegor arbeta med hur vi 
i vår undervisning kan hjälpa elever nå längre i sin läsförståelse av faktaintensiva texter. Resultatet av 
mitt arbete kommer under vårterminen 2019 dokumenteras i en magisteruppsats vid Luleå Tekniska 
Universitet, LTU. 

Syftet med studien är preliminärt att undersöka hur elever tänker och resonerar kring läsning och 
förståelse av byggnadstekniska texter. Jag kommer, i min undervisning under läsåret, använda olika 
strategier för att presentera faktainnehållet och genom observationer av och intervjuer med ett urval 
elever få deras perspektiv på exempelvis användning av olika lässtrategier. Tillsammans med utsedd 
handledare vid Luleå tekniska Universitet kommer frågeställningarna och metoden preciseras inför 
själva undersökningen.  

Jag vänder mig till er för att på detta sätt informera om den kommande studien och begär skriftligt ert 
samtycke att medverka i forsknings- och utvecklingsprojektet. Jag avser att preliminärt observera och 
intervjua elever för att kunna följa elevernas tankar och erfarenheter mer i detalj. 

Deltagande i studien är givetvis frivilligt och konfidentiellt. Det vill säga att eleverna när som helst kan 
välja att bara delta i den ordinarie undervisningen. Elevernas namn kommer fingeras och allt material 
jag samlar in för undersökningen kommer endast utgöra underlag för min magisteruppsats. 
Undersökningen kommer ske som en del i den ordinarie undervisningen och under ordinarie skoltid 
Eventuella behov av tider utöver lektionstid kommer att bestämmas i samråd med eleverna. 

Om ni vill veta mer eller har några ytterligare funderingar skicka mig ett mail så återkommer jag så 
snart undervisningen tillåter det. 

Med vänliga hälsningar, 

Malin Viklund 

malin.viklund@skol.lulea.se 

Gymnasielärare, förstelärare teknikämnen 

Luleå Gymnasieskola 

Teknikprogrammet  

Inriktning TE2 Samhällsbyggande och miljö 

TE4 Byggproduktionsledning bygg och anläggning 

+46920453000 (vxl) 

www.lulea.se 
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Elev 

[ ] Jag har tagit del av informationen och samtycker till att delta i det kommande forsknings- och 
utvecklingsprojektet.  

[ ] Jag har tagit del av informationen och önskar endast delta i den ordinarie undervisningen. 

 

……………………………………………………… ………………………………………………………  ……………. 

Elevens underskrift  Namnförtydligande   Klass 

Vårdnadshavare 

Enligt forskningsetiska principer3 kan elever över 15 år själv bestämma om de vill delta i 
undersökningen. Min önskan är dock att även vårdnadshavarna får ta del av informationen då de kan 
vara ett stöd för eleverna om frågor uppkommer under läsåret. 

[ ] Jag/Vi har tagit del av informationen och samtycker till att mitt/vårt barn deltar i det kommande 
forsknings- och utvecklingsprojektet. 

[ ] Jag/Vi har tagit del av informationen och önskar endast att mitt/vårt barn deltar i den ordinarie 
undervisningen 

 

……………………………………………………… ………………………………………………………  

Vårdnadshavarens underskrift Vårdnadshavarens underskrift 

 

……………………………………………………… ………………………………………………………  

Namnförtydligande  Namnförtydligande 

 

 

 

  

                                                           
3 Forskningsetiska principer inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet. 
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BILAGA 2 – LEKTIONSPLANERING UTAN AKTIV LÄSUNDERVISNING 
Utdrag ur tidigare genomförda lektionsplaneringar 

Lektion Avsnitt BYGGA HUS Övrigt 

1 Inledande övning – kan du begreppen?  Bygga hus – Kahoot nr 1 

2 Tekniska egenskapskrav och byggnadstekniska funktionskrav, materialval mm 

Arbete med instuderingsfrågor 

PP åhörarkopior Instuderingsfrågor 

3 Grunder (funktionskrav, olika grundläggningssätt, beskrivning olika typer, 
problem med grunder) 

Arbete med instuderingsfrågor 

 

4 Arbete med instuderingsfrågor Bygga hus – Kahoot nr 2 

5 Ytterväggar (funktionskrav, estetiska krav, beskrivning olika typer av 
ytterväggar, olika ytskikt, problem med ytterväggar) 

Arbete med instuderingsfrågor 

 

6 Yttertak (funktionskrav, taklutningar och val av takmaterial, olika 
takfallstyper, beskrivning takets konstruktion) 

Anslutningar mellan byggnadsdelar 

Arbete med instuderingsfrågor 

 

7 Innerväggar (funktionskrav, beskrivning av olika typer), Fönster. Dörrar, 
trappor 

Arbete med instuderingsfrågor 

 

8 Arbete med instuderingsfrågor  

9 Arbete med instuderingsfrågor  
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BILAGA 2B – INSTUDERINGSFRÅGOR (LEKTIONSSERIE I) 
Byggnadstekniska funktionskrav 

Vad är PBL och BBR? 
Beskriv vad de tekniska egenskapskraven innebär. 
Vad menas med en byggnads klimatskärm? 
Ge exempel på andra viktiga faktorer som man måste ta hänsyn till.  Vilka funktionskrav ställs på en 
byggnad? 
Vad menas med tillgänglighet? 
Vilka belastningar utsätts en byggnad för? 
Varför finns det inte bara en konstruktionslösning när man ska bygga ett hus? Ge exempel. 
Grunder 

Vilka funktionskrav ska grunden klara? 
Ge tre exempel på olika typer av grunder. 
Beskriv hur följande grunder är uppbyggda (principlösning), använd begreppen inom parentes: 
Plintgrund (bärlina, balk, bjälklag, plint, sula) 
Krypgrund (bjälklag, syll, syllisolering, grundmur, grundsula, värmeisolering, dränering) 
Platta på mark (kantelement, betongplatta, markisolering, dränering, fiberduk) 
Vilken grundläggningsmetod är vanligast idag? 
Vad menas med byggfukt? 
Vad menas med frostfritt djup och tjälisolering? 
Vad är en köldbrygga? 
Ytterväggar 

Vad är orsaken till att vi idag använder träregelstomme istället för massiv trästomme i byggnader? 
Beskriv hur de olika delarna i en yttervägg av trä uppfyller funktionskraven. Studera figurerna så att 
du kan markera de olika lagren och beskriva vilket syfte de har. 
Vad är en avskiljande vägg? 
Varför bygger man ytterväggar med en luftspalt bakom fasadmaterialet? 
Vad menas med ett åldersbeständigt material? 
Vad är syll, regel, hammarband, avväxlingsregel och kortling? 
Yttertak 
Beskriv takformerna sadeltak, valmat sadeltak, mansardtak och pulpettak.  
Vilken betydelse har taklutningen för val av taktäckningsmaterial?   
Hur ser en fackverkstakstol och en ramverkstakstol ut? Förklara varför man använder olika typer av 
takstolar. Ledtråd: hur kan vindsutrymmet användas? 
Förklara skillnaden i klimatskärmen om vi har ett varmt respektive ett kallt tak. 
Vad menas med takavvattning? Utvändig och invändig takavvattning?  (begrepp stuprör, hängränna, 
utkastare, takbrunn, ränndal och bräddavlopp.) 
Vad menas med taksäkerhet?  
Studera principlösningen för ett tak med taktäckning av tegel. Beskriv hur taket är uppbyggt, använd 
begrepp som tegel, bärläkt, ströläkt, papp och råspont. Hur säkerställer man att fukt inte tar sig in i 
konstruktionen? 
Vad är vindskiva, vattbräda, nockbräda, takstol och bjälke? 
Övriga byggnadskomponenter 

Vad är byggnadens stomme? 
Förutom byggnadsdelarna som bildar husets klimatskärm ge exempel på ytterligare 
byggnadskomponenter. 
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BILAGA 3 – LEKTIONSPLANERING MED AKTIV LÄSUNDERVISNING  
Sammanställning av lektionsplanering för avsnitt genomfört med tanke på att ge eleverna språklig 
stöttning för att ta del av yrkesspecifikt material. 

Lektion Yrkesämnets specifika 
mål  

Syfte med lektion Interaktioner Språklig stöttning Språkliga mål 

1-2 Allmän orientering 
om byggnaders 
uppbyggnad, 
byggnadsmaterial, 
faktorer som påverkar 
byggnadens livslängd  

 

Få syn på elevernas 
förförståelse och 
förkunskaper i ämnet 
(repetition av delar 
som kan kopplas till 
byggnadsfysik som 
eleverna läst tidigare) 

Enskilt fundera på och 
fylla i det de känner 
till om byggnadens 
uppbyggnad 

I par jämföra, 
diskutera och 
komplettera sina 
förkunskaper 

Samtal med alla 
elever om 
grundläggande delar i 
byggnaden 

Strukturerad bild 
delas ut till eleverna 
som de kan skriva in 
sina tankar på.  

Tillsammans 
summeras elevernas 
tankar på tavlan med 
bild som 
utgångspunkt 

Ordlista 
byggnadstekniska 
begrepp 

Vardagsspråk kopplat 
till yrkesämnets 
specifika språk 

Definiera begreppet 
byggnadens 
klimatskal 

 

3  Presentera de 
vanligaste byggnads-
materialen 

 

Översiktlig 
beskrivning av de 
vanligaste byggnads-
materialen för att 
eleverna ska kunna 
identifiera materialen 
och känna till 
materialens 
vanligaste 
användningsområden 

Elevers aktiva 
lyssnande 

Lärarens 
sammanfattning av 
det viktigaste 
innehållet i texten. 

Elevens egen 
sammanfattning av 
texten. 

PP presentation delas 
med eleverna  

Frågeställning för att 
skriva 
sammanfattning 

(Källa: Praktiskt 
husbyggnadsteknik, 
sid 17-22) 

Att eleverna kan 
beskriva de viktigaste 
byggnadsmaterialen; 
betong, autoklaverad 
lättbetong, 
lättklinkerbetong, 
tegel, trä, metaller, 
värmeisoleringsmateri
al, skivor, papp och 
folie samt 
golvmaterial  

4 Byggnadens 
huvuddelar 

Beskrivning av 
byggnaders 
huvuddelar med 
tillhörande 
ämnesspecifika 
begrepp för att 
eleverna ska kunna 
relatera 
ämnesspecifika 
begrepp om 
byggnadens 
huvuddelar och se 
kopplingar till ritning 
över byggnaden 

Läraren ritar 
byggnadstekniska 
ritningar på tavlan 

Läraren berättar och 
antecknar om de olika 
byggnadsdelarna 

Läraren ställer frågor 
till eleverna 

Eleverna lyssnar och 
gör egna anteckningar 
på utdelat 
lektionsmaterial 

Utdelning av ritningar 
som eleverna kan 
utgå ifrån (samma 
som på tavlan) 

Minnesanteckningar 
skrivna på tavlan 

Frågeställning för att 
skriva 
sammanfattning 

Återkoppling till 
ordlista 

(Källa: Praktiskt 
husbyggnadsteknik, 
sid 23-26) 

Eleverna kan beskriva 
byggnadens 
huvuddelar; grund, 
stomme, 
stomkomplement, 
beklädnad, 
installationer samt 
inredning och 
utrustning samt 
tillhörande 
byggnadstekniska 
begrepp 

5 Byggnadens 
stomsystem - 
inledning 

Inledande beskrivning 
av byggnadens 
stomsystem och vilka 
faktorer som påverkar 
konstruktions-
lösningen 

Genomgång av 
lässtrategier (Thieves 
och läsanvisningar) 
för aktiv läsning av 
faktatexter 

Högläsning av lärare 

Elev lyssnar och gör 
läsmarkeringar direkt 
i texten (markering 
nyckelord och ord 
som kräver förklaring) 

Läraren i samråd med 
eleverna samman-
ställer och antecknar 
på tavlan det eleverna 
anser vara det 
viktigaste i texten 
samt förklarar de 
begrepp som eleverna 
inte förstår 

Utdelat textmaterial 

Utdelning bokmärke 
lässtrategier 

Studera bilder i 
läroboken och tänka 
ut egna exempel på 
vad som påverkar 
byggnadens stomme 

(Källa: Illustrerad 
bygglära, s111-125) 

Eleven kan göra en 
översiktlig beskrivning 
av de faktorer som 
påverkar hur man 
väljer stomme till 
byggnaden 

Eleven får kännedom 
om byggnadstekniska 
begrepp; platsbyggd, 
prefabricerad, 
stabilitet, bärförmåga, 
spännvidd, 
byggnadshöjd 
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Lektion Yrkesämnets specifika 
mål 

Syfte med lektion Interaktioner Språklig stöttning Språkliga mål 

5 Byggnadens 
stomsystem - Statik 

Beskriva vilken 
uppgift stommen har 
och hur byggnadens 
huvuddelar 
samverkar för att ta 
upp de krafter som 
påverkar byggnaden 

Individuell läsning av 
avsnitt i läroboken 

Läraren diskuterar 
avsnittets innehåll, 
antecknar och ritar på 
tavlan 

Eleverna ska ge 
exempel på 
byggnadsdelar som 
utsätts av olika 
belastningar 

Läsmarkeringar i text 

Illustrationer av olika 
belastningsfall på 
tavlan 

Eleverna kan beskriva 
att stommens 
huvuduppgift är att 
föra ner de krafter 
som belastar 
byggnaden till 
grunden 

Eleven ska känna till 
olika belastningsfall; 
drag, tryck, skjuvning 
och böjning samt hur 
materialegenskaperna 
påverkar vilka 
spänningar som 
uppstår samt skilja på 
elasticitet och 
deformation  

6 Byggnadens 
stomsystem - Laster 
och Dimensionering 
samt Risker i tekniska 
system 

Beskriva olika typer av 
laster som påverkar 
byggnadens stomme 
samt beskriva vad 
som styr lasternas 
påverkan 

Elever aktivt 
lyssnande 

Läraren föreläser om 
de olika lasterna och 
visar exempel  

Diskuterar med 
eleverna om platsens 
betydelse för 
konstruktionen och 
risker i tekniska 
system 

Eleverna arbetar med 
textmaterialet genom 
att ställa frågor till 
texten (provfrågor) 

Filmvisning – Broras 
Tacomabridge 

Kompletterande PP 
föreläsningsmaterial 
textavsnitt med 
koppling till EKS 
(europeisk 
konstruktions-
standard), BBR och 
risker i tekniska 
system 

Elevens egna 
instuderingsfrågor 

(Kompletterande 
källor: Utdrag ur 
boken Risker i 
Tekniska system, film 
om Tacooma bridge) 

Eleven ska kunna 
beskriva vilka laster 
som påverkar en 
byggnads stomme; 
nyttig last, snölast, 
vindlast, dynamiska 
laster, olyckslaster 

Eleven ska kunna ge 
exempel som 
motiverar varför det 
inte bara finns en 
konstruktionslösning 
när man bygger ett 
hus 

9 Byggnadstekniska 
begrepp 

Identifiera vanliga 
byggnadstekniska 
begrepp 

 

Läraren presenterar 
strategier för att lära 
sig nya begrepp 

Diskussion med 
eleverna hur de gör 
när de stöter på ett 
nytt ord som de inte 
kan. 

Uppgift att ta reda på 
vad olika begrepp 
betyder 

 

Memory – spel para 
ihop begrepp, 
förklaring och bild 

Eleven ska känna till 
25 vanliga 
byggtekniska 
begrepp; exempelvis 
syll, hammarband, 
takformer, balk, 
pelare, kortling mm 

   

Hajer & Maeestringa beskriver exempel på hur man kan utforma en språkutvecklande lektionsserie i 
boken Språkinriktad undervisning (2014). Schematisk bild för lektionsserie II har tagits fram med 
inspiration av planeringen för en språkutvecklande lektionsserie (s54-55). 
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BILAGA 3B – SPRÅKLIG STÖTTNING (LEKTIONSSERIE II) 
Yrkesämnesundervisning som inkluderar lässtrategier kan ske på många olika sätt och ska vara ett lika 
naturligt inslag som ämneskunskaperna. Språklig stöttning används i undervisningen för att erbjuda 
eleverna olika verktyg för att de ska kunna välja rätt verktyg för läsningen. Westlund (2009), Roe (2015) 
, Gear (2015) och Stehagen (2016) beskriver att eleverna behöver flera olika strategier för att kunna 
zooma in, ställa frågor och göra inferenser, avgöra vad som är viktigt i en text samt göra kopplingar 
och transformera tänkandet. I denna studie har följande typer av språklig stöttning använts: 

Powerpoint 

Genom att sammanställa textmaterialet i en powerpointpresentation har läraren medvetet valt ut de 
delar av texten som är viktiga för ämnesområdet och elevens lärande. Vid föreläsningen, där eleverna 
har tillgång till åhörarkopior av bilderna, berättar och tydliggör läraren för eleverna varför just dessa 
delar av texten är viktiga. 

Instuderingsfrågor 

Läraren har sammanfattat det viktigaste av lärobokens innehåll i ett antal frågeställningar. I 
instuderingsfrågorna har viktiga begrepp fetmarkerats eller kursiverats för att tydliggöra för eleverna 
att det är ett centralt begrepp att förstå. Lärarens intentioner med instuderingsfrågorna är att leda 
läsaren rätt i faktatexten så att de kan interagera med texten och hitta mening med texten. 

Förkunskaper 

Roe beskriver att ett bra sätt att förbereda läsningen är att börja med den kunskap och erfarenhet 
eleverna har sedan tidigare. Läraren har illustrerat ämnesområdet med en tecknad bild och eleverna 
får möjlighet att formulera vad de känner till sedan tidigare. Förkunskaperna skapar en bro till den nya 
kunskap som ämnesområdet innehåller och göra eleverna mer medvetna över det de senare kommer 
läsa. 

Ordlista 

Innan läsning får eleverna tillgång till en ordlista med byggtekniska begrepp som ingår i ämnesområdet. 
Initialt ombeds eleverna markera alla begrepp de redan känner förtrogenhet med innan 
ämnesområdet påbörjas. Därefter ombeds eleverna i anslutning till varje lektion markera 
tillkommande begrepp som använts under lektionen. För detta avsitt innehöll ordlistan ca 150 begrepp 
och ungefär 50% av begreppen skulle eleverna möta under lektionsserien. 

Bilder – kompletterande visualisering av textinnehåll 

Eftersom de flesta av eleverna inte har tillräcklig kunskap om ämnet för att på egen hand rita bilder 
efter lärarens instruktioner fick eleverna inför lektionsgenomgång tillgång till de bilder som skulle 
användas under lektionen. Lärarens visualiseringar hade till uppgift att eleverna inte skulle lägga fokus 
på bilderna utan på den information som läraren gav i anslutning till bilderna. 

Högläsning 

Läraren läser högt ur läroboken för att synliggöra faktatextens struktur och innehåll samt förståelse 
för ett nyanserat sätt att uttrycka sig. Under högläsningen ombeds eleverna att anteckna särdrag i 
faktatexten, markera ord de inte förstår och som de vill få ytterligare förklaring till. Tillsammans 
diskuterades faktatextens särdrag samt språk och förklaring gavs till begrepp som eleverna inte kunde 
eller där texten väckte en nyfikenhet att vilja lära sig mer. 
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Läsmarkeringar 

Eleverna ombeds självständigt läsa igenom ett textavsnitt och göra läsmarkeringar. Ett bokmärke med 
förslag på läsmarkeringar, framtaget av Ingemansson (2016), delades ut till eleverna. Läraren gick 
igenom de olika läsmarkeringarna att exempelvis markera viktiga avsnitt, markera intressanta tankar 
och notera det de inte förstår och förklarade att läsmarkeringarna har betydelse när eleverna går 
tillbaka till texten. Då kan eleverna med struktur fokusera på att läsa på djupet i de avsnitt eleven 
tidigare markerat. 

THIEVES 

Gear (2015) presenterar modellen THIEVS som kan användas för att ge eleverna förutsättningar att 
avgöra vad som är viktigt i en text och vilken betydelse textens struktur har för läsningen. Gear ger 
följande översättning till varje bokstav (engelskt ord inom parentes): 

T 

H 

I 

E 

V  

E  

S 

Titel (title) 

Rubriker (heading) 

Inledning (introduction) 

Första meningen i varje stycke (every first sentense) 

Visuellt material (visuals) 

Avslutning (ending) 

Så vad kom du fram till? (So what?) 

Ett bokmärke med en förklaring till respektive bokstav delades ut till eleverna. Läraren gick igenom de 
olika stegen för att medvetandegöra olika strategier för läsning av faktatexter. Efter genomgång 
arbetade eleverna med samtliga strategierna allt eftersom under lärarens handledning.  

Ställa frågor 

Att ställa frågor till texten används när eleven själv vill kontrollera det man läser. Uppgiften har som 
mål att förskjuta fokus från att det är läraren som ställer frågorna att istället eleven själv ställer frågor 
till texten. På så sätt minskas lärarens styrning av läsningen och eleverna får själva träna sig i att ställa 
relevanta frågor till texten. För att stimulera eleverna att engagera sig i uppgiften kunde eleverna 
skicka in sina frågor varav några frågor senare användes vid examinationstillfället. 
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BILAGA 4 - FOKUSSTRUKTURERAD INTERVJUGUIDE (LEKTIONSSERIE II) 
Läsning av faktatexter 

 Vad karakteriserar en faktatext? 
 Vilka strategier använder du när du ska läsa en ämnesspecifik text? (ex faktatexter kopplade 

till inriktningskurserna)  
 Vad anser du är viktigast att tänka på när du ska lära dig en ny yrkesteknisk terminologi? 
 Vilka strategier använder du när du stöter på begrepp så du inte känner förtrogenhet med? 
 Hur skiljer sig din användning av lässtrategier när du läser olika typer av texter?  
 Vilken betydelse har lärarens strategiundervisning för din förståelse av yrkesspecifika texter?  

Lässtrategier 

Nedan presenterads de stödord som forskaren hade tillgänglig under intervjuerna för att vid behov 
ställa mer specifika frågor i de fall där informanterna inte på egen hand beskrev deras strategier vid 
läsning av faktatexter: 

 Högläsning 
 Läsanteckningar 
 Rubriker – vad handlar texten om? 
 Betydelse av bilder och illustrationer 
 Ställa frågor till texten 

 


